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RESUMO 

 

Merchandising Comercial e telenovelas, um misto de irrealidade e fato concreto alicerçado 

em textos, discursos e montagens artísticas. Assim, é produzida a mais atual publicidade em 

televisão. É o reconhecimento em cena, de uma propaganda comercial, com intuito de retorno 

de venda. Alinhada esta nova aliança mercadológica e de retorno é pioneira à emissora de 

canal aberto Rede Globo de Televisão, um veículo detentor do maior número de ação deste 

molde, reconhecida por mérito, tradição e aperfeiçoamento constante. Logo, por análise de 

duas obras de teledramaturgia da Rede Globo de Televisão em horário considerado nobre, às 

21 horas, estabeleceram-se critérios de reconhecimento de Merchandising Comercial suas 

atuações e reconhecimentos. Quanto à metodologia, este trabalho refere-se a uma pesquisa de 

natureza qualitativa, classificada como descritiva, e que utilizou para o desenvolvimento do 

seu processo, a técnica do estudo de multi-casos. 

 

Palavras-chave: Merchandising, Telenovela e Globo. 

 

 

ABSTRACT 

 

Commercial Merchandising and soap opera, a mixed of unreal and concrete fact found in 

texts, speeches and artistic assemblies.  Like this, the most current publicity is produced in 

television. It is the recognition in scene of a commercial propaganda with intention of sale 

return. Aligned this new alliance mercadologyc and of return he/she leaves in front to the 

broadcasting station of channel opened Net Globe of Television, a vehicle detainer of the 

largest number of action of this mold, recognized by merit, tradition and constant 

improvement.  Therefore, for analysis of two works of teledramaturgia of the Net Globe of 

Television in schedule considered noble, at the 21 hours. They settled down criteria of 

recognition of Commercial Merchandising your performances and recognitions. With 

relationship to the methodology, this work refers to a research of qualitative nature, classified 

as descriptive, and that used for the development of your process, the technique of the study 

of multi-cases.   

   

Keywords: Merchandising, soap opera and Globe.
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Entretenimento de muitos, desprezo de alguns. As novelas de teledramaturgia de 

canal aberto de televisão tornaram-se o lazer mais corriqueiro e próximo da população 

brasileira. Em novelas que criam um mundo real, mas cheio de artifícios fantasiosos, a Rede 

Globo de Televisão se destaca a cada dia com produções espetaculares de imensos recursos, 

roteiros bem elaborados, atores profissionais, temas surpreendentes e de imensa interação com 

o público.  

Neste contexto é que está sendo inserido o Merchandising1 Comercial. Não que antes 

não houvesse esta exposição de produtos e marcas em produção de novelas, todavia 

atualmente este Merchandising está sendo parte do texto de atores, conteúdo de enredo e 

ponto primordial de uma cena. 

A exposição destes produtos e marcas em horário nobre (horário descrito como 

àquele de plena inatividade do público), ou seja, em novelas do horário das 21h esta 

promovendo de forma considerável a compra e aquisição pelo público destas marcas expostas 

em grande visibilidade. 

Quem nunca viu, mesmo que de relance, uma novela da Rede Globo de Televisão - 

em rede aberta no horário das 21h – e que nunca se deparou com uma “publicidade”2 de 

marca ou produto? 

Seguindo este raciocínio a presente pesquisa busca estudar, entender e compreender 

como as novelas do horário nobre das 21h da Rede Globo, as quais utilizam o Merchandising 

Comercial em seu contexto e cenas, tendo por base a Rede Globo como canal de televisão, o 

horário nobre de exibição da novela e o lazer brasileiro de assistir teledramaturgias  

Neste fator de sedução, entretenimento e superioridade da Rede Globo é que se 

origina o seguinte problema de pesquisa: 

Qual o volume de Merchandising Comercial inserido no contexto da ficção das 

novelas das 21 horas da Rede Globo de Televisão – canal aberto? 

                                                 
1 Merchandising é o “conjunto de operações de planejamento e de supervisão de comercialização de produtos e 
serviços nos locais, períodos, preço e quantidades que melhor possibilitarão a consecução dos objetivos de 
marketing”. (RABAÇA, apud Lupetti, 2003, p. 83) 
2 Publicidade, qualidade de público. Propaganda por anúncio, cartazes, etc.; divulgação. 
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Afinal, a novela é um texto ficcional. E o Merchandising é um texto real. A relação 

entre ambos é a prevista, uma relação de direcionamento, ou não, de aquisições e compras. 

Uma aliança que promete e uma aliança que esta fazendo diferença. 

 Desta forma, vislumbrou-se a atingir os seguintes objetivos: 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

A definição dos objetivos é crucial para se responder o problema de pesquisa. Por isso, 

tem-se neste estudo: 

 

1.1.2 OBJETIVO GERAL 

 
Analisar como o Merchandising Comercial é utilizado em duas novelas do horário das 

21 horas da Rede Globo de televisão – canal aberto brasileiro. 

 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Comparar a utilização do Merchandising Comercial em duas novelas da Rede 

Globo de Televisão do horário das 21 horas visto que uma pertence ao primeiro semestre de 

2006 (Belíssima) e a outra pertence ao segundo semestre de 2006 (Páginas da Vida); 

� Compreender como está sendo inserida esta ferramenta de publicidade e 

propaganda nos enredos de teledramaturgia (em especial novela Belíssima e Páginas da 

Vida); 

� Realizar um resgate histórico do Merchandising Comercial em novelas brasileiras. 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E CONTEXTO 

 

Antes de destacar a importância deste estudo, considera-se resumidamente a atual 

situação do Merchandising Comercial utilizado no Brasil. 

A Rede Globo de Televisão embasada em fatores decisivos que levam, ou não, a 

aquisições e compras de produtos, serviços e marcas exibidos em telenovelas, das 21 horas, 

torna-se base de reconhecimento futuro sobre este assunto e entendimento para muitos sobre o 
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que ocasiona, como e onde, este poder (indiscutível) de manipulação de uma massa “passiva”3 

alcança o telespectador com suas “propagandas”4 envolventes, em tramas muito bem 

elaboradas, promovendo a sedução e despertando o desejo destes telespectadores em torno de 

marcas, serviços e produtos reais.  

 Assim este telespectador é atingido e responde a esta intervenção com críticas e/ou 

compras, aquisições, cópias, identificações, “plágios”. 

É impossível negar que a Rede Globo de Televisão invade um grande número de 

lares, via aparelhos de televisão e que o horário das 21 horas proporciona passividade dos 

telespectadores, e que este fato torna as novelas viáveis e visíveis. Agora, questionar a ação 

do Merchandising Comercial, é certo e de grande compensação científica e comunicacional. 

A Rede Globo de Televisão utiliza o Merchandising Comercial em suas novelas, e 

enquanto para muitas pessoas estas propagandas passam despercebidas, já para outras podem 

ser consideradas ponto de discussão.  

Desta forma a realização desta pesquisa contribuirá para a ampliação de bibliografia, 

artigos e projetos que relatem as causa, conseqüências e fatores determinantes do 

Merchandising Comercial. 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho encontra-se estruturado em 5 (cinco) capítulos. No primeiro, é apresentada a 

introdução do tema, a qual abrange uma contextualização sucinta do assunto a ser 

desenvolvido. Tem-se também a definição do problema de pesquisa, a importância do estudo 

e a definição dos objetivos a serem atingidos. 

No segundo capítulo encontrar-se-á a revisão bibliográfica, que fundamenta a pesquisa 

de maneira teórica-empírica, o que torna a pesquisa verídica e necessária. Aborda conceitos 

de publicidade, propaganda e Merchandising,  fatores de discussão como o canal de rede 

aberta Rede Globo de Televisão e as telenovelas. 

A seguir, no terceiro capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos que 

guiarão a pesquisa de modo a conduzi-la segundo normas propostas. 

 O quarto capítulo contextualiza o assunto em questão de duas novelas pré-

estabelecidas, descrevendo e comparando a ação do Merchandising Comercial nelas. 

                                                 
3 Pois, o horário das 21 horas caracteriza-se pelo momento de relaxamento e entretenimento da grande parte da 
população brasileira. (Luft, 1987, p. 458) 
4 Divulgação de idéias, princípio de gêneros de comercio, etc. Reclame publicidade. (Luft, 1987, p. 454) 
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O esclarecimento da ação do Merchandising Comercial nas novelas das 21 horas, da 

Rede Globo de Televisão (Belíssima e Páginas da Vida) é tratado no quarto capítulo, no qual, 

comenta-se o Merchandising Comercial nestas duas novelas e em demais atuações 

novelísticas. 

O quinto capítulo proporciona as considerações finais sobre o tema discutido e as 

conclusões acadêmicas perante os estudos promovidos para desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As menções teóricas utilizadas como base para o desenvolvimento deste estudo 

remetem aos seguintes temas: Merchandising Comercial, novelas e propaganda. 

Esses referenciais sustentam a pesquisa no sentido de buscar a compreensão sobre o 

Merchandising Comercial em novelas, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos 

propostos nesta pesquisa. 

 

2.1 PUBLICIDADE 

 

Segundo o site Wikipdia (2006, p. 93) a “publicidade é uma atividade profissional 

dedicada à difusão pública de idéias associadas à empresa, produtos ou serviços, 

especificamente, Propaganda Comercial”. 

Publicidade pode ser também um curso de graduação em Comunicação Social. 

Atualmente, a publicidade é um termo que pode englobar diversas áreas de 

conhecimento que envolve esta difusão comercial de produtos, em especial atividades como o 

planejamento, criação, veiculação e produção de peças publicitárias. Mas, estudos apontam 

uma tabuleta em argila encontrada por arqueólogos, a qual continha inscrições babilônicas, 

anunciando a venda de gado e alimentos, demonstrando que já se utilizava algum tipo de 

publicidade na antiguidade (mesmo sem saber o que era isso). Foi porém, após a Revolução 

Francesa (1789), que a publicidade iniciou a trajetória que a levaria até o seu estágio atual de 

importância e desenvolvimento. Hoje, todas as atividades humanas se beneficiam como o uso 

da publicidade: profissionais liberais, médicos, engenheiros..., divulgam por meio dela, os 

seus serviços; os artistas anunciam suas exposições, seus discos, seus livros, etc..., a própria 

ciência vêm utilizando os recursos da publicidade, promovendo suas descobertas em seus 

congressos por meio de cartazes, revistas, jornais, filmes, internet e outros. 

Publicidade então, por Bueno (2004, p. 536) “qualidade do que é publico; 

vulgarização; anuncio por qualquer meio de propaganda”. 
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2.2 PROPAGANDA 

 

 Conforme o site Wikipdia (2006), do latim moderno, propaganda quer dizer “para ser 

espalhado”. Em 1622, no inicio da Guerra dos Trinta Anos, o Papa Gregório XV fundou o 

Congregation Propaganda Fide ou Congregação Para a Propagação da Fé, um comitê de 

Cardeais para supervisionar a propagação do Cristianismo, pelos missionários, enviados para 

países não-cristãos. Originalmente, o termo não era usado para se referir à informação 

enganosa. O sentido político atual data da Primeira Grande Guerra Mundial e, originalmente, 

não era pejorativo. O Conselho Executivo de Normas Padrão, um órgão que vistoria e 

regulamenta as propagandas vinculadas na mídia brasileira (CENP), um dos órgãos que 

normaliza a atividade publicitária no Brasil, considera publicidade como sinônimo de 

propaganda. 

Utilizada pela primeira vez pela grande organização mercadológica do mundo, a Igreja 

Católica, a propaganda também foi utilizada pelos grandes nomes da história, que se 

utilizavam deste recurso de persuasão para atingirem seus objetivos históricos. 

Martins (2002) contextualiza como exemplo Josepf Goebbels, principal responsável 

pelo desenvolvimento de uma lembrança de indiscutível episódio temporal, chamado Adolf 

Hitler. 

Goebbels desenvolveu técnicas de convencimento individual e coletivo para conhecer 

ansiedades e necessidades psicológicas da população e satisfazer tudo isso, concedendo o 

produto Führer. Segundo Martins (2002, p.37) “Goebbels foi um inovador na comunicação de 

massa”. 

Assim, difundiu-se atualmente a propaganda, como a “propagação de princípios e 

teorias; sociedade vulgarizadora de certas doutrinas; vulgarização; publicidade”. (BUENO, 

2004, p. 532) 

Propaganda esta que abre lugar para novos conceitos de propagação de princípios e 

teorias como o Merchandising, que segundo Pinho (2004, p.71) é “o ajustamento dos produtos 

e marcas ao mercado, o merchandising destaca-se por garantir uma maior proximidade com o 

público e por sua capacidade própria de interagir mais diretamente com o consumidor”. 
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2.3 MERCHANDISING 

 

Para definir conceitos, ações e analisar o Merchandising Comercial exposto na 

novela das 21 horas, da Rede Globo de Televisão, foram buscados alguns autores que 

respaldassem o tema em questão. 

Entre eles Peach (2004) que informa que Merchandising - em inglês, merchand é 

mercador, Merchandising, portanto, significa destacar a mercadoria - como o conjunto de 

atividades de marketing e comunicação destinadas a identificar, controlar, ambientar e 

promover marcas, produtos e serviços nos pontos-de-venda. É responsável pela apresentação 

destacada de produtos na loja, criando espaço e visibilidade, de maneira tal que acelere sua 

rotatividade. 

 

Merchandising, designação material de ponto-de-venda (bandeirolas, displays...) 
posteriormente passou a significar também a propaganda indireta, principalmente, 
aquela feita dentro de novelas de televisão. (PREDEBON, 2000, p. 82). 

 

O Merchandising tanto pode usar a propaganda (quando divulga ofertas na mídia) 

como a promoção de vendas (quando se utiliza preços mais baixos ou brindes) para a 

ampliação de sua estratégia.  

A sua grande importância está no fato de ele ser a soma de ações promocionais e 

materiais de ponto-de-venda que controla o último estágio da comunicação mercadológica - a 

hora da compra. 

Para estimular a compra são usadas como peças de Merchandising (os mais 

palpáveis) qualquer tipo de material impresso, como: cartazes, displays, bandeirolas, faixas, 

gôndolas... Podem ser de madeira, plástico, metal, contendo desenhos, frases e fotografias e 

incluíndo até mesmo, em alguns casos, certos movimentos mecânicos. 

Atualmente, com o grande avanço tecnológico, informático e eletrônico o 

Merchandising passou a tomar outros formatos, além dos convencionais, entre elas os: 

terminais de vídeo (alguns chegam à interatividade com o seu público-alvo direto ou 

intermediário) e as placas luminosas (com ou sem movimentação). 

Segundo conceitos retirados do portal da Rede Globo de Televisão Merchandising 

estrutura-se sobre alguns pontos:  

1. Como atividade de marketing, incluindo venda e promoção, destinada a 

fazer com que o produto esteja disponível, de forma atraente e destacada, 
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no ponto de venda. Diferencia-se de propaganda, cuja função principal é a 

comunicação persuasiva, levar o público ao produto.  

2. Utilizando uma agência de propaganda, para as funções que não são 

especificamente de propaganda.  

3. Apresentando-se como uma promoção da propaganda de uma empresa 

para seus canais de distribuição.  

4. E, em mídia, Merchandising como designação da comercialização de 

menções e aparições de produtos, no televisor, cinema, rádio etc., 

segundo critérios editoriais de "naturalidade", "contexto" etc.  

Assim, na grande dimensão que toma o nome e o conceito de Merchandising, Blessa 

citado por Lupetti (2003, p. 83) afirma que “Merchandising é qualquer técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto-de-venda que proporcione informação e melhor 

visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as 

decisões de compra dos consumidores”. Da mesma forma que Cobra também em Lupetti 

(2003, p. 83) diz que o “objetivo de Merchandising é criar um cenário para o produto no 

ponto-de-venda, proporcionando maior giro nos estoques”. 

Já Corrêa (2004, p. 70) menciona Merchandising como a “palavra empregada pela 

mídia eletrônica quando o produto, a marca ou a sua menção passa a fazer parte integrante do 

programa de televisão. É o caso, por exemplo de, apenas uma determinada marca de veículo 

ser utilizada em uma novela...” 

Ou seja, Merchandising é o que vemos todos os dias quando ao ligar a televisão no 

programa de auditório ou programa diário, está sendo exposto um produto, marca ou serviço 

por seu vendedor ou apresentados, ou, nas novelas que se apresentam uma personagem ou 

outro que menciona um produto ou usa tal marca. Assim como, no supermercado que 

freqüentamos locadoras, postos de combustíveis, lojas... há uma placa, pôster, display, 

banner,... mostrando um produto, marca ou serviço. 

 Resumindo, Merchandising é o que está mais perto do público consumidor, é o que 

se apresenta diante dos olhos destes consumidores diariamente, é a propaganda vista mais de 

perto, na hora da aquisição, a publicidade que propaga mais visivelmente o desejo do 

consumidor. 
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2.3.1  Formas aplicáveis de Merchandising 

 

Dentro deste conceito destacam-se algumas formas expressivas em Merchandising, 

como o marketing, o de indústria e o editorial. 

O Merchandising em Marketing explora imagem da empresa como um todo, 

incluindo logomarca, promoção, distribuição, mídia, tudo enfim, que caracteriza o marketing, 

e o merchandising é a exposição do produto final. Ou seja, o Marketing, define o quê e onde 

vender e o Merchandising, como e por que vender. 

 Assim, mostrar o produto final ao consumidor alvo e obter resultados positivos são 

fazer Merchandising em Marketing.  

O Merchandising em Indústria vem a ser o planejamento promocional do produto 

antes de ser lançado no mercado e tem por função primordial a orientação da indústria, 

ajudando a produzir mercadorias para as quais exista demanda real ou potencial. 

 

É a planificação necessária para que se possa efetuar – com rendimento ideal – o 
marketing. É, até certo ponto, uma previsão de consumo do produto do ponto de 
vista de sua aceitação: tamanho, durabilidade, facilidade de manejo, aparência, 
forma, cheiro, sabor, embalagem, peso, estilo, cor, etc... (SANT’ANNA, 2002 , p. 
21) 

 

Merchandising em Indústria seria, portanto, a preparação da mercadoria para torná-la 

adequada à necessidade do consumidor e ao seu caminhar pelos canais de distribuição 

comercial. É o estudo do produto em si. 

Como menciona Sant’anna (2002), o Merchandising em Indústria precisa ser “certo”, 

a mercadoria certa, em quantidade certa, no momento certo, no lugar certo, pelo preço certo e 

com a apresentação certa.  

Nesta análise o Merchandising Industrial apresenta-se como sinônimo de 

comercialização. Ao qual, funciona como uma aureola de reconhecimento do marketing. 

Já o Merchandising Editorial, ou como a sua denominação mais correta e usual, 

Product Placement ou Tie-in5, é o produto, marca, empresa, serviço quando citado, 

consumido, utilizado, idealizado em um filme de longa-metragem (para cinema ou televisão), 

em programas de televisão, revistas, jornais, livros ou qualquer outro veículo comunicacional 

que por encomenda e mediante pagamento feito pelo anunciante é colocado frente aos olhos 

do público.  

                                                 
5 Esclarecimento da Associação Brasileira de Anunciantes, São Paulo/SP, maio de 2004. 
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 De tal modo, que se faz necessário à contextualização da propaganda ao conteúdo do 

programa de televisão, revista, jornal... para que possa ser mais bem entendido pelo público. 

Sampaio (1999, p. 145) comenta a respeito desta inserção de Tie-in como “uma ação 

integrada ao desenvolvimento da trama na qual o Merchandising Editorial se encaixa é 

pertinente à inserção ao seu contexto”. 

Esta forma é a que será mais explanada, explicada e analisada, visto que, é o 

Merchandising utilizado nas teledramaturgias da Rede Globo de Televisão, e especialmente, 

na novela das 21horas. 

Segundo a Associação Brasileira de Anunciantes (2004), o Merchandising Editorial, 

também é muito utilizado em esportes, eventos artísticos, musicais e eventos comunitários. A 

presença de marca, slogans, símbolos ou cores no espaço cênico, material promocional, 

propaganda, decoração, objetos, veículos e roupas dos participantes desses acontecimentos 

também são formas de ação que esta forma de  Merchandising pode assumir. 

Entendendo como se define Merchandising Editorial tem-se que distinguir suas duas 

subdivisões, conforme a Associação Brasileira de Anunciantes (2004): Merchandising 

Comercial e Merchandising Social.   

O Merchandising Comercial, ou sua inserção de marcas, produtos, serviços perante o 

reconhecimento do público e que por ocasião financeira, passa a manter o meio no qual está 

inserida. Sendo utilizado como estratégia promocional deve complementar ou agir em 

conjunto com outras ferramentas, como a publicidade.   

Desta maneira, qualquer bem de consumo que está disponível ao consumidor, em 

variados locais, divulgados via publicidade e a um preço do qual o consumidor será 

responsável. O Merchandising Comercial tem por conseqüência as repercussões nos hábitos 

de consumo. 

Por sua vez, o Merchandising Social (uma ramificação socializada do Merchandising 

Comercial), compreende por difundir através de uma mensagem, via autor ou por 

determinação da ideologia do meio, idéias, valores que também têm algum efeito sobre o seu 

público. É o conceito que se quer transmitir, aquilo que se procura transformar na conduta do 

consumidor. Promovido por ações de comunicação, informação e educação que custam um 

valor de inovação podendo ser tangíveis (se analisarmos tempo, espaço, esforço pessoal) e 

intangíveis (se vistos as mudanças de crenças, religião, atitudes). Assim, deslumbrado via 

qualquer meio que alcance um público pré-determinado. Neste caso, faz-se do Merchandising 
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Social. Segundo os critérios da rede Globo de Televisão o Merchandising Social “são 

mensagens sociais são inseridas de forma estruturada com o objetivo de meio ambiente”6.  

Em entrevista ao portal da Rede Globo na página da novela das 21 horas (Páginas da 

Vida), Jayme Monjardim diretor da novela diz que é impossível atualmente fazer telenovelas 

sem Merchandising Social, “acho que isso faz parte da cultura dos autores nesta década. Acho 

que eles se sentem com o compromisso de fazer sempre, de alguma forma, a discussão de que 

a gente pode fazer alguma coisa para mudar nosso país e nossa sociedade.” 

Em breve resumo o Quadro 1 abaixo relata as ações de Merchandisings Sociais mais 

expressivos das telenovelas da Rede Globo de Televisão de janeiro a dezembro de 1997: 

 

Quadro 1 – Merchandising Social nas telenovelas da Globo de janeiro a dezembro de 1997. 

Telenovelas 
Saúde 

reprodutiva 
Sexualidade Drogas 

Relação 

de Gênero 

Questões 

Sociais 
Total 

Malhação 68 36 02 26 08 140 

Anjo de Mim 54 - 04 02 11 71 

Salsa e 

Merengue 
112 02 04 05 05 128 

O Rei do Gado 06 - - 02 15 23 

A Indomada 43 61 17 32 55 208 

O Amor está no 

Ar 
66 01 01 24 39 131 

Zazá 65 47 05 20 31 168 

Anjo Mau 36 01 07 - 41 85 

Por Amor 63 - 07 08 27 105 

Total 513 148 47 119 232 1.059 

FONTE: SHIAVO (1999, p. 9) 

 

                                                 
6 “O reconhecimento a esse trabalho pioneiro que a Globo desenvolve há mais de 30 anos veio em 2001 com o 

Business in the Community Awards for Excellence, o mais importante prêmio de responsabilidade social 

empresarial do mundo. Somente de 1990 a 2003, foram mais de 8 mil cenas socioeducativas estimulando o 

debate sobre problemas relevantes da vida real”. 
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Finalmente, dentro da forma de Merchandising Editorial – Tie-In - o Merchandising 

Comercial que se considera o Merchandising em telenovelas. Uma combinação do discurso da 

telenovela, enquanto suporte para a ação publicitária, com o discurso publicitário.  

Assim, o Merchandising em telenovela caracteriza uma "ação publicitária" no espaço 

da telenovela, o que proporciona um caráter híbrido a esta técnica, associando a publicidade à 

representação do cotidiano nas telenovelas, caracterizado pela função metassemiótica, em que 

a telenovela (com sua narrativa) passa a ser suporte expressivo de uma publicidade que 

também possui seu conteúdo e sua própria expressão. 

Desta forma, o Merchandising passa a ser uma técnica quase subliminar, uma vez 

que os produtos, serviços e idéias são difundidos através de cenas que estimulam situações 

normais do cotidiano, tornando-se um elemento forte para a análise das interações entre ficção 

e realidade, facilmente incorporadas pelo telespectador, quase que de forma despercebida. 

O Merchandising, por caracterizar uma ação publicitária no espaço da telenovela, se 

não for bem efetivado, traz consigo o mesmo princípio que o horário comercial causa no 

telespectador, pois na ação de Merchandising a sedução da telenovela é colocada em segundo 

plano, neste momento da narrativa o objetivo do discurso não é mais somente fazer acreditar 

na narração e imagem, mas fazer querer. À vontade em primeiro plano, como na publicidade, 

que seduz, em função de estimular vontades nas pessoas.  

A diferença entre o Merchandising em telenovela e a publicidade é puramente 

formal, no plano da expressão, pois no conteúdo a estrutura de poder dos dois discursos é 

regida pela mesma idéia. 

O objetivo da ação de Merchandising em novelas, em especial em emissoras de rede 

aberta, como a Rede Globo de Televisão, é estimular o mecanismo empático, identificatório 

com a realidade reproduzida na telenovela, o que proporciona uma forma de manipulação da 

opinião pública, pois o público passa a crer e fazer uso dos valores transmitidos pela 

telenovela, incorporando-os no seu dia a dia. 

 

2.4 REDE GLOBO DE TELEVISÃO 

 

A Rede Globo de Televisão é composta por 121 emissoras entre geradoras e 
afiliadas, podendo ser assistida em 99,84% dos 5.441 municípios em todo território 
brasileiro num público estimado de 159 milhões de telespectadores somados aos 
118 milhões de telespectadores potenciais cedidos pelas 110 emissoras afiliadas, 
com programas 24 horas por dia no ar, sendo a maior parte da sua programação 
criada e realizada nos seus próprios estúdios, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A 
TV Globo alcança 74% de share (índice de audiência) no horário nobre, 56% no 
matutino, 59% no vespertino e 69% de share de audiência no horário noturno. A 
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emissora tem cerca de oito mil funcionários, movimenta mais de quatro mil 
profissionais envolvidos diretamente na criação de seus programas: autores, 
diretores, atores, jornalistas, cenógrafos, figurinistas, produtores, músicos, além de 
técnicos nas mais variadas especialidades7. 
 

Seu acervo de dramaturgia, shows, entretenimentos, documentários e jornalismo são 

dublados em diversos idiomas o que proporciona o conhecimento da cultura brasileira a mais 

de 130 países em todo o mundo. Segundo o portal da Rede Globo a sua prioridade entre as 

produções é dada à programação produzida domesticamente o que a torna categórica para o 

estímulo a uma indústria que ampliou o mercado de trabalho no Brasil.  

Em suma a Rede globo de Televisão resume-se no seguinte molde e preceito: 

 

No espelho onde o país se vê todos os dias, uma janela mostra o mundo com as 
cores do Brasil. Esse veículo se chama televisão. Essa é a nossa missão. Um piscar 
de olhos tempo suficiente para ter uma idéia, começar um novo projeto, fazer 
diferente. Tempo também para enxergar novos ângulos e transmiti-los, para 
projetar o futuro na telinha. Um trabalho desenvolvido diariamente na Globo, desde 
a sua fundação, em 1965. (Rede Globo, 2006)  
 

Na procura por alcançar sua missão e preceito recorre a soluções tecnológicas de 

última geração elevando a emissora ao posto de principal fornecedora de imagens do Brasil 

para o exterior e para o próprio país, aonde chega a 99,7%8 da população, devido a sua melhor 

transmissão e alcance diante das demais emissoras de canal aberto do país. Confere a Globo, 

também a marca de maior produtora brasileira de conteúdo de TV, uma entre as melhores do 

mundo. Hoje, 88%9 da programação do horário nobre são de produção própria, o que equivale 

a criar, encenar, editar e veicular mais de dois mil longas-metragens por ano. Um conteúdo 

cuja qualidade gera negócios para além da televisão, como projetos temáticos, cinema e 

Internet. 

Este crescimento e alcance, praticamente total da população brasileira são alicerçados 

na filosofia da empresa de “educar, informar e entreter, com qualidade, via TV”. Baseado 

nesta filosofia foi a primeira emissora em 1968, a transmitir via satélite com exclusividade a 

viagem do Apolo XI, posteriormente em 1969, a transmitir em rede para o país seu jornal em 

horário nobre (Jornal Nacional); Em 1970, a enviar ao país imagens da Copa do Mundo ao 

vivo , e 1972, a primeira transmissão a cores do Brasil; Já em 1999, o seriado, Mulher  marca 

a primeira produção brasileira produzido em HDTV. 

                                                 
7 Fonte: www.globo.com 
8 Fonte: www.globo.com 
9 Fonte: www.globo.com 
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No pioneirismo pela evolução da melhor transmissão via rede aberta, a Rede Globo 

busca na união da idéias + imagens + sons + pessoas emocionar e conquistar índices cada vez 

mais altos de audiência. Audiência esta evidenciada nas mais diferentes produções da 

emissora, como: último capítulo da  novela Senhora do Destino, uma média de 63 pontos 

totais no Brasil; na transmissão quase ao vivo da Guerra do Golfo, como uma média de 70 

pontos em  relação a todas as emissoras de rede aberta, mais recentemente na pós-exibição do 

documentário “Falcão, meninos do tráfico”, como uma repercussão estrondosa e de grande 

alcance populacional.      

Produções que nada mais mostram, do que o trabalho de pessoas, que criam, 

informam, produzem e administram uma emissora focada na persuasão de massa da 

população brasileira. Demonstrações que chegam a alienação, via transmissão da população, 

perante um programa, uma produção da emissora. 

Emissora esta que invade várias áreas do país como: a política, comunicação e 

administração. Com seu poder de chegar onde muitos não conseguem aos lares brasileiros, a 

Rede Globo dissemina suas idéias e seus intentos no intuito de ter como resposta à obtenção 

de seus objetivos financeiros e ideológicos.  

Como fator de repulsa das demais emissoras do país e de uma parte da população 

brasileira, a Rede Globo toma espaços incalculáveis de abrangência persuasiva, como 

manipulações de pesquisas eleitorais, excitações a manifestos populares contra governantes, 

como abordagem de certos temas em suas produções teledramatúrgicas no visar de nunca 

fugir a sua missão “de que no espelho onde o país se vê todos os dias, uma janela mostra o 

mundo com as cores do Brasil”. 

 

2.4.1 Elementos comunicacionais 

 

A interatividade, atualmente, mostra-se como o principal e mais enriquecedor 

elemento comunicacional utilizado pela Rede Globo de Televisão. 

São programas que buscam no voto popular o caminho e o desfecho de quadros dos 

programas ou de total montagem televisual. 

Muitos programas utilizam, hoje em dia, mecanismos de votação, através de telefone 

fixo, mensagens pelo celular ou por meio de votos pela Internet.  

 

Com o suporte de informática, o SAI - Sistema de Apuração de Interatividade -, as 
informações chegam à Globo com velocidade, são consolidadas e em seguida 
postas à disposição do diretor para dar seqüência à linha dramatúrgica do programa. 
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O SAI funciona como integrador das diversas plataformas de onde provêm os 
votos. A interatividade pressupõe alinhamento do setor artístico-editorial com o 
sistema de apuração para permitir a participação do telespectador, visando a sua 
satisfação. E o público retribui com maiores índices de audiência.  (PORTAL DA 
REDE GLOBO DE TELEVISÃO, 2006) 
 

Programas estes que entraram para a história da televisão brasileira, como o Você 

Decide que ficou no ar por muitos anos, no qual oferecia duas opções de final para as 

histórias, baseadas no cotidiano brasileiro, com estrondoso sucesso de IBOPE, o Big Brother 

Brasil que vai para sua 7ª edição consecutiva, e faz do voto dos telespectadores um campeão 

milionário, o programa Fama que mostra novas vozes de cantores ao Brasil, buscando 

também no voto telefônico e internauta a decisão de quem gravará um CD e o Linha Direta, 

que procura entre os seus telespectadores a denunciante de um criminoso que teve sua cara 

divulgada no programa. 

Este elemento de comunicação que abrange grande parte da população e que se faz 

primordial para medir audiência e retorno para os programas e demais montagens do canal de 

televisão é decorrente da grande interação e discussão que os demais programas de televisão 

ocasionaram no público telespectador, como telejornais, programas de auditório e novelas, 

que trazem ao âmbito ficcional e informativo, assuntos de discussão popular e interesse de 

todos. 

Assim, nesta procura por fazer parte da discussão das rodinhas de “papo” e 

comentários do dia seguinte é que as produções de televisão aperfeiçoam cada dia mais seus 

programas, novelas e telejornais. A exemplo, disto a Rede Globo de Televisão tenta com 

talento, recursos financeiros e mecânicos fazer o país parar para assistir a cada capítulo de 

novela e acompanhar os desfechos de suas minisséries, que marca quase que sempre recordes 

de audiência instigando o imaginário coletivo - afinal, quem matou Salomão Ayala? Quem 

matou Odete Roitman? Quem é o Cadeirudo? Quem pode esquecer Carlão e Lucinha, de 

Pecado Capital, ou Matteo e Giuliana, de Terra Nostra? Quem não se apaixonou pela história 

da prostituta com o padre, em Hilda Furacão? Quem não reviveu antigas emoções através do 

romance de Lurdinha e Felipe, de Anos Dourados? 

Com 277 novelas e minisséries até outubro de 2003; mais de 35 mil capítulos 

gravados, entre novelas e minisséries; 54 mil horas por ano dedicadas a programas de 

entretenimento e telejornalismo local, nas emissoras afiliadas, em 2002 (4.500 horas/mês)10 a 

Globo toma proporções de empresa gigante no campo da comunicação e entretenimento nas 

dimensões brasileiras. 

                                                 
10 Fonte: www.globo.com  
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Desta forma, a Globo alcança a comunicação internacional.  

 

Em 1973, o Bem-Amado é exportado como produto de cultura brasileira para o 
Uruguai dando início à carreira internacional da programação da Rede Globo. Até 
os dias atuais, mais de 300 produções foram comercializadas para 
aproximadamente 130 países: comédias, dramas, suspenses e aventuras traduzidos 
para idiomas como espanhol, inglês, francês, catalão, alemão, sueco, mandarim, 
polonês e russo. Nossa teledramaturgia ganhou o mundo, despertando o interesse 
de parceiros internacionais, como SIC, Telemundo e Rettequatro, que buscam 
exclusividade na programação e co-produção de tramas brasileiras. No último ano, 
52 novelas seguiram para 70 países, foram mais de 23 mil horas de programas 
comercializados. (PORTAL DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, 2006). 
 

Assim, a Globo chega a todo contingente brasileiro e a 70 países disseminando suas 

informações comunicacionais e promovendo a dissolução de suas noticias, ideais, assuntos, 

ficções, conceitos. 

 

2.5 TELEDRAMATURGIA, O ENTRETENIMENTO DAS NOVELAS 

 

As telenovelas11 surgiram no período ditatorial brasileiro no ano de 1951. No início, 

eram vistas apenas por poucos domicílios que haviam adquirido o televisor, visto que a 

televisão brasileira iniciou somente em 1950, inaugurada em São Paulo na TV Tupi, como 

fruto da vontade pessoal de um grande barão da mídia impressa e radiofônica, Assis 

Chateaubriand12, e contrariando todas as opiniões, que consideravam, não existem ainda 

condições de sua instalação no país de uma rede de televisão. Assim, as novelas apresentam-

se num repertório de mais de 40 anos, as telenovelas tornando-se entretenimento, 

reconhecimento artístico e produto de exportação brasileiro. 

 

A novela também pode ser considerada um dos fenômenos mais representativos da 
modernidade brasileira, por combinar o arcaico e o moderno, por fundir 
dispositivos narrativos anacrônicos e imaginários modernos e por ter a sua história 
fortemente marcada pela dialética nacionalização-massmediação. A outra face 
desse processo foi o progressivo reconhecimento acadêmico da importância da 
telenovela como objeto privilegiado de estudo sobre a cultura e a sociedade 
contemporânea brasileira. (LOPES, 2002, p. 04). 
 

                                                 
11 Telenovela é o nome genérico dado à narrativa ficcional televisiva no Brasil, independente de seu formato ser 
telenovela stricto sensu, minissérie, caso especial, ou outro. (Lopes, 2002 – INTERCOM) 
12 Foi um dos homens mais influentes do Brasil nas décadas de 40 e 50 em vários campos da sociedade 
brasileira. Foi dono de um império jornalístico – os Diários e Emissoras Associadas –, que começa a se formar 
no final dos anos 30 e chega a reunir mais de cem jornais, revistas, estações de rádio e de TV. Pioneiro na 
transmissão de televisão brasileira, cria a TV Tupi em 1950. (pt.wikipedia.org). 
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Segundo Fadul (1999, p. 6) as telenovelas diárias são definidas como um gênero de 

ficção diária, fechado, pois suas histórias têm fim, e sua presença é garantida no prime time, 

ela se inspirou na soap radiofônica americana e na radionovela cubana. Da forma, como 

conhecemos atualmente foram introduzidas somente em 1963, depois da entrada, em 1962, do 

vídeotape13, nas produções de teledramaturgia brasileira. O primeiro grande sucesso de 

público dessas novelas só ocorreu em 1964-1965 com a telenovela O Direito de Nascer, que 

deu início ao hábito popular, que permanece até hoje, de assistir telenovela no horário nobre14. 

Como fator de mudança no modelo adotado de teledramaturgia brasileira, com o 

rompimento definitivo do modelo do melodrama tradicional, conforme sua matriz cubana-

mexicana-argentina, que segundo o intelectual mexicano Carlos Monsiváis citado por Lopes 

(2002, p. 03) “é a telenovela em uma narrativa familiar sobre a nação, em que uma guerra é 

vista como um fato onde morreu um tio e uma cidade como um lugar onde mora um parente”, 

ou seja, sem fatores atuais, momentâneos ou parciais. Uma narrativa que parte de uma 

“historinha” fictícia local e sem muitos rodeios e contestações. A telenovela Beto Rockfeller 

(1968 – 1969), rompe como as regras e faz o seu distanciamento no tempo e no espaço, com 

características de telenovelas tradicionais, trazendo o público para mais perto dos enredos, 

utilizando como tema à vida cotidiana. Assim, os temas das telenovelas passam a ser 

relacionados com os problemas de uma sociedade, que se urbanizava e se industrializava, 

rapidamente. 

Desta maneira em 1970, juntamente com os telejornais as telenovelas tornaram-se os 

programas de maior audiência de televisão brasileira e em especial da Rede Globo de 

Televisão, que por produção e tecnologia tornou-se a maior investidora deste gênero de 

entretenimento brasileiro. 

Segundo Lopes (2002) neste período dos anos 70, através da Rede Globo de 

Televisão, veio sendo consolidada uma série de mecanismos de produção e convenções de 

escritura e de recepção que configuram um sistema de real feedback15, na produção de um 

produto massivo. Sistema que leva em conta a participação dos telespectadores no momento 

da produção. Nesse sentido, e porque vão ao ar enquanto estão sendo escritas, as novelas são 

obras abertas, e são capazes de colocar em sintonia os telespectadores com a interpretação e a 

                                                 
13 Qualquer fita magnética usada para gravar ou reproduzir programas ou imagens em movimento. 
(www.escolanet.com.br/dicionario). 
14 Horário nobre refere-se ao intervalo das 20h o 10h, considerado assim, pois é o intervalo de descanso passivo 
dos telespectadores, analisado a partir do contexto de que estes telespectadores trabalharam 8 ou mais horas no 
dia e retornaram aos seus lares para descansar, dormir e retornar ao trabalho no outro dia. 
15 É uma mudança de estado (ou perturbação) de um componente de um sistema que produz uma interação, 
reduzindo ou aumentando a resposta do sistema no qual ele está incorporado. (pt.wikipedia.org/wiki/feedback). 
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reinterpretação dos temas, assuntos e objetos tratados. Pode-se dizer que a novela se tornou 

um veículo que capta e expressa a opinião pública, sobre padrões legítimos e ilegítimos de 

comportamento privado e público, produzindo uma espécie de fórum de debates sobre o país. 

Este é o primeiro aspecto a ser avaliado em termos de possibilidade de a novela tornar-se um 

dos maiores índices de audiência da televisão brasileira. 

Não restam desconfianças de que as telenovelas constituem um exemplo de narrativa 

que ultrapassa a dimensão do lazer, que impregna a rotina cotidiana da nação, constrói 

organismo de interatividade e uma dialética entre o tempo vivido e o tempo narrado e que se 

configura como uma experiência, ao mesmo tempo, cultural, estética e social. Assim, liga 

mecanismos de conversação, de compartilhamento e de participação imaginária. 

Desta forma, perante características tão peculiares e concisas é que se introduz  neste 

cenário cultural, o Merchandising Comercial. Introdução mais que válida visto a dimensão 

que alcançou a teledramaturgia brasileira. Com o advento da televisão que invade lares 

(praticamente todos os lares brasileiros), a telenovela se coloca como o espelho da sociedade 

atual. 

Quando ela apresenta personagens e situações corriqueiras do dia-a-dia de cada 

cidadão desta nação, automaticamente se coloca como a representação mais fiel daquilo que 

se deseja ou se vive. E promovendo este reconhecimento às telenovelas compartilham 

repertórios na base das representações de uma comunidade nacional imaginada que a 

televisão capta, divulga e constantemente atualiza. 

Televisão esta, que pode ser responsabilizada pelo surgimento de um novo espaço 

público, no qual o controle da formação e dos repertórios disponíveis mudou de mãos, deixou 

de ser monopólio dos intelectuais, políticos e governantes, dos titulares dos postos de 

comando da sociedade para estarem as mãos daqueles que controlam (agora) uma das formas 

mais relevantes de entretenimento. Meyerowitz (1984) sugere o deslocamento de repertórios 

de esferas restritas a homens ou mulheres, jovens ou adultos, como uma característica 

importante da televisão. 

Com este intuito as telenovelas introduzem ao cotidiano de cada telespectador e 

mesmo aquele que somente conhece a história televisionada assuntos, comportamentos, 

produtos, marcas, estilos, parâmetros de cultura definindo certa pauta que regula as 

interseções entre a vida pública (telespectadores, os exemplos e inspirações de personagens) e 

a vida privada (os produtores deste espetáculo). Martín-Barbero e Rey (1999) mencionam que 

a televisão e particularmente a telenovela, promovem o reordenamento da cultura, por estarem 

presentes dentro do campo fértil  dos estudos das relações entre oralidade e visualidade.                 
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 2.5.1 A comunicação exercida pelas telenovelas  

 

 Atualmente, um aparelho de televisão pode ser encontrado em praticamente todos os 

domicílios brasileiros e em outros diversos lugares (bares, restaurantes, lojas, escritórios...). 

Essa presença maciça da televisão em um país de terceiro mundo, poderia ser delineada, como 

mais uma contradição desta nação, a qual se apresenta como uma sociedade de contrastes 

acentuados, entre riqueza e pobreza, modernidade e arcaísmo, sul e norte, litoral e interior, 

campo e cidade, rico e pobre, frio e calor. Onde dos índices de desenvolvimento humano só 

estão na frente dos países miseráveis da África. E, não somente, como mais um fator de 

descrição deste aparelho, mas como um fator que implica na reprodução de representações 

que perpetuam diversas nuances de desigualdade e discriminação.  

Todavia, a televisão obteve uma penetração intensa na sociedade brasileira devido a 

sua capacidade peculiar de alimentar um repertório comum por meio dos quais pessoas de 

classes sociais, gerações, sexo, raça e regiões diferentes, se posicionam e se reconhecem umas 

às outras. 

A partir de suas características de influenciar as massas populacionais, podendo ser 

vista como algo que destrói ou danifica a construção de opiniões das pessoas e o modo delas 

agirem. Sob este prisma, a televisão pode ser vista como um meio que aliena, massifica e 

incentiva o impulso consumista em massa de produtos supérfluos nas pessoas. 

Seguindo este estímulo, vindo da população, às redes de televisão diversificam sua 

grade de programação que vão desde os educativos até os que se destinam ao puro 

entretenimento da população, objetivando dessa forma, prender a atenção das pessoas e 

conseguir maior audiência. Ou seja, “valendo-se do ato comunicacional, inerente a todo ser 

humano, os programas são montados de uma forma que passam a fazer parte constante da 

vida das pessoas” (GOMES, 1996, p.84). 

Assim, as telenovelas (produto desta grade de programação que busca entreter e 

manipular se manifesta) dão visibilidade a certos assuntos, condutas, produtos e não a outros, 

definindo certa pauta que regula as interseções entre a vida pública e a vida privada. 

 

A sui generis de sintetizar o público e o privado, o político e o doméstico, a notícia 

e a ficção, o masculino e o feminino, está inscrita no texto das novelas que 

combinam convenções formais do documentário e do melodrama televisivo. É isso 

que, a nosso ver, mais tipifica a telenovela brasileira e constitui o paradoxo de se 

identificar o Brasil mais numa narrativa ficcional do que no telejornal. (LOPES, 

2002, p. 05). 
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Desta forma, no sistematizar de telespectadores e contextos as telenovelas conduzem a 

ficção da maneira mais real possível e inesperada. 

Em alocuções bem estruturadas e amarradas as telenovelas passam de entretenimento 

a vitrine de vida, ou espelho do cotidiano. Com personagens, lugares, fatos e assuntos de 

conhecimento geral as elas avançam para dentro dos lares brasileiros, como reflexo de um 

tempo e de uma sociedade. Assim, inserida no contexto da sociedade as telenovelas ganham 

importâncias de documentários, trazendo para dentro de seus discursos desde um novo visual, 

uma nova tendência e até uma nova marca, um novo produto. 

Para alcançar estes méritos é que as telenovelas se aproveitam de estruturas narrativas 

personalizas e pouco definidas, em termos ideológicos ou políticos, para tratar de assuntos 

relativos ao espaço público. As telenovelas podem-se dizer que ajudaram a dar o tom dos 

debates públicos. Lopes (2002) cita dois exemplos históricos: a associação da novela Vale 

Tudo (1988) à eleição de Fernando Collor de Melo que colocou sua imagem eleitoral como "o 

caçador de marajás", isto é, de eliminação da corrupção econômica e política do Brasil; e a 

influência da minissérie Anos Rebeldes (1992) no processo de impeachment desse mesmo 

presidente, três anos depois.  

Desta mesma maneira intencional de culminar o real com o ficcional é que se encontra 

a combinação de gêneros e informações, por exemplo, no uso de documentários de época 

inseridos nas seqüências de novelas desde Irmãos Coragem (1970, novela de tempo atual) a 

Terra Nostra (1998, novela de época)16. Neste mesmo sentido de documentário, dentro de 

novelas encontra-se em Porto dos Milagres (2001) pelo uso, durante o intervalo comercial, de 

clipes de campanha eleitoral, com os personagens da novela (na ocasião desta novela duas 

personagem da trama tornavam-se concorrentes eleitorais disputando uma campanha para 

prefeito da cidade imaginária da novela), provocando a real conseqüência de uma propaganda 

feita por partidos políticos verdadeiros. 

Assim, como a inserção de fatos atuais e de opiniões e documentários, há também a 

incorporação do noticiário, levada às últimas conseqüências, e que passou a ser denominada 

de Merchandising Social (Schiavo, 1995). A exemplo disto na novela O Espigão (1974) já 

apresentava-se, como uma campanha pelo meio ambiente. Assim, por conseqüência, nas 

novelas mais recentes, acontece a preocupação em divulgar trabalhos como os das ONGs e a 

presença de mães de crianças desaparecidas, como em Explode Coração (1995); o 

Movimento dos Sem-Terra e a presença de dois senadores da república em velório do senador 

                                                 
16 Fonte: Rede Globo de Televisão, canal aberto. 
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da ficção em O Rei do Gado (1996); a denúncia da exploração do trabalho infantil em A 

Indomada (1997); o tema da AIDS em Zazá (1997); a doação de medula óssea e a presença de 

médicos explicando o câncer de uma jovem em Laços de Família (2000); as drogas e o 

depoimento de viciados em tratamento em O Clone (2001). 

Os discursos das novelas oscilam muito entre o real e o ficcional, promovendo de uma 

maneira intrínseca ao enredo da novela (enredo este pré-estabelecido na história embrionária 

da novela e em sua sinopse) eventos e temáticas sociais e políticas que remetem à já citada 

discussão, sobre o caráter crítico das novelas e as referências explícitas à nação.  

 

... a novela exercer a função de agenda setting17 tal é a agenda temática tratada. 
Questões como a reforma agrária, o coronelismo (o poder das oligarquias locais), a 
especulação imobiliária, as companhias multinacionais, a corrupção política, o 
racismo, as minorias, entre outras, são alguns exemplos dessa vocação das novelas 
de incorporar temas do âmbito público em suas narrativas teoricamente voltadas 
para o universo privado.  (LOPES, 2002, p. 07). 
 

Assuntos como atualidade e política são temas de novela e pontos máximos das falas 

das personagens, que se entrelaçam a discursos tradicionais das novelas como: romances, 

família, amor, casamento, separação, maldades, malandragens, golpes... É a coerência das 

afinidades particulares, e é aqui que se mostra a dimensão notável dos autores das novelas em 

associar a estas narrativas básicas e triviais, o fato atual e pertinente de esboçar-se em meio 

aos discursos das novelas, e traduzir o público através das relações afetivas, à altura do 

existente, misturando-se na experiência do dia-a-dia, vivida ela mesma em múltiplas facetas, 

subjetivas, emotivas, políticas, culturais, estéticas, econômicas, sociais, etc. 

Essa conciliação do compartilhado e o particular efetivado pelas novelas, permitem 

abreviar problemáticas vastas em figuras e tramas perfeitas, e ao mesmo tempo, sugerir que 

dramas pessoais e precisos podem vir a ter significados amplos. Exemplificam estes casos a 

novela Barriga de Aluguel (1990) que conta à história de uma inseminação artificial; de 

transplante de coração em De Corpo e Alma (1992); a destruição meio ambiente em Mulheres 

de Areia (1993); a chegada da internet em Explode Coração (1995); a violência urbana em A 

Próxima Vítima (1995) e em Torre de Babel (1998) e O Clone (2001) com a clonagem 

humana; em, também , A Próxima Vitima (1995) e Torre de Babel (1998), Mulheres 

Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), América (2005) e Belíssima (2006)  com a 

abordagem sobre homossexualismo; em América (2005) o sonho americano de muitos 
                                                 
17 Segundo Lopes (2002), agenda setting é a temática utilizada para desenvolvimento do enredo central e até 
mesmo periférico. É a tematização de cada novela para fugir do antigo sistema cubano-mmexicano-argentino de 
novela que não leva em conta um tema de contexto e se dispersava em uma corriqueira alusão das “historinhas” 
locais. 
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imigrantes; Historia de Amor (1995) com a gravidez na adolescência; Páginas da Vida 

(2006), que aborda o racismo, a convivência de pessoas com Síndrome de Down, a bulimia na 

infância, o alcoolismo, a adoção de crianças; Cobras e Lagartos (2006) a anorexia nervosa 

entre adolescentes. 

Assim, o discurso telenovelístico da dramaturgia brasileira busca no jogo do 

proibido como o aparentemente certo assuntos, como: o tabu do incesto, da prostituição, do 

prazer, da nudez, do sexo antes do casamento, desvinculando-o da procriação, da separação 

como saída para casamentos infelizes, com a legitimidade de segundas uniões, como a busca 

do amor entre pessoas do mesmo sexo, a busca por deferentes formas de culto religioso, da 

mulher como líder de família, do ser feminino como executiva de sucesso e não mais apenas 

mãe de família e dona-de-casa.  

Assim, de maneira mais real possível sem delimitar a trama a um simples fictício 

romance + traição + vingança + vitória unindo o fator de realidade constante como o 

vivenciado pela população de racismo, preconceitos, tabus... a novela ganha crédito junto ao 

público.   

 

... é através desse efeito de credibilidade das novelas que elas colocam em 
circulação e debate mensagens sobre a tolerância e o direito à diferença, a despeito 
do quase sempre "final feliz" dado a essas histórias. E talvez o fascínio e a 
repercussão pública das novelas estejam relacionados a essas ousadias na 
abordagem dos dramas comuns de todo dia. (LOPES, 2002, p. 08). 
 

 Nesta aposta de chegar ao final do percurso, com o sucesso almejado é que os 

modelos convencionais ou liberais, encontram-se em negociação com o simbólico ou com os 

significados em jogo, negociação cheia de mediações que envolvem autores, produtores, 

pesquisadores de mercado, instituições como a censura, a igreja, os movimentos negros, 

feminista, gay, ONGs e os diferentes públicos que vêem novelas.  

Verdade é, que esses dramas nas novelas já não são rígidos e sem retas marcadas, mas 

antes, bastante mesclado e caracterizado por uma agitação ambivalente entre infração e 

conformismo. Como exemplo à questão da discriminação racial e homossexual, aonde o 

formato de abordagem esta em crescente informação e conexão com o rotineiro e comum, 

antidogmático e a benefício da tolerância e do respeito às consideradas minorias. Nesta 

aparência, as teledramaturgias propõem-se a caminhar por uma trajetória de ajudar a construir 

nossa sociedade de uma maneira multifacetada, bem próxima da aceitação da mistura das 

raças, das culturas, dos gostos, das preferências, sejam elas quais forem e quando forem. 
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As novelas por aspectos ficcionais e de absorção total do público telespectador passam 

a introduzir, quase que por mérito de obrigação, fatores reais e de debates sociais. É a questão 

de se alcançar o desejado, por vias mais concretas e realistas, não escapando do trivial enredo 

das novelas que exigem romances, brigas, intrigas, paixões, casamentos, separações. Todavia, 

é a conciliação, nem sempre perfeita da abordagem vivida, ou do real maquiado, ou do atual 

sem rodeios com o IBOPE alto, é a busca constante de miscigenar o que se vive todo dia 

como um enredo formado e orientado para persuadir e entreter um público, nem sempre ativo, 

um público que tende a absorver muito mais que reagir, desta forma elucidar em discursos 

novelísticas temas atuais e de fundos sociais, passa a ser uma jogada cada vez mais apostada 

para chegar ao público com índices de IBOPE sempre mais altos.  

E, são nestes enredos das novelas atuais, que estão sendo inseridas com maior 

quantidade e qualidade as mais modernas formas de persuasão de público consumidor de 

marcas, produtos e/ou serviços. Ou seja, é entre os discursos das novelas, entre suas 

personagens e textos que o Merchandising Comercial18 esta sendo expostos aos mais diversos 

olhares e comentários, em horários alternativos, que passa da reprise no horário das 14h e 30 

min, passando por 18h, 19h e 15 min até o seu ápice às 21h, entre assuntos que vão do 

homossexualismo, racismo, diferenças sociais, religiosas até a discussões sobre bulimia, 

imigrantes, gravidez, inseminação artificial, suborno e os clichês novelísticos (romances, 

amores, brigas, traições, casamentos, separações...). Pois, como afirma Delgado apud Castro 

(2003, p. 04) “falar em sociedad de la comunicación equivale casi a proclamar que la 

comunicación publicitária se está convertiendo en una técnica de gestión y organización de 

las relaciones entre los hombres”. Isso significa que a mídia, de modo geral, para efetivar o 

contato mais direto com o público, vem aprimorando a linguagem e refinando a ação 

intencionalmente manipuladora. 

Desta forma, confirmam-se as explanações de Canclini (1995) de afirmar que a 

televisão dissemina a propaganda e orienta o consumo que inspira a formação de identidades. 

 

 

 

                                                 
18 “... merchandising em telenovela não pode ser entendido como merchandising” 
no seu sentido conceitual. Portanto, o merchandising em telenovela caracteriza uma “ação publicitária” no 
espaço da telenovela, o que proporciona um caráter híbrido a esta técnica, associando a publicidade à 
representação do cotidiano nas telenovelas,caracterizado pela função metassemiótica, onde a telenovela (com sua 
narrativa) passa a ser suporte expressivo de uma publicidade que também possui seu conteúdo e sua própria 
expressão...’”(Trindade, 2004, p.03) 
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2.5.2 O papel das novelas no contexto atual: uma evolução do real x o ficcional 

 

No catálogo das diversões brasileiras a televisão assume por ocasiões de 

barateamento, acessibilidade e conforto, se não a primeira um dos principais objetos de 

entretenimento brasileiro. Por este artefato evidencia-se um polpudo leque de opções com 

vários tipos de programas em diversos horários, canais e redes de televisão, dentre os tantos 

tipos de programas, telejornais destacam-se as telenovelas em mito de comédia, drama, 

suspense, terror... que invadem os lares brasileiros no acionar do sinal de uma emissora que 

proporciona a produção destas montagens de teledramaturgias. É um lazer que por preferência 

ou obrigação ratificam fatos históricos, atuais e de discussão trazendo ao palco dos domicílios 

brasileiros a estrutura bem feita da rotina cotidiana e dos problemas que cada uma enfrenta. É 

uma telenovela por conceito e uma amostra da realidade por conveniência do tempo e da 

audiência. 

Nesta oportunidade de conceitos as telenovelas ganham uma importância justificável, 

junto ao entretenimento do país. Com as melhores produções do gênero as telenovelas 

supriram uma carência junto a este público brasileiro, devido a fatores muito mais financeiros 

que propriamente culturais. A exemplo disto, considera-se mencionar, que livros, cinema, 

DVD, computadores e televisão paga ainda são produtos caros para a maioria da população. 

Convém advertir que a ficção televisual compartilha da difusão de obras literárias e 

cinematográficas essenciais na história da cultura.  

Desta maneira, há alguns anos o Brasil se tornou conhecido no mundo inteiro pela 

ficção que produz. Este é um dado recente no que respeita à imagem do Brasil dentro e fora 

do território nacional. A audiência extraordinária das telenovelas brasileiras na China, em 

Portugal ou na Rússia é relevante no intercâmbio cultural entre estes diferentes países19.  

As telenovelas conquistam o mercado internacional, especialmente porque o gênero 

ultrapassa a produção de exibir somente imagens exóticas e características do Brasil. A 

telenovela, como uma modulação de arte, pode ao mesmo tempo, acarinhar e ferir, chocar e 

fazer sonhar, informar ou roubar a atenção pelo recurso da surpresa, ser amada e odiada, 

repudiada e esperada, ser real ou imaginária, referência ou fator de contrariedade. A 

telenovela em seu misto de características e reações, mostra-se em uma narrativa pós-moderna 

que agrega os diversos gêneros de discursos no tempo e no espaço. 

                                                 
19 Fonte: PAIVA, Cláudio Cardoso. Estética de massa, Tecnologia das imagens e Ficção Brasileira. Disponível 
em  http://www.bocc.ubi.pt, acesso em 19/05/2006. 
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À contestação dos melodramas dos anos 50/60 as telenovelas atuais está no repertório 

mais sólido as diferentes categorias do público telespectador.  Segundo informações do portal 

da Rede Globo de Televisão, desde a exibição de O Direito de Nascer (1964) até Terra 

Nostra (1999/2000) as tecnologias audiovisuais se desenvolveram, elaborando um produto de 

qualidade. Ao invés de reproduzir os modelos de Hollywood e o estilo de vida americana, a 

ficção do Brasil, tem sido original na absorção das tensões e contradições da vida social, 

transformando-as em matéria poética. Produtos como "Gabriela, Cravo e Canela", "Roque 

Santeiro" ou "Chiquinha Gonzaga" são formas estéticas que revelam aspectos importantes da 

vida brasileira. 

A telenovela compartilha das deliberações públicas como um processo de eleição 

política (Eu Prometo - 1984) ou destituição de um Presidente da República (Anos Rebeldes); é 

capaz de absorver e difundir manifestações populares (Quem ama não mata) ou estimular a 

indiferença geral à política (Que rei sou eu? - 1989); pode em síntese de ironia e de espelho 

mostrar as pretensões fantasmagóricas dos políticos candidatos a cargos públicos (Porto dos 

Milagres - 2001); em contradição bizarra, mas real mostrar a luta de um político sério que 

tenta vencer a corrupção política e  não se vender a dinheiro (Rei do Gado - 1996); pode 

igualmente interferir no cotidiano durante a exibição dos chamados "momentos decisivos". A 

telenovela pode derrapar na atitude como apresenta a extensão política: como figuração dos 

parlamentares nas cenas de teledramaturgias ou a simulação dos populares (“Os Caras 

Pintadas” – Anos Rebeldes, os sem teto – Pátria Minha, 1994, os sem terras - O Rei do Gado) 

permitindo leituras controversas. No entanto, os aparecimentos do poder e potência das 

massas aparecem admiravelmente em diversos fatos da ficção brasileira. 

Segundo Paiva (2006), as telenovelas foram desprezadas pela academia, que as 

considerava um simples divertimento, canal de alienação ou distante da vida inteligente, 

atualmente as telenovelas se tornaram uma importante fonte de reflexão. Paiva (2006) 

ressalta, ainda, que após quarenta anos de difusão, este gênero gratuito de diversão atingiu um 

estatuto diferente, o que nos instiga a retomá-lo seriamente, também como pretexto para 

repensar o imaginário social brasileiro, na qual, a telenovela é um objeto de fruição estética 

das massas, que situa seu público no foco dos debates sobre arte, técnica, comunicação e 

sociedade. 

Telenovelas como: Beto Rockfeller (TV Tupi – 1968), Bandeira 2 (1971) ou 

Cambalacho são assimilação de estilos e linguagens sociais que a televisão absorveu, 

transformou e devolveu à sociedade, sob a configuração de sátira inteligente. Os atributos 

bem sucedidos (quase sempre) das telenovelas brasileiras habitam ao mesmo tempo na 
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participação de escritores e redatores que, projetando as diferenças do Brasil no imenso 

território nacional, definem novas maneiras diferenciadas do olhar sobre o país, a sua cultura, 

o seu elemento trágico e a parte de alegria, felicidade e beleza do social. 

A irrealidade brasileira soube misturar e absorver a história e vida das camadas 

populares e produzir uma cultura local que: 

 

 Interage no conjunto multiforme da cultura brasileira. Utilizando a qualidade 
técnica da mídia eletrônica e os melhores recursos humanos no domínio da 
dramaturgia, por meio de um processo de racionalização das imagens do social, 
atingiu a perfeição de um produto cultural que seduz o público do Brasil e do 
estrangeiro. (PAIVA, 2006, p. 03). 
 

Assim, a carência cinematográfica anterior e menos atualmente é suprida pelas 

produções, enquanto arte tecnológica, pelas telenovelas, no Brasil. Os artistas destas tomam 

proporções de celebridades, amados e odiados pelo público, pertencem e são reconhecidos, 

primeiramente, por suas exposições nas telenovelas, que ao teatro ou cinema, aproximando 

dia após dia o público e a televisão. Um público que passa a ser debatedor de contexto desta 

mídia televisiva, e opinando e tomando para si aspectos e assuntos que estão em visibilidade 

em cores e personagens, deste objeto quadrado, situado dentro dos lares brasileiros. Os 

telespectadores podem contemplar diariamente, no vídeo, a aparição das estrelas, celebridades 

por ocasião e/ou talento, figuras e personagens que pelo tempo tornam-se mitológicas que 

fascinam o imaginário popular, atores como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Antônio 

Fagundes, Paulo José, Suzana Vieira, Fulvio Steffanini, Gloria Menezes, Glória Pires, Tony 

Ramos, Beti Farias, Arlete Salles,... ou personagens como a viúva Porcina (Roque Santeiro), 

Odete Hottiman (Vale Tudo), Sasá Mutema (Salvador da Pátria), Tonho da Lua (Mulheres de 

Areia), Dona Armênia (Rainha da Sucata), Jamanta (Torre de Babel e Belíssima), Bia Falcão 

(Belíssima), Laura (Celebridades), Diana (A gata Comeu), Camila (Laços de Família)... entre 

tantos outros personagens e atores que talentosos ou bizarros marcaram a evolução do tempo 

com suas novelas, performances e atuações.  

Renovada, socialmente, todos os dias a telenovela tende resguardar um repertório de 

temas e personagens, que abrem canais para as identificações do público, com as situações e 

personagens de ficção. Os eventos políticos (O Rei do Gado) e religiosos (Decadência) ou os 

tabus sociais, e a discriminação racista e sexual (A Próxima Vítima) tornaram-se, há algum 

tempo, matéria de discussão na mídia.  

Ao longo dos anos 60/90/2000 a irrealidade dramatúrgica aperfeiçoou sua linguagem, 

descobriu meios técnicos mais sofisticados, como a gravação das cenas externas e utilização 
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de recursos como a computação gráfica, refinando a ficção televisiva. O estilo curto 

reapareceu como novidade, todavia é notória que o combustível da televisão é a publicidade. 

As grandes produções da televisão brasileiras, as novelas que perduram por 6 a 8 meses 

avistam na propaganda o grande meio de sobrevivência destas produções. 

Desta forma, introduzem cada vez mais o Merchandising Comercial no contexto de 

cada produção. Segundo Trindade (2004) a primeira experiência de Merchandising Comercial 

em telenovela foi em Beto Rockfeller (1969, TV Tupi), cujo protagonista, Beto, personagem 

do ator Luís Gustavo, amanhecia ressacado das noites de farra e tomava o antiácido 

efervescente Alka Seltzer da Bayer. Telenovela que representou a ruptura do padrão estético e 

de temáticas que deram pulsão à criação de uma identidade cultural para a produção de 

telenovelas no Brasil. 

Mas, as primeiras grandes inserções de Merchandising Comercial têm registro com a 

telenovela Dancing Day's (1979), com o Merchandising das calças jeans Staroup, através da 

personagem Júlia (atriz Sônia Braga), que teve grande efeito sobre os telespectadores no 

período, seguidos da inclusão da USTop, na telenovela Água Viva (1980), protagonizada pela 

atriz Betty Faria, no desempenho de sua personagem Lígia. Assim, a década de 80 se 

materializa na utilização efetiva da ferramenta, Merchandising em telenovela, ampliando o 

faturamento comercial da TV Globo das produções de novelas no Brasil. 

 

As verbas destinadas à publicidade em televisão correspondiam a 2,8 bilhões de 
dólares. A Rede Globo faturava 65% desse total (1,8 bilhão de dólares) e os 
espaços de merchandising em telenovela faturavam 450 milhões de dólares. Esse 
valor poderia ser duplicado ou triplicado se fossem levadas em consideração as 
ações de merchandising social que não são pagas. (SCHIAVO, 1995, p.78). 
 

Esta técnica promocional é responsável pelo custeio das produções de telenovelas. 

Sem essa técnica, seria difícil, mas não impossível, para as emissoras de TV, o financiamento 

da produção de uma telenovela. Além disso, o Merchandising proporciona aos atores, autores 

e ao pessoal da equipe de produção um acréscimo no valor dos seus salários, para cada cena 

realizada. No caso do ator estar em evidência e caso participe no comercial do produto, seu 

cachê pode chegar a cifras bastante elevadas. 

A Rede globo de televisão assumiu um grande fator de liderança neste setor de 

Merchandising Comercial. 

 

Com a criação da Apoio de Comunicação – uma empresa independente, mas 
exclusiva da Globo, para desenvolver o Merchandising e licenciamento de marcas 
e personagens. (...) A Apoio entra em cena a partir do momento em que o roteiro de 
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uma novela foi aprovado pela direção da Globo. A empresa recebe uma sinopse, 
estuda as possibilidades de inclusão de produtos na história e parte para a 
comercialização. (BORGNETH apud PINHO, 2004, p. 81). 

 

Assim, a novela atual assume o papel de espelho da sociedade e das aspirações 

humanas, é o misto bem formulado do desejável, do vivido e do capitalismo comercial em 

uma produção de entretenimento, com responsabilidades reais de evidenciar uma história que 

se faz a cada dia, a cada novo espetáculo da sociedade brasileira e mundial. É a conexão do 

“fazer o bem” lucrando com isso.  
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CAPÍTULO 3 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Metodologicamente, fundamentou-se esta dissertação através de referencias 

bibliográficas, estudo de caso (multicasos) e pesquisa para correlacionar duas produções de 

teledramaturgias em função da exposição do Merchandising Comercial. 

Segundo Ander-Egg (1978, p. 28) pesquisa “é um procedimento reflexivo controlado 

e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados, reflexões ou leis em qualquer campo do 

conhecimento”. 

Sobre a mesma linha de pensamento, Lakatos (2002) afirma que pesquisa, é um 

procedimento formal com métodos de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. E complementando esta afirmação, Gil (1995) garante que pesquisa tem por objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos, sendo esta pesquisa requerida 

quando não se dispõe de informações suficientes para responder o problema, ou então quando 

a informação disponível se encontra em estado de discordância que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema. 

Assim, a pesquisa desenvolvida para a realização da dissertação é de natureza 

qualitativa, pois de acordo com Michel (2005, p.33) “convence na forma de experimentação 

empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, 

assim, como na argumentação lógica das idéias”. E tipo exploratório que tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses, aprimorando as idéias ou descobertas de instituições. De acordo com Selltez (1967) 

uma pesquisa de teor exploratório envolve entre outras coisas levantamento bibliográfico e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

E esta investigação também toma dimensões de pesquisa descritiva, que segundo Gil 

(1995, p. 46) “tem por objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Em se tratando de pesquisa descritiva Cervo (1996) enfatiza que essa procura 

descobrir com a precisão possível, a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com os outros, sua natureza e características. Além disso, busca conhecer as diversas 
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situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica, etc., tanto do indivíduo 

tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas. Esse nível de pesquisa 

desenvolve-se, principalmente, nas ciências sociais e humanas, abordando aqueles dados e 

problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta em documentos. 

 Segundo Demo (2000) os ensejos que levaram o pesquisador a adotar pesquisas 

qualitativas são devido a algumas de suas características como: o seu aprofundamento por 

familiaridade, convivência e comunicação, fazendo jus à complexidade da realidade, 

entendendo-a. 

Dentre as diversas maneiras que a pesquisa qualitativa pode assumir existem os 

estudos de caso, artifício de investigação que foi aplicado nesta monografia20 de graduação. 

Young (1994, p. 269) elucida que estudo de caso é o “conjunto de dados que 

descrevem uma fase ou a totalidade do processo social de uma modalidade, em suas várias 

relações internas e nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma 

família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou nação”.  Não obstante, 

Gil (1995) conclui que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento.  

Assim, como este trabalho analisou o que é e como é feito o Merchandising Comercial 

das novelas, horário das 21 horas da Rede Globo de Televisão – canal aberto. Para isso, 

optou-se por um estudo multicasos21 (estudo de caso, para dois ou mais objetos), tomando-se 

como objeto as novelas das 21h da Rede Globo de Televisão no ano de 2006. No primeiro 

semestre, Belíssima e no segundo semestre, Páginas da Vida. 

Escolheu-se o estudo multicasos por este trabalho estar inserido em uma área nova, 

onde pesquisas e/ou bibliografias são ainda escassas. Assim, nada melhor do que realizar este 

estudo com uma pesquisa qualitativa, a respeito do Merchandising Comercial veiculado nas 

novelas das 21h, procurando analisar os fenômenos que envolvem esta realidade. 

Além de explicar os estudos multicasos, é preciso esclarecer como funcionam os 

estudos de caso: 

                                                 
20 “é um estudo teórico de natureza reflexiva, que consiste na ordenação de idéias sobre determinado tema”. 
SALVADOR (1980, p. 35) 
 
21 TRIVIÑOS afirma que um estudo multicasos serve para que o pesquisador tenha a possibilidade de estudar 
dois ou mais sujeitos e ou organizações, porém, sem a necessidade de perseguir objetivos de natureza 
comparativa. Obs. Não ter a necessidade de comparar não exclui a possibilidade de que esta comparação seja 
realizada. 
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Estudo de caso é o meio para se coletar dados, preservando o caráter unitário do 
“objeto” a ser estudado. Deve-se ter sempre em mente que a totalidade de qualquer 
objeto de estudo, quer físico, biológico ou social, é uma construção intelectual, uma 
vez que nos dispomos de meios concretos para definir precisamente estes limites. 
(CARVALHO, 1991, p. 161). 
 

Carvalho (1991, p. 161) elucida também que um “estudo de caso com uma pesquisa 

qualitativa, pode complementar a coleta de dados nos trabalhos acadêmicos ou constituir, em 

si, um trabalho monográfico”. Pesquisa está que se alicerçada em coleta de dados pode 

envolver diversas técnicas. Segundo Appolinário (2006, p. 160) técnicas estas como 

“observação, entrevistas, discussão em grupos focais, uso de fotografias e filmes”. 

 

3.1   UNIVERSO DA PESQUISA 
 

 A pesquisa em si não está interessada em estudos individuais isolados ou casos 
particulares. Seu objetivo é, antes, estabelecer generalizações, a partir de 
observações em grupos ou conjuntos de indivíduos chamados de população ou 
universo e que já tivemos oportunidade de indicar, quando anteriormente, 
estudamos ou se fez parte de um componente do campo de observação. (RUDIO, 
1983, p.49) 

 

Assim, conseqüentemente, foi delimitado um orbe22 para se aplicar à pesquisa, são 

eles: capítulos 153 (03 de maio de 2006) a 162 (13 de maio de 2006) da novela Belíssima da 

Rede Globo de Televisão – canal aberto e capítulos 87 (18 de outubro de 2006) a 96 (28 de 

novembro de 2006) da novela Páginas da Vida, da mesma emissora de televisão, porque se 

trata de um estudo de caso focado nas novelas das 21horas.  

Estando estes capítulos delimitados da seguinte maneira conforme o Quadro 2 de 

gravações das novelas: 

• Belíssima: no primeiro mês do 3º trimestre. 

• Páginas da Vida: no primeiro mês do 2º trimestre. 

 

Quadro 2 – Delimitação das gravações das novelas. 

 Belíssima Páginas da Vida 

Nov (07/11/05)  Jul/06 (10/07/06)  

Dez/05  Ago/06  1º Trimestre 

Jan/06  Set/06  

2º Trimestre Fev/06  Out/06 X 

                                                 
22 Esfera; globo; universo; astro; planeta; mundo: terra; país; nação. (BUENO, 2004, p.470) 
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Mar/06  Nov/06  

Abr/06  Dez/06  

Maio/06 X Jan/06  

Jun/06  Fev/06  3º Trimestre 

Jul/06 (07/07/06)  Mar/06 (previsão de término23)  

 

Está delimitação de capítulos intitulada amostra de pesquisa identifica-se como uma 

amostra do tipo não-probabilística (não ligada à teoria da probabilidade que dá chance 

estatísticas a todos os membros do universo de pesquisa de serem selecionados para arranjar a 

amostra) sendo ainda especificada, como amostragem por conveniência, que por Appolinário 

(2006, p.130) é uma “amostragem não-probabilística nos quais os sujeitos são escolhidos para 

compor a amostra de acordo com a conveniência ou facilidade do pesquisador”. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo incluiu duas novelas das 21h da Rede Globo: Belíssima e Páginas da Vida, 

objetivou-se, assim, a verificação do uso de Merchandising Comercial em cada novela e a 

realização de sua descrição. 

 

3.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Para Manzo citado por Lakatos (2002) uma pesquisa tende a oferecer meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas 

onde os problemas não se cristalizam suficientemente. Em face disso, o presente trabalho 

pretende responder a seguinte questão de pesquisa: 

Qual o volume de Merchandising Comercial inserido no contexto da ficção das 

novelas das 21 horas da Rede Globo de Televisão – canal aberto? 

Para responder a esta questão foi realizada uma análise comparativa entre duas novelas 

da Rede Globo de Televisão, expostas no mesmo horário (em semestres diferentes), na mesma 

emissora e de acordo com o mesmo público. E para complementar a resposta à análise do 

pesquisador. 

 
                                                 
23 O final de cada novela pode variar em tempo conforme aceitação do público. Assim, uma novela pode ser 
espichada ou encurtada considerando seus pontos no IBOPE. 
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3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Como instrumentos de pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas: 

- Estudo de dados primários, que conforme Malhotra (2001, p.155) são “aqueles 

originados pelo pesquisador com o objetivo específico de abordar o problema em 

estudo”. 

- Estudo de dados secundários, estes são dados coletados para outros objetivos que 

não os do problema em pauta, mas que podem auxiliar na pesquisa de forma rápida 

e barata. Bautista citado por Malhotra (2001, p.125) informa que “os dados 

secundários podem ser um meio imediato e econômico de descobrir informações 

precisas sobre itens da pesquisa; desde que as informações venham de fontes 

confiáveis e oportunas”. 

- Gravação de um período de 10 capítulos de cada novela das 21h para identificar o 

tipo e a quantidade de Merchandising Comercial utilizado em cada uma delas. 

Período este delimitado por fatores de conveniência e adequação de tempo de 

pesquisa, que segundo Appolinário (2006, p. 160) a coleta não chega ao fim de 

maneira rígida e através de teses de significância estatística, mas sim “a análise 

chega ao fim com o surgimento de padrões, regularidades que possam ser objeto 

de atribuições de significados pelo pesquisador”. 

- Aplicação, análise e interpretação dos dados e avaliação dos resultados. 

Para a realização desta pesquisa os métodos utilizados incluem: comunicação pessoal, 

gravação das novelas, pesquisa na internet e fontes públicas de informação. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O trabalho objetivou analisar a exposição de Merchandisings Comerciais nas novelas: 

Belíssima e Páginas da Vida, do horário das 21 horas da Rede Globo de Televisão – canal 

aberto, e na realização de sua descrição: 

a) Para responder o questionamento em questão, realizaram-se pesquisas 

bibliográficas que segundo Lakatos (2002, p.71) “tem por finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debate que tenham sido 

transcritos por alguma forma, quer publicados, quer gravados”.  

b) Realizaram-se as gravações das novelas das 21h dos capítulos 153 (03 de maio 
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de 2006) a 162 (13 de maio de 2006) na novela Belíssima e 87 (18 de outubro de 

2006) a 96 (28 de novembro de 2006) da novela Páginas da Vida, para identificar a 

ocorrência de Merchandising Comercial neste período; 

c) Recuperou-se o histórico e a realidade que envolve Merchandising Comercial 

utilizado pela Rede Globo no horário das 21h para identificar as particularidades nas 

novelas: Belíssima e Páginas da Vida, neste processo; 

d) Realizou-se uma análise das semelhanças dos tipos de Merchandising 

Comercial utilizados nas novelas das 21h. Estas informações foram levantadas através 

da gravação dos capítulos. 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
Como o Merchandising Comercial ainda não é tema, título ou assunto principal de 

nenhuma obra bibliográfica, isso acaba prejudicando o desenvolvimento desta pesquisa, pois 

algumas pessoas ainda não sabem ao certo do que se trata o que é, como acontece e como 

reconhecer imediatamente o Merchandising Comercial em telenovelas, ou mesmo em outros 

meios e veículos. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE DAS NOVELAS DAS 21 HORAS 

 

 

Para melhor entendimento da análise das novelas teremos que ter em mente as 

diferentes maneiras de se visualizar um Merchandising Comercial em cena. Tomando como 

base às definições que definiu Schiavo (1995) tem-se o Merchandising Comercial evidenciado 

das seguintes maneiras nas telenovelas brasileiras: 

- Merchandising Comercial em menção no texto: quando as personagens falam, citam 

o nome da marca/produto/serviço no diálogo da cena;  

- Merchandising Comercial em uso do produto ou serviço: quando a cena mostra a 

utilização do produto/marca/serviço pela personagem – marca e modelos são destacados;  

- Merchandising Comercial em forma conceitual: a personagem explica para o outro 

as vantagens, inovações, relevâncias e preços do produto/serviço/marca;  

- Merchandising Comercial em estímulo visual: o produto/marca/serviço é mostrado 

de forma a ser contemplado, visto no contexto da totalidade da cena, devidamente explorado 

pela câmera.  

Assim, entendendo como o Merchandising Comercial pode ser avistado nas novelas 

foi feita a análise abaixo descrita. 

Análise que contemplou, devido à exibição somente de duas maneiras de 

Merchandising Comercial, Forma conceitual e Estímulo Visual. Ou seja, Durante os 10 dias 

de gravação apareceram somente Merchandisings Comercias por Estímulo Visual e/ou Forma 

Conceitual. 

 

4.1 MERCHANDISING COMERCIAL EM BELÍSSIMA 

 

Belíssima, novela de Silvio de Abreu com direção geral de Denise Saraceni, Carlos 

Araújo e Luiz Henrique Rios ocupou o horário das 21 horas, desde 07 de novembro de 2005, 

permanecendo no ar até 07 de julho de 2006. Foram cerca de 8 meses no ar, com um enredo 

que envolveu diversificação de cultura (mostrando as diversas raças e costumes que compõem 

a cultura brasileira como: italiana, judia, turca, em especial a grega), assassinatos em série, o 

mundo da moda, a ambição por dinheiro, prostituição internacional, paixões proibidas, filhos 
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que não eram filhos, mentiras, romances e percas, mortes e amores e todos os demais clichês 

que servem de base para a constituição de uma história telenovelística.  

A novela mostrou-se como mais uma tela de divulgação de assuntos atuais e de fatos 

ficcionais de entretenimento. Neste misto de divulgar e criar um recall24 entre a novela e o 

público telespectador, ela apontou-se aprimorada no desempenhar de uma função muito 

explorada atualmente como fonte de arrecadação de fundos para a produção das telenovelas. 

Por vez, bem inserido no contexto da trama e algumas vezes, escrachado o 

Merchandising Comercial, apareceu como personagem principal de cena e como coadjuvante 

bem comportado em outras aparições, entre os 209 capítulos da telenovela que atingiu os 

maiores índices de audiência dos últimos tempos. 

Estas aparições de “publicidade” inserida dentro do enredo e cenas da novela para 

Costa e Talarico apud Pinho (2006, p. 189) “tem o propósito de difundir o uso do produto, 

fortalecendo a sua imagem; explorar o testemunhal e beneficiar-se da associação do ator e 

apresentados co o produto ou serviço; introduzir o uso do produto no cotidiano das pessoas; e 

ampliar o número de impactos no público, fortalecendo a lembrança da marca”. 

Foram desde inserções discretas de Merchandising Comercial, como a marca da caneta 

que assinava muitos papéis na “Fábrica da Belíssima” de marca quase invisível Mont Blanc 

que passava por personagens como Júlia (Glória Pires) até Bia Falcão (Fernanda 

Montenegro), marcas de carro como: a Ford, Volkswagem e fábricas internacionais como a 

Mercedes, Honda e Peugeot usadas em cenas das personagens de Júlia, Vitória (Claudia 

Abreu), André (Marcelo Antony) até Ciro Lorenza (Nicola Siri), e de moto Honda das 

personagens de Narciso (Vladimir Brichita) e Edmilson (Leonardo Carvalho). 

As cenas inteiras mostrando a marca e/ou demonstrando o produto, como em cenas: da 

grega Katina (Irene Ravache) consultora de vendas da Natura, fazendo aplicações de produtos 

da marca, visitando a fábrica da Natura em São Paulo, demonstrando novos produtos da 

marca; da decoradora de interiores Safira (Claudia Raia) indo às compras na Loja Renner, 

como a filha Giovana (Paola Oliveira) que citava a nova coleção de outono da marca; a 

mesma personagem de Giovana (Paola Oliveira) dizendo que iria as compras na Loja Renner 

e trazendo entre suas mãos sacolas da loja; ao ensaio fotográfico, observado de perto pela 

proprietária, com os novos uniformes das aeromoças da TAM, nas dependências da agência 

de moda liderada por Rebeca (Carolina Ferraz); a visita de Pascoal (Reynaldo Gianecchini) e 

Jamanta (Cacá Carvalho) ao Centro Cultural Itaú, em São Paulo, com várias citações do nome 

                                                 
24 lembrança ou recordação; informação/percepção que fica junto ao target (público-alvo) após seus integrantes 
terem visto/ouvido/lido alguma peça ou campanha publicitária 
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da empresa financeira que investe em cultura no Brasil; o caminho de ração para o gato 

Mustafá não sumir dos olhos atentos de Murat (Lima do Duarte) que dizia que deixaria um 

caminho de Whiskas para Mustafá não se perder. 

Ou, as várias citações e demonstrações de uso da tintura para cabelos Maxton, por 

diversas atrizes da novela, assim como, cenas muito bem arranjadas onde em conversa das 

personagens Katina (Irene Ravache) e Tosca (Jussara Freire) sobre depressão e angústia é 

citado o livro de Marilia Célia de Abreu: “Depressão na Maturidade”. 

Desta maneira estruturou-se a seguinte análise dos capítulos gravados da novela 

Belíssima da Rede Globo de Televisão, conforme Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 – Merchandising Comercial nos capítulos de Belíssima 

Capítulo 153 = 03/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Honda, Relógio Rolex, Celular Nokia, Moto Honda, Carros 

Ford e Chevrolet. 

Personagens Bia Falcão, Gigi, Djulian, André e Narciso. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 154 = 04/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Ford e Chevrolet. 

Personagens  

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Catálogo de vendas da Natura. 

Personagens Katina 

Comentários 
Ela comentada a facilidade de se comprar com o catálogo e o 

barateamento da compra por refil. 

Capítulo 155 = 05/05/2006 

Estímulo Visual Carro Volkswagem, Relógio Rolex, Carro Peugeot. 
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(Merchandising) 

Personagens  Gigi, Júlia. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Entrega de produtos Natura. 

Compras nas lojas Renner. 

Personagens 
Katina e Regina da Glória. 

Giovana, Alberto e Toninho. 

Comentários 

A entrega de produtos da Natura em diálogo entre as personagens e 

aparição da sacola de embalagem dos produtos. 

A loja Renner aparece como local de compra para o presente do Dia 

das Mães, dando ênfase a nova coleção de acessórios e bolsas. 

Capítulo 156 = 06/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Moto Honda, Carro Kia, Celular Nokia, Colégio São Fideles, Carro 

Ford. 

Personagens Narciso, Cemil, André, Sabina, Vitória. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 157 = 07/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Mercedes, Relógio Rolex, Carros Ford e Peugeot. 

Personagens Bia Falcão, Gigi. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 158 = 09/05/2006 

Estímulo Visual Carro Peugeot, Celular Nokia, Carro Mercedes. 
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(Merchandising) 

Personagens Júlia, André, Bia Falcão. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Jogo Futebol entre São Paulo X Corinthians. 

Personagens Giovana, Érika, André, Ciro Lorenza, Rebeca, Alberto. 

Comentários 

No lançamento de uma marca fictícia de lingerie da fábrica 

Belíssima, Lindona as modelos fazem um partida de futebol que 

antecedia o jogo de futebol pelo campeonato Brasileiro. O time de 

Giovana representando o Corinthians e o time de Érika representando 

o São Paulo. Por muitas vezes é enfocado em diálogo o nome dos 

times e em cenas abertas a torcida dos mesmos. 

Capítulo 159 = 10/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carros Ford e Peugeot. 

Personagens  

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Término do jogo de futebol. 

Personagens Giovana e Érika. 

Comentários 

As modelos debatem a partida e os narradores do jogo comentam a 

ação de marketing da empresa sobre um clássico do futebol brasileiro 

São Paulo X Corinthians. 

Capítulo 160 = 11/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carros Ford. 

Personagens Vitória. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Revendedora Natura 

Personagens Katina e Safira 

Comentários Katina diz a Safira da sua satisfação em fazer compras com seu 
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dinheiro adquirido como revendedora Natura. 

Capítulo 161 = 12/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Celular Nokia, Carro Peugeot. 

Personagens André, Ornela, Júlia. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 162 = 13/05/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carros Ford e Mercedes. 

Personagens Vitória, Bia Falcão. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Itaú Cultura 

Personagens Tadeu e Maria João 

Comentários 
Na exposição de arte moderna no espaço Itaú Cultural eles comentam 

sobre o espaço que é gratuito e que expõem arte brasileira. 

*Fonte: Gravações da novela feitas pela pesquisadora. 

 

Observou-se nas gravações que o Merchandising Comercial, intitulado estímulo 

visual, é claramente avistado em todas as cenas da novela, pois sem alguns destes produtos, 

ou marcas, não poderiam ser feitas as cenas, como: os carros, celulares, roupas, e demais 

objetos e adereços que compõem as cenas. 

Já, o Merchandising Comercial por forma conceitual, entra em cenas onde o enredo 

favorece sua presença e no qual o artista proclamado “impulsionador” deste merchandising 

está em contexto e cena. É o caso da marca e produtos Natura que estão, diretamente, ligados 

à personagem Katina de Irene Ravache. Ela apresenta a marca, vende os produtos comenta de 

suas vantagens e ainda discursa sobre os benefícios de ser uma revendedora Natura. 

Assim, os dez dias de gravação apontaram os seguintes índices de exibição de 

estímulos visuais e formas conceituais de Merchandising Comercial: 
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Belíssima em números de Merchandising

62%

38%

Estímulo Visual Forma Conceitual
 

 

Figura 1 – Valida a importância do Merchandising Comercial de estímulo visual para 

o desenvolvimento da novela, sendo ele adereço e componente essencial da história. Assim 

como, a importância do Merchandising Comercial de forma conceitual para o 

desenvolvimento da novela, pois contribui de forma financeira para o desenrolar da trama 

durante os dias. 

 

Figura 2 – Estímulos visuais a produção conta com a presença marcante da marca 

Ford, que disponibiliza seus carros, para compor o cenário, juntamente com a Peugeot, as 

personagens desfilam com carros modernos e de acordo com suas personalidades. 

 

 

 

 

 

Estímulo Visual

26%

7%

11%
15%

11%

11%

4%
4%

11%

Ford Mercedes Nokia
Peugeot Rolex Honda
Kia São Fideles Carros
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Forma Conceitual 

49%

17%

17%

17%

Natura Itaú Renner Clubes de Futebol
 

 

Figura 3 - Como forma conceitual apresenta com maior evidencia os produtos e 

marca Natura, trazendo um formato mais natural para a publicidade desta marca, na qual, a 

sutileza nem sempre era a ferramenta mais utilizada, mas a forma de abordagem e o requinte 

da valorização da personagem a característica mais marcante da cena. 

Fazer do Merchandising Comercial uma arma para conseguir fundos para a elaboração 

e desenvolvimento da novela com certeza é o objetivo de todo autor, mas fazer da cena que 

contenha uma forma conceitual de Merchandising Comercial uma não chatice foi mérito de 

Silvio de Abreu. 

E como não poderia faltar nesta análise da novela Belíssima, comentar sobre a 

inserção do merchandising das empresas de Futebol Clube. Os clubes Corinthians e São Paulo 

durante dois capítulos da novela, seguidos, dando ênfase ao nome, cores e torcidas destes 

times. Foi uma verdadeira mescla de ficção e realidade, aliadas para aumento de IBOPE e 

acréscimo de bilheteria e venda de artigos nas lojas de representação destes clubes. 

Assim, se findou Belíssima com recordes de audiência e com o aprimoramento 

notável da realidade junto à ficção. 

 

4.2  MERCHANDISING COMERCIAL EM PÁGINAS DA VIDA 
 

Páginas da Vida, novela de Manuel Carlos com direção geral de Jayme Monjardim 

está no ar no horário das 21 horas. Novela que teve inicio em 10 de julho de 2006 e esta com 

previsão de trmino para inicio de março de 2007.  

No ar a mais de 5 meses a novela põe em evidência histórias de adoção, gravidez na 

adolescência, Síndrome de Down, alcoolismo e principalmente seu maior foco o preconceito 
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vindo de todas as partes. Traz como toda boa novela, os enredos triviais de traição, amor, 

separação, brigas e reencontros, mas Páginas da Vida mostra-se muito mais ligada as razões 

sociais e suas ambientações cariocas, que com a exposição de círculos de maldade e 

assassinatos. Como característica do autor Manuel Carlos é uma novela que busca a afirmação 

na rotina e fatos da sociedade carioca. 

Nota-se nesta telenovela que a arrecadação de recursos financeiros para a produção da 

história, partiu muito mais de recursos sociais e de Merchandisings Comerciais de estímulos 

visuais que os ditos recursos necessários, atualmente, para as produções existirem, os 

Merchandisings Comerciais de forma conceitual. 

A escassez de Merchandising Comercial, para não dizer nenhuma, durante estes quase 

5 meses de exposições na telinha, fica em uma explanação do diretor Daniel Filho, sobre seu 

filme “Muito Gelo e Dois Dedos D’água” no então “Espaço Cultura AMA”, onde se passa 

boa parte da novela.  

Está não exibição constante de Merchandising Comercial por forma conceitual, pode 

ser justificada na preocupação do autor com a exposição de temas mais sociais em suas cenas, 

e até mesmo na busca de um merchandising muito mais sutil que passa a ser classificado 

apenas como estímulo visual. 

Assim, estruturou-se a análise dos capítulos gravados da novela Páginas da Vida, 

conforme Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 – Merchandising Comercial nos capítulo de Páginas da Vida 

Capítulo 87 = 18/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Camiseta da Campanha do Câncer de Mama; Relógio Rolex; Carros 

Honda e Peugeot. 

Personagens Lídia; Gregório; Carmem e Gregório. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 88 = 19/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Celular Motorola e LG;  
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Personagens Tonya e Gregório; Elena e Renato. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

Filme: Muito Gelo e dois Dedos D’água; 

Grande Prêmio de F1 do Brasil; 

Programação da Globo. 

Personagens 
Salvador e convidado Daniel Filho. 

Fred e Sérgio. 

Comentários 

Na inauguração do cine Clube do Espaço AMA, o convidado Daniel 

Filho apresenta seu filme, fala da sua produção anterior “Se fosse 

Você”, convida a todos para irem ao cinema ver o filme que está em 

cartaz e mostra algumas cenas do filme; 

Os garotos comentam do espetáculo de corrida do domingo, falam 

que os ingressos estão se esgotando e que será uma grande corrida. 

Comentam os dois, também que podem assistir ao GP em casa, pela 

programação da Globo. 

Capítulo 89 = 20/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Nenhuma exibição relevante. 

Personagens  

Comentários  

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 90 = 21/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Celular LG. 

Personagens Elena. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  
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Comentários  

Capítulo 91 = 23/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carros Peugeot, Fiat, Volkwagen. Celular LG. 

Personagens Sérgio; Ana. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 92 = 24/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Peugeot e Lada; Celular LG. 

Personagens Marina, Lívia e Renato; Renato. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 93 = 25/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Nenhuma exibição relevante. 

Personagens  

Comentários  

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 94 = 26/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Peugeot e Lada; Celular LG e Motorola; Televisor LG. 

Personagens Lívia e Renato; Sandra e Marta, Gregório e Olívia; Francisco. 

Comentários Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 
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visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 95 = 27/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Carro Peugeot. 

Personagens Jorge. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

Capítulo 96 = 18/10/2006 

Estímulo Visual 
(Merchandising) 

Celular LG. 

Personagens Isabel. 

Comentários 
Todas as ações de merchandising são cenas onde a marca ficou bem 

visível. 

Forma Conceitual 
(Merchandising) 

 

Personagens  

Comentários  

 

Com a gravação desta amostra da novela fica evidente a não “preferência” de 

exposição de Merchandising Comercial nas cenas e capítulos. Sendo a presença de 

merchandising por forma conceitual, muito menor, que o apresentado em demais tramas 

televisivas, e quando estes se apresentam, estão inteiramente ligados a estímulos culturais e de 

lazer, ou seja, a uma opção da produção de Páginas da Vida, em abordar em cenas 

merchandisings mais ligados com suas histórias. 

O que ficou visível nas gravações de Páginas da Vida é que mesmo com a 

necessidade atual das teledramaturgias brasileira, por questões financeiras, de exibir 

Merchandisings Comerciais, a produção e autor da novela compõem a cena de maneira a 
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expor o cenário com produtos, matérias cênicos que por posição da câmara não evidencie a 

marca. 

Desta maneira, dez dias de gravação abalizaram os seguintes índices de exposição de 

estímulos visuais e formas conceituais de Merchandising Comercial: 

Páginas da Vida em número de Merchandisings

58%25%

17%

Estímulo Visual Forma Conceitual Nenhum
 

 

Figura 4 – Observa-se um fato importante e inesperado na gravação da novela por 

dois dias, não houve nenhuma inserção de merchandising na novela, nem em formato 

conceitual e nem por estímulo visual, perceptíveis e notáveis por marca/produto/serviço. 

Mesmo assim, prevalece a exibição de merchandisings por estímulo visual. 

Estímulo Visual

4%

36%

26%

4%
9% 4% 4%

13%

Rolex LG
Motorola Peugeot
Câncer de Mama Lada
Honda Carros

 
 

Figura 5 – Estímulo visual observa-se um misto de marcas, com um certo predomínio 

da marca LG que apresenta celulares e televisores, em praticamente todas as cenas. 
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Forma Conceitual

34%

33%

33%

Muito Gelo e Dois Dedos D'água
GP de F1 do Brasil
Programação da Globo

 

 

Figura 6 – Por forma conceitual a novela se abstém de apresentar produtos e marcas, 

promovendo a promoção de filmes, corridas e programação própria da emissora. É a busca 

por um Merchandising comercial baseado em cultura e lazer que permeia a história da novela. 

Assim, Manuel Carlos escreve sua novela. Fazendo contratos publicitários, para poder 

ter fundos para manter a novela, entretanto buscando de uma forma mais sutil e quase 

imperceptível marcas/produtos/serviços. De maneira, bem sintonizada, com a história o 

merchandising faz parte, como opção a mais de entretenimento para os telespectadores após 

assistirem a novela. 

Se este fator continuará nos demais meses da novela somente os índices de audiência e 

as necessidades de produção e que poderão dizer, mas longe disto está a possibilidade de se 

entrelaçar o texto real a um contexto, totalmente, ficcional e alusivo. 

Esperemos os quatro ou cinco meses de novelas restantes para averiguar se a novela 

Pginas da Vida conseguirá se manter fiel ao intuito de só exibir Merchandisings Comerciais 

de forma conceitual ligados a temas culturais e de lazer, ou se seremos surpreendido em cenas 

bem sofisticadas da promoção direta de um produto/marca/serviço. 

 

4.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Duas montagens teledramatúrgicas diferenciadas. Mesma emissora, mesmo horário de 

exibição e mesmo público predominante, diferenças de atores, enredo, contextualização. Em 

tese, são novelas com todos os seus argumentos para prender e entreter a população, pelo 

caminho da televisão, se não fosse por um detalhe técnico e financeiro saliente e distinto. 



 
 

59 

Belíssima, uma telenovela regimentada na alta sociedade paulista com sua variedade 

de cultura étnicas, suas historias alinhadas aos moldes de produção novelística que une amor e 

ódio, assassinatos e prisões, roubos e glórias, mecânicos e modelos... um misto bem arranjado 

dos elementos básicos,para se formular uma novela que como toda outra requer grandes 

investimentos financeiros, para sua produção exibição. 

Na busca por estes recursos financeiros, emissora, autores e produção aceitam e 

encaixam marcas/produtos/serviços de maneira a promovê-los dentro da história a ser 

apresentada. São as chamadas inserções de Merchandising Comercial, dentro da trama 

novelística. 

Desta maneira, Belíssima se valeu deste recurso e expôs em sua trama diversos 

merchandisings que foram desde uma inserção por estímulo visual muito bem alinhada em  

cena até exposições por forma conceitual de alta qualidade. Mostrou marcas de carros e 

motos, relógios e canetas, colégios e celulares de uma maneira integrada a cena e de 

essencialidade para a apresentação desta. 

No desígnio de cumprir contratos de publicidade com seus “aliados” de produção 

inseriram o Merchandising Comercial de uma forma sutil, se comparadas a anteriores 

produções que, praticamente, paravam a cena para falar dos produtos/marca. Abusaram do 

talento de seu elenco e proporcionaram uma visibilidade adequada e estabilizada das 

inserções de merchandising em forma conceitual. 

Os atores venderam, falaram das qualidades e dos benefícios de 

produtos/marcas/serviços como o da TAM, Natura, Itaú, Renner, empresas de futebol como 

Corinthians e São Paulo, Maxtom, Whiskas foram de cenas inteiras a simples citações. 

Foram estimuladores de venda aos olhos dos consumidores – público telespectador, 

que por comentário os identificaram como vendedores de luxo das marcas/serviços/produtos, 

situações ocasionadas pela necessidade de financiar a produção teledramatúrgica da qual fazia 

parte do elenco. Claro, que não sejamos inocentes a ponto de acreditar que estes autores e 

atores não ganham nada além do financiamento de sua novela. São contratos de publicidade 

que prevêem quantias razoáveis e até exorbitantes, para o ator que compõem a cena como 

interlocutor, como “vendedor” e para o autor que escreve a cena e permite a inserção da 

publicidade dentro dos capítulos. 

Assim, se fabricou Belíssima, apoiada em diversos contratos de publicidade e enredos 

contextualizados na sociedade, em que a maioria de nós vivência.  

Em contraponto a forma de financiamento de produção, Páginas da Vida no mesmo 

horário se distanciou de Belíssima. A novela ambientada na comunidade carioca e 
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direcionadas a histórias que mostrem cultura, arte e preconceitos, deixa de lado as grandes 

inserções de publicidade em suas cenas e se firma no Merchandising Social, nesta 

contextualização em que esta inserida de elitização a novela transforma a promoção de seus 

Merchandisings Comerciais, como novas opções de lazer ou cultural, e deixa a 

responsabilidade de discriminar uma cena com ou sem merchandising de forma conceitual 

para o telespectador. 

Desta forma, se enrijece o conceito de publicização de Fadul (1999, p.02) que afirma a 

noção de publicização como “um movimento discursivo utilizado por essas mídias tanto para 

a difusão de informações e promoção de produtos, como pela propagação de ações de 

interesse público, passando pela divulgação de uma mesma emissora”.  

Na concretização deste conceito de publiticização as duas novelas passam a ter pontos 

de diferenciação como discriminará as figuras abaixo. 

Comparação por Estímulo Visual

52%

48%

Belíssima Páginas da Vida

 

Figura 7 – Apesar das duas novelas apresentarem um valor considerável de inserção 

de merchandising por estímulo visual é notável a utilização deste recuso publicitário, em 

Belíssima, até porque Páginas da Vida, apresenta dias em que nenhuma marca fica em 

evidências. 
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Comparação por Forma Conceitual

69%

31%

Belíssima Páginas da Vida

 

 

Figura 8 – Por forma conceitual a diferença é bem maior. Páginas da Vida em 10 dias 

de gravação apresentou apenas três inserções de merchandising, todos em um mesmo dia, 

enquanto Belíssima marcou seis capítulos com diferentes Merchandisings Comerciais. 

Na utilização dos merchandisings por forma conceitual faz-se importante relatar que 

se contado somente a publicização da Natura em Belíssima é maior que as três publicidades 

de Páginas da Vida evidenciadas. Pois, sendo exibida em maior número esta também se 

utiliza uma personagem principal e de cenas até únicas. 

Proporções Desiguais

75%

25%

Natura Filme, GP, Programação
 

 

Figura 9 - O comparativo de somente a marca Natura, da novela Belíssima mostra a 

pouca, (para não dizer nenhuma) inserção de merchandising por forma conceitual de Páginas 

da Vida, que compara suas três inserções com a Natura. 
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Sem sombras de dúvidas, o Merchandising Comercial se tornou essencial para as 

produções de telenovelas. Entrando como coadjuvante e ator principal de cenas bem 

arranjadas para a suas atuação. Ele passa de financiador da obra, a personagem, ou simples 

publicidade. 

Assim, pergunto: “Será que um dia Assis Chateaubriand imaginaria que sua caixa de 

reproduzir imagens e sons pudesse se transformar em veículo de reprodução de 

publicizações?” Ou mais, será que lá, na origem das telenovelas, a soap radiofônica americana 

e na radionovela cubana, imaginaria que o invento de reproduzir apenas a “historinha” sem 

fatores atuais e momentâneos do cotidiano da sociedade se transformaria no canal onde se 

somam as transmissões mais modernas de publicidade?” 

Se alguém pudesse imaginar talvez este processo não ocorresse tão rápido. Da mesma 

forma, que o rádio abriu espaço para a televisão, as propagandas do intervalo comercial 

associados ao talento dos atores, ao bom texto do autor, a produção e a divisa financeira 

arrecadada abriram espaço para o Merchandising Comercial. 

E nesta herança do ganha mais quem faz melhor Beto Rockefeller, lá em 1968, já 

vendia antiácidos efervescentes para curar a ressaca de seu protagonista, e hoje vemos a venda 

desenfreada de perfumes, moda, carros, celulares, cosméticos, canetas, relógio, serviços 

bancários... entre tantos outros, que se fazem presentes na novela que nós assistimos todos os 

dias. 

Se o propósito de cada inserção de merchandising está sendo atingido, não se pode 

afirmar, mas se a cada novela há mais e diferentes exibições de merchandisings é por que algo 

está dando certo, algo está vindo de retorno para aqueles que financiam parte das novelas. 

E como disse Lopes (capítulo 2, p.30) “a sui generis de sistematizar o público e 

privado, a noticia e a ficção, o masculino e o feminino tem e terá que fazer a cada cena mais a 

união do ator e o carro, da atriz e o shampoo, do passeio e o filme em lançamento, da briga a 

comemoração com um bom vinho, do beijo o sabor do novo batom, da vestia a roupa da grife 

do momento...” é o misto da aliança entre o ficcional e o real a cada dia, a cada cena, a cada 

capítulo novo da nossa novela de entretenimento. 
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CAPÍTULO 5 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
Ao abordar alguns aspectos relevantes das produções tedramaturgicas da Rede Globo 

de Televisão e das, também, produções publicitárias e do Merchandising Comercial nesta 

pesquisa, surgiram as seguintes considerações finais: 

• São relevantes e de extrema importância para as produções de telenovelas as 

inserções de Merchandising Comercial. 

• São, também, relevantes as escolhas de cada autor por inserir ou não um 

merchandising em seus capítulos e cenas, sendo eles por estímulo visual ou 

forma conceitual. 

• É importante saber, que cada Merchandising Comercial tem seu conceito. Já na 

novela Beto Rockfeller (1969), mesmo sem utilizar esta nomenclatura, se 

falava na forma conceitual de merchandising. Percebe-se que toda novela, sem 

exceção, apresenta o estímulo visual. 

• O Merchandising Comercial se apresenta como personagem, cenário, texto, 

componente de cena, cena inteira. Ele é produzido para financiar a realização 

da novela e inserido como realidade dentro da ficção. 

• Cada novela apresenta uma forma e um conceito de inserir o Merchandising 

Comercial, ou seja, umas de maneira mais explícita, outras mais misturadas à 

cena. Algumas tendem a certos temas, outras mesclam tudo. É o caso de 

Belíssima, que com requinte conseguiu misturar várias 

mascas/produtos/serviços e ainda Páginas da Vida que optou por um 

merchandising cultural expressivo. 

• E, a cada nova produção de telenovela a Rede Globo de Televisão se 

especializa mais, em surpreender e prender a atenção de seu público usando 

artifícios que vão desde o melhor equipamento de filmagem, o elenco mais 

talentoso e renovado até a mistura de textos reais e ficcionais em uma única 

trama.  

• Com o advento das novas tecnologias, espera-se uma evolução da forma de 

inserir o merchandising dentro das telenovelas, seja pela forma conceitual ou 

através de estímulo visual. É esperar pra ver! 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

Ao finalizar esta pesquisa, cabe ainda fazer algumas recomendações sobre temas que 

serviram para o aprofundamento da dissertação aqui tratada e que poderão auxiliar outros 

pesquisadores no desenvolvimento de seus estudos: 

• Estudo de caso direto sobre as conseqüências das ações de Merchandising 

Comercial das telenovelas sobre o público telespectador. 

• Pesquisar a opinião dos telespectadores sobre as inserções de Merchandising 

dentro das telenovelas como forma de publicidade. 

• Avaliar de maneira quantitativa o resultado do Merchandising Comercial na 

escolha de compra do consumidor. 

• Avaliar se o horário da novela influência o Merchandising Comercial inserido, 

em quantidade, qualidade e marcas. 

• Identificar como as novas tecnologias vão influenciar as publicizações em 

telenovelas nos próximos anos. 
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