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RESUMO 

 

A exposição de marcas e produtos é utilizada com frequência em programas televisivos. Esta 

estratégia, denominada merchandising, tem por objetivo aproximar o consumidor, 

especialmente de produtos, de forma natural, conseguindo estar no contexto do que ele está 

assistindo, sem, contudo, ser invasivo ou interferir de forma ostensiva no programa. Este 

estudo teve por objetivo analisar o merchandising usado pela marca Carrefour dentro do 

programa culinário MasterChef Brasil da Rede Bandeirantes. O embasamento teórico 

consistiu em referências relacionadas aos conceitos de propaganda, marca e merchandising 

televisivo. A pesquisa foi desenvolvida qualitativamente e teve como método a análise de 

conteúdo, a partir da definição de categorias relacionadas às ações de merchandising, 

especificamente aos seguintes formatos:  inserção, aparição e testemunhal. A análise teve 

como foco seis episódios do programa, previamente selecionados pelos índices de audiência, 

com o intuito de identificar de que maneira cada um dos formatos categorizados foram 

utilizados pela marca Carrefour, no programa MasterChef Brasil, na segunda edição, no ano 

de 2015. No final da análise foram identificados os três formatos de merchandising sendo que 

o formato de inserção obteve números expressivos comparados com os formatos de aparição e 

testemunhal. 

 

Palavras-chaves: Publicidade. Marca. Merchandising. Carrefour. MasterChef. 
 

 

ABSTRACT 

 

The exposition of brands and products is frequently used in television programs. This 

strategy, called merchandising, is aimed at approaching the consumer, especially those who 

buy products, in a natural way, achieving to be in the context of what he is watching, however 

not being invasive or interfering ostensibly on the program itself. This study had as objective 

to analyze the merchandising used by the Carrefour brand inside of the television culinary 

program MasterChef Brasil, aired at Bandeirantes television network. The theoretical 

background consisted of references related to the concepts of advertising, brands and 

television merchandising. The research was developed qualitatively and it had as method the 

content analysis from the definition of categories related to the merchandising actions, 

specifically to the following formats: insertion, apparition and testimonial. The analysis had 

as focus six episodes of the television program, selected previously by its audience ratings, to 

identify in what way each one of the categorized formats were used by the Carrefour brand, in 

the television program MasterChef Brasil, at its second edition, in 2015. At the end of the 

analysis, the three merchandising formats were identified, wherein the insertion one obtained 

expressive numbers compared to the aparition and testimonial formats. 

 

Key words: Advertising. Brand. Merchandising. Carrefour. MasterChef. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para uma marca inserir seu produto/serviço no mercado e obter sucesso é indispensável 

que faça investimentos em publicidade. Algumas dessas marcas realizam investimentos altos 

para ter uma visualização ampla e com isso conseguir estarem mais próximas do seu público. 

Porém, não basta fazer investimentos sem um planejamento adequado que defina qual é o 

público que precisa receber a mensagem. 

Para conseguir se aproximar do público, especialmente de quem está definido como 

prioritário para determinado produto ou serviço é importante que estratégias sejam pensadas. 

“Os negócios da comunicação precisam, portanto, conquistar a atenção dos consumidores” 

(CHISCO, 2009). Ações de marketing são elaboradas com o objetivo de persuadir o 

consumidor, usando métodos não tradicionais, que capte a atenção dele de modo convincente. 

Dessas acepções, podemos ressaltar que investimentos em marketing são indispensáveis 

para que uma empresa possa ganhar o seu espaço no mercado, caso contrário pode até 

conseguir vender seu produto, mas a concorrência que fizer o uso das ferramentas de 

comunicação de maneira eficiente, certamente irá ter o seu diferencial. Trata-se basicamente 

de executar um planejamento de comunicação de modo eficiente, pois para se fazer lembrar, é 

necessário estar visível. 

No planejamento de uma campanha, o profissional responsável pela área de 

comunicação deve utilizar as ferramentas de marketing que, dentre outros objetivos, auxiliam 

no momento de anunciar ao seus consumidores.  Essas devem ser pensadas e adequadas ao 

público-alvo e ao segmento para o qual o produto será anunciado. Dessa maneira, o presente 

estudo tem como foco as abordagens publicitárias inseridas em novelas, filmes e mais 

especialmente programas de entretenimento, em que a mensagem comercial é combinada com 

o conteúdo editorial, que é denominado de merchandising editorial ou product placement. 

Para Blessa (2003, p. 21) merchandising editorial “é uma ação integrada ao desenvolvimento 

do esquema editorial, por encomenda.”  

A presença de marcas em programas televisivos é uma situação que pode ser percebida 

com frequência. Estas inserções aparecem por vezes sutilmente em novelas, filmes e 

programas de entretenimento, ou ainda, algumas vezes surgem de maneira mais notável. 

Assim a presente pesquisa observou-se a inserção da marca Carrefour no programa 

MasterChef  Brasil - na emissora de televisão Rede Bandeirantes - em sua segunda temporada 

que foi apresentado no ano de 2015, na forma de merchandising. A proposta deste estudo 

partiu do entendimento que o merchandising tem sido um formato utilizado pelas marcas para 
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divulgar sua imagem e seus produtos, para que pareça em alguns momentos, como algo 

natural, de uma maneira espontânea, sem ser invasivo com o espectador que está assistindo 

uma determinada programação na televisão.  

Para a realização da pesquisa foi definido como objeto de estudo o programa 

MasterChef Brasil que segundo o portal Meio & Mensagem
1
, em sua segunda temporada, teve 

um aumento considerável nos contratos de merchandising e alcançou números expressivos de 

audiência. Partiu-se então da premissa de que, na medida em que o programa teve uma 

audiência alta, as marcas que tiveram seu nome inserido no programa também obtiveram uma 

visibilidade satisfatória.  

A partir da contextualização apresentada o questionamento que norteou o estudo e 

resultou no seguinte problema de pesquisa: de que forma são realizadas as estratégias de 

merchandising da marca Carrefour dentro do contexto do programa MasterChef Brasil? 

Para poder entender a relação existente entre o merchandising e programas televisivos 

foi definido para o presente estudo como objetivo geral, analisar as estratégias de 

merchandising utilizadas pela marca Carrefour no programa MasterChef Brasil. Foram assim 

estudados seis episódios em que a marca Carrefour esteve inserida no enredo do programa, 

que por sua vez em que algumas inserções da marca teve a participação dos integrantes e 

jurados do programa. 

Para que o objetivo geral fosse alcançado, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: (1) Categorizar os anunciantes do programa em segmentos para encontrar 

recorrência; (2) Identificar nos episódios selecionados todos os momentos de inserção da 

marca Carrefour no programa MasterChef  Brasil; (3) Descrever as estratégias utilizadas em 

cada inserção da marca Carrefour no programa. 

Como caminhos para sustentar teoricamente a pesquisa, a elaboração deste estudo 

inicialmente é apresentado um breve histórico dos indícios da propaganda e do merchandising 

na televisão, partindo de suas origens e definições. Foram apontadas ainda as primeiras 

aparições de merchandising na televisão brasileira com exemplos de como era realizado o 

processo, e a classificação dos tipos de merchandising que são reproduzidos. Foi realizado 

também um estudo sobre marcas, onde foi possível indicar o modo com que as empresas estão 

trabalhando para serem vistas de maneira mais tangível pelo consumidor. Para a metodologia 

deste estudo foi utilizada pesquisa de natureza qualitativa, e como técnica análise de 

conteúdo.  Na análise e apresentação dos dados, foi feita uma seleção de imagens, em que 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/05/19/band-estreia-segunda-

temporada-de-masterchef.html>. Acesso em: 12 ago. 2015. 
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contêm as ações de merchandising da marca Carrefour no programa, destes episódios 

selecionados, foram observadas os formatos nos quais essas ações surgem dentro das cenas e 

classificadas conforme explicadas no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. PROPAGANDA 

Alguns dos primeiros indícios de propaganda registrados foram ainda no tempo da 

Roma Antiga, quando os artesãos e comerciantes das pequenas vilas utilizavam das paredes 

de suas casas como espaço para escrever algo referente ao produto que estavam 

comercializando. 

 

Embora artesanal, na propaganda dessa época, já era possível perceber alguma 

técnica: pintava-se a parede de branco e, sobre esse fundo, a mensagem publicitária. 

De preferência em vermelho ou preto, as cores que chamavam “mais atenção” sobre 

o branco. Mais tarde, na própria Roma, já católica e centro do poder temporal e 

espiritual do Ocidente, a igreja criou uma congregação religiosa para “propagar a 

fé”, origem, aliás, da palavra propaganda (SAMPAIO, 1999, p. 20). 

 

Conforme o autor no período da Primeira Guerra Mundial, a propaganda teve uma 

grande importância, pois milhares de cartazes foram utilizados para aclamar a participação 

dos europeus para se alistar.  Outros objetivos utilizados da propaganda da época foram de 

informar aos cidadãos que preservassem os alimentos perecíveis, que devido às dificuldades 

da época, corria-se o risco da escassez de alimentos devido aos conflitos militares.  

Hoje a evolução contínua na comunicação é uma realidade e exige que os anunciantes e 

agências de publicidade estejam em constante atualização no que acontece no cenário 

mercadológico. O mercado de publicidade no Brasil, a partir dos anos 2000
2
, passou a 

movimentar mais de 10 bilhões de dólares por ano, além de grande investimento financeiro 

por parte das empresas. As agências de publicidade também têm investido em qualidade no 

material produzido o que proporciona um beneficio a mais para os anunciantes que desejam 

ser reconhecidos por seu consumidor. 

Para Sampaio (1999, p. 21), “é fato incontestável que todos os integrantes das modernas 

sociedades de consumo são influenciáveis pela propaganda. Não há como escapar de sua 

influência”. Mesmo com pesquisas realizadas comprovando a influência que a propaganda 

tem, as pessoas não costumam perceber a maneira como ela afeta suas decisões de compra, 

pois uma campanha planejada consegue atingir os sentidos das pessoas e indica novas atitudes 

e experiências. 

Um conceito mais abrangente é apresentado por Sampaio a partir de três definições que 

explicam a propaganda em seus diferentes aspectos, 

 

Advertising: Anúncio comercial, propaganda que visa divulgar e promover o 

consumo de bens (mercadorias e serviços); assim como a propaganda dita de 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.guiadacarreira.com.br/atualidades/publicidade-propaganda-brasileira/>. Acesso 

em: 15 de março de 2016. 
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utilidade pública, que objetiva promover comportamentos e ações comunitariamente 

úteis (não sujar as ruas, respeitar as leis de trânsito, doar dinheiro ou objetos para 

obra de caridade, não tomar drogas, etc.). 

Publicity: Informação disseminada editorialmente (através de jornal, revista, rádio, 

TV, cinema ou outro meio de comunicação público) com objetivo de divulgar 

informações sobre pessoas, empresas, produtos, entidades, ideias, eventos etc., sem 

que para isso o anunciante pague pelo espaço ou tempo utilizado na divulgação da 

informação. 

Propaganda: Propaganda de caráter político, religioso ou ideológico, que tem por 

objetivo disseminar ideias dessa natureza (SAMPAIO, 1999, p. 25). 

 

Em português os termos Publicidade e Propaganda envolvem esses três conceitos que 

são usados no Brasil indistintamente, classificados e divididos em: propaganda política, 

propaganda ou publicidade comercial, propaganda de utilidade pública, publicidade eleitoral 

etc.(SAMPAIO, 1999). Para este estudo optou-se também por utilizar os termos publicidade e 

propaganda de forma indistinta. 

Para desenvolver uma propaganda para determinado produto ou serviço, é necessário 

uma solicitação do anunciante, que pode contatar diretamente o veículo de comunicação, que 

é quem vai transmitir esta mensagem. Ou ainda o anunciante que deseja investir em uma 

propaganda mais elaborada deverá procurar uma agência de propaganda que inclui em seu 

quadro funcional, profissionais capacitados em diversas áreas, aptos para desenvolver e 

planejar campanhas que lhe tragam o retorno e a visibilidade desejada. 

A propaganda desempenha funções em diversas áreas, cada qual voltada para uma 

finalidade específica, ela pode ser utilizada com a função informativa, que pretende mostrar 

características e benefícios da marca facilitando a criação de imagem positiva junto ao 

público. A persuasão é considerada como outra função que a propaganda estabelece, pois tem 

o objetivo de “convencer” o público a adquirir determinado produto fazendo uso de recursos 

simbólicos de modo a seduzir e aceitar a ideia proposta. 

Os efeitos que a propaganda gera na mente das pessoas pode ser considerado como uma 

mistura de 

 
[...] apelos lógicos e emocionais, informação e argumentação, medo e inveja, 

fascínio pelo novo e necessidade de segurança. Além de muitos outros elementos, à 

primeira vista paradoxais e antagônicos, que ela junta e combina para atingir seu 

propósito maior de gerar nos consumidores – pela persuasão– comportamentos que 

beneficiem o anunciante que a utiliza. 

A propaganda, dessa forma, age sobre o indivíduo, a família, os grupos sociais, a 

comunidade, enfim, a sociedade como um todo, em um processo de grande sinergia, 

no qual casa anúncio interfere em muitos outros, através dos meios de comunicação 

(SAMPAIO, 1999, p. 36). 
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No cenário atual, as organizações ainda possuem resistência em fazer uso de 

propaganda, pois existe a concepção de que a necessidade de realizar investimentos internos 

como a ampliação da estrutura física ou a implementação de um novo sistema de automação 

na empresa irá render mais lucro do que gastar com propaganda. Esse pensamento precisa ser 

modificado, pois é através de um planejamento bem estruturado de propaganda que as 

organizações e/ou marcas conseguem obter a visibilidade desejada. 

Para uma marca ter sucesso não basta apenas vender seu produto, ela tem que saber 

conquistar o seu cliente e fazer com que ele tome a decisão de voltar a consumir seu produto 

outras vezes. Para isso as empresas precisam agregar valor a sua marca através de três formas: 

inovação, melhoria da qualidade e alteração das percepções do consumidor. Shimp (2002, p. 

221) diz que: “esses três componentes de valor agregado são completamente interdependentes 

e a propaganda agrega valor às marcas ao influenciar as percepções dos consumidores”. 

Muitas marcas são facilmente lembradas pelo consumidor sem ao menos serem citadas, 

isso ocorre quando a aplicação é feita apenas por um símbolo ou algo que lembre a sua 

embalagem, como exemplo é possível citar o caso da estrela usada na marca da Cerveja 

Heinekein ou o formato da garrafa da Coca-Cola, nestes casos o produto tornou-se conhecido 

o suficiente, e nem precisa aparecer o nome para saber do que está sendo falado. A 

identificação é feita de imediato e o consumidor consegue fazer ligação com a marca que 

fixou seu nome na lembrança do público.  

 

2.1 PROPAGANDA E A TELEVISÃO  

No Brasil a primeira emissora de televisão foi a TV Tupi
3
, inaugurada em 1950, na 

cidade de São Paulo, idealizada por Assis Chateaubriant. No mesmo ano, os Estados Unidos 

já implantavam a tecnologia de televisão em cores. A propaganda na televisão brasileira 

iniciou-se em 1951, com comerciais de 30 segundos, sendo que os primeiros a serem 

veiculados foram os da Casa Clô e das Persianas Columbia. Lembrando que nessa época não 

era produzido aparelhos de TV no Brasil, o que tornava-os acessíveis somente para as pessoas 

com alto poder aquisitivo. 

Os anos se passaram e a televisão ganhou cada vez mais força, sendo necessário que as 

empresas adequassem as formas de anunciar as suas marcas. Ao comparar os comerciais 

antigos e os atuais, percebe-se uma ampla diferença, desde a embalagem e identidade visual à 

composição de cenas utilizadas na execução.  

                                                           
3
 Disponível em: < https://recursoscomputacionais.wordpress.com/2011/05/29/a-historia-dos-comerciais-de-tv >. 

Acesso em: 27 de agosto de 2016. 
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Sobre a propaganda na televisão O’Guinn (2008, p. 374) afirma que, 

 

Poucas coisas modificaram mais a face da propaganda do que a televisão. Assim 

como outras mídias, a televisão, em primeiro lugar, lutou para encontrar sua melhor 

forma, mas em pouco tempo, conseguiu isso. De muitas maneiras a propaganda 

simplesmente foi feita para a televisão. 

 

Nos comerciais produzidos atualmente, é possível considerar que são utilizadas técnicas 

diferenciadas de conteúdo mais marcante. Através do meio online, que possui um custo 

relativamente baixo, as técnicas utilizadas pela propaganda são adequadas ao ambiente, que 

permite entre outras a interação com o usuário mas, isso não é motivo para a televisão deixar 

de ser um dos principais meios para a veiculação comerciais. Um exemplo clássico de 

propaganda na televisão e que marcou época foi a da marca Bombril
4
, que contava com o 

garoto propaganda Carlos Moreno, ator que atuou por mais tempo na publicidade brasileira e 

que gravou 337 comerciais de 1978 a 2004, retornando a gravar comerciais em 2007 e 2013. 

Entrou para o Guinness por estrelar a campanha mais longeva da propaganda mundial. 

Para idealizar um comercial, 

 

A televisão tem como essência elementos visuais em movimento. Algumas vezes, a 

finalidade é somente deixar impressões, estabelecer um “estado de espirito” ou fazer 

o espectador observar; outras vezes ela conta histórias. Muitos acreditam que os 

melhores comerciais de TV funcionariam tão bem sem o som; que em seu melhor 

desempenho, a televisão conta suas histórias visualmente. ( O’Guinn, 2008, p. 374) 

 

É possível observar uma grande quantidade de comerciais de TV baseado em narrativas 

e diálogos. Sendo assim os comerciais de televisão tem feito uso de menções repetitivas das 

marcas, cenas rápidas com o intuito de se fixar na mente dos espectadores. As propagandas 

ainda fazer uso de uma linguagem direta, muitas vezes enaltecendo características dos 

produtos através dos atores que compõe o cenário do comercial. 

Na produção de um comercial para televisão existem princípios ativos que contribuem 

para a elaboração do mesmo. O’Guinn (2008, p. 376) define cinco princípios primordiais para 

realizar um trabalho satisfatório: 

 

Utilizar uma abertura relevante e que atraia a atenção: Os segundos iniciais e um 

comercial de televisão são cruciais. Um receptor pode fazer uma avaliação em 

fração de segundo sobre a relevância e o interesse que uma mensagem traz. 

Enfatizar o visual: A capacidade da TV de apresentar imagens deveria ser ressaltada 

em cada iniciativa de produção. Até certo grau, essa ênfase depende do conceito de 

                                                           
4
 Disponível em: < http://leiapublicidade.com/blog/?p=111>. Acesso em: 27 de agosto de 2016. 
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criação, mas o visual deveria conduzir a mensagem de venda mesmo se a parte de 

áudio fosse ignorada pelos receptores. 

Integrar o áudio: As imagens e o texto de um comercial de televisão devem reforçar 

um ao outro, em vez de cada um perseguir seu objetivo. 

Persuadir tanto quanto divertir: Criar uma propaganda divertida é um objetivo 

realmente louvável, a não ser quando o aspecto da diversão do comercial supera 

completamente seu impacto persuasivo. 

Mostrar o produto: A menos que que uma propaganda utilize intriga e mistério 

envolvendo o produto, este deve ser ressaltado no comercial. Close-ups e tomadas 

da marca em ação ajudam os receptores a se lembrarem da marca e de sua aparência. 

 

Todos os aspectos citados pelo autor devem ser levados em consideração no momento 

de produzir determinado material para televisão. Os primeiros segundos de um comercial são 

muito importantes, tomando, por exemplo, comerciais de televisão veiculados no YouTube, os 

cinco segundos iniciais essenciais para conquistar o receptor e instiga-lo ele a assistir o 

restante do comercial, caso não for interessante poderá pular sem assistir até o final . Na 

televisão não é diferente, a vantagem é que o receptor não pode pular o comercial, mas se o 

comercial não lhe agradar ele irá se distrair e perder o foco na mensagem. Desse modo, vale 

ressaltar mais uma vez a importância das marcas enaltecerem os seus produtos em comerciais, 

principalmente quando for utilizada a televisão como meio, para que possam sensibilizar e 

atrair novos consumidores. 

 

3. MARCA 

Toda organização que deseja estar inserida em um determinado segmento no mercado 

atual deve antes de tudo pensar na definição do posicionamento da sua marca e a imagem que 

ela vai transmitir para o seu consumidor. Pois são estes aspectos, que associados aos produtos 

e serviços permitem destaque e diferenciação frente aos concorrentes.  

O termo marca, que deriva do inglês brand, tem sua origem no antigo escandinavo 

brandr
5
 cujo significado literal é “ato de queimar” e foi nesse contexto que os saxões 

adotaram esse termo.  A utilização da designação marca (brand) passou a estar associada ao 

ato de marcar as cabeças de gado dos fazendeiros com o objetivo de identificar a propriedade 

e posse de bens materiais, permitindo aos criadores de gado distinguir os seus lotes.  

Ainda sobre a história das marcas, uma lei inglesa publicada no ano de 1266 que exigia 

a todos os padeiros a colocação de sua marca específica em todo pão que vendiam, com a 

finalidade de identificar aqueles que tentassem vender pão com um peso inferior ao que a lei 

                                                           
5
 Disponível em: <https://marcating.wordpress.com/2013/09/02/a-origem-da-marca/>.  Acesso em: 26 de março 

de 2016. 
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permitia. Curiosamente, esta finalidade primária de identificar e distinguir produtos, bens ou 

serviços, ainda pendura nos dias de hoje, sendo uma das principais funções da marca. 

 

[...] Há evidencias de que ainda na história antiga foram colocados nomes em 

mercadorias, tais como tijolos, para identificar o fabricante. E é sábio que sociedades 

comerciais na Europa medieval usaram marcas registradas para segurança do 

consumidor e para proporcionar proteção legal ao produtor. No inicio do século 

XVI, as destilarias de uísque transportavam seus produtos em barris de madeira que 

traziam gravado a fogo o nome do produtor. Assim o consumidor tinha a 

identificação do nome do fabricante, e evitava a substituição do produto por outro 

mais barato (AAKER, 1998, p. 7). 

 

A identificação dos produtos e serviços evoluiu com o passar dos anos. Algumas 

organizações apostam na diferenciação para identificar e agregar valor à sua marca. Uma das 

formas é através da criação de embalagens personalizadas que tem por objetivo atrair o 

consumidor a comprar determinado produto pelo visual e muitas vezes deixando em segundo 

plano o produto em si. Pode ser citado como exemplo a Skol, uma marca de cerveja bem 

conhecida que apostou na criação de garrafas de alumínio, que após consumida a bebida, 

podem virar objeto de decoração. Segundo a Gerente de Marketing da Skol, Maria Fernanda 

Albuquerque, “queremos que o consumidor identifique a Skol como uma marca de estilo de 

vida”
6
. 

No momento em que as marcas diversificam a sua forma de comunicar e apresentar seu 

produto estão ampliando as possibilidades para interação com o consumidor. Isso acontece 

quando o consumidor se identifica com o que está sendo ofertado, resultado do estudo do 

público-alvo com relação ao seu consumo, este que poderá vir a ter uma relação mais forte 

com a marca. 

“Uma marca sem comunicação está condenada a inexpressividade e ao anonimato”. 

(SEMPRINI, 2006, p. 46). O autor apresenta que, marca não é apenas criar um nome ou um 

logotipo, sem que haja um planejamento de comunicação estruturado que tenha por objetivo 

divulgá-la. Caso isso não seja realizado existe uma grande probabilidade de o consumidor não 

se interessar pelo produto, ocasionando até mesmo o esquecimento, em que a marca não 

consegue  sensibilizar o seu consumidor e desta forma se o produto também não estiver mais 

agradando, a situação irá  permitir que este busque os produtos da concorrência. 

Tavares expõe um conceito semelhante, em que afirma: 

 

                                                           
6
 Disponível em: < http://www.embalagemmarca.com.br/2013/07/skol-lanca-garrafas-de-aluminio/>. Acesso em: 

19 de maio de 2016. 
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[...] A marca é mais do que um simples nome. O significado de uma marca resulta 

dos esforços de pesquisa, inovação, comunicação e outros que, ao longo do tempo, 

vão sendo agregados ao processo de sua construção. Isso significa que sua criação e 

manutenção não podem ficar restritas a designers, artistas gráficos e agências de 

publicidade. (TAVARES, 1998, p.17). 

 

Utilizar diferentes estratégias para fixar e consolidar o seu nome junto aos clientes exige 

esforço desde a realização de pesquisas apropriadas ao desenvolvimento de um planejamento 

adequado, que permita relacionar desde o conceito da organização, que baseia-se na missão, 

visão e valores empresariais, até a concepção de logotipo, embalagem e toda a estratégia 

visual da marca.  

Semprini (2006, p. 105) define três dimensões fundamentais que estruturam a noção de 

marca: a natureza semiótica da marca, a natureza relacional e a natureza evolutiva. A natureza 

semiótica da marca está relacionada aos significados e sentidos que a marca pode construir e 

transmitir ao consumidor. A função semiótica permite selecionar elementos que possuam 

significados com uma narração pertinente e atraente para seu público. “É possível dizer que a 

marca estava adiante de seu tempo, enquanto hoje todo o espaço social parece estar dominado 

por preocupações eminentemente semióticas, procura de sentido, valores imateriais e 

midiatização generalizada” (SEMPRINI, 2006, p.108). Já a natureza relacional trata dos 

mecanismos de funcionamento presentes nas marcas. Neste ponto a natureza relacional da 

marca é subdividido, em outros dois aspectos, a dimensão inter-subjetiva da marca e a 

dimensão contratual.  

Quando se fala em dimensão inter-subjetiva da marca  Semprini (2006, p. 109) afirma 

que “é o resultado de um processo continuo de trocas e de negociações que implica diversos 

papéis de um grande número de protagonistas. Estes protagonistas podem ser reagrupados em 

três grandes pólos”.  

No pólo da produção,  

 

[...] são tomadas as decisões que dizem respeito ao projeto da marca. (...) Que em 

primeiro lugar um projeto de marca é sempre sintetizado a partir de hipóteses sobre 

a capacidade e o know-how da empresa, sobre o contexto, sobre a concorrência, 

sobre as expectativas e os desejos dos consumidores. (...) Em segundo lugar, um 

projeto de marca é sempre como veremos um projeto de sentido, uma construção 

semiótica, que pode adquirir todo significado apenas a partir do momento em que 

ela está submetida aos procedimentos de decodificação e de interação interpretativa 

do público-alvo (SEMPRINI, 2006, p. 109-110). 

 

No pólo da recepção,  
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[...] é a dimensão eminentemente semiótica da marca em um contexto pós- moderno. 

(...) o projeto de uma marca contemporânea não pode se limitar a dirigir-se 

exclusivamente a seu público-alvo. A partir do momento em que ele é inserido em 

um fluxo de circulação semiótica, o projeto solicita um público mais amplo e sob 

muitos pontos de vista mais críticos (SEMPRINI, 2006, p.111). 

 

O terceiro polo é definido como o contexto geral, que trata de um conjunto de instâncias 

que desempenham um papel importante na construção do projeto de marca, juntamente com a 

produção e a recepção. “O contexto está inserido na parte impalpável do projeto, ou seja, nas 

tendências socioculturais, preocupações políticas e sociais”. (SEMPRINI, 2006, p.112). 

Na definição de dimensão contratual, Semprini (2006, p. 113) afirma que “para que a 

noção de contrato adquira todo seu sentido é preciso que as trocas sejam repetidas no tempo 

(...) e é muito importante, pois ela inscreve a marca na duração e a obriga a uma regularidade 

e a uma continuidade temporal”. 

Em uma noção geral, o contrato implica a fidelidade estabelecida com o seu 

consumidor, porém não é necessariamente apenas no âmbito comercial, mas, também 

considerar o prestígio da marca e a confiança que nela deve ser depositada. A dimensão 

contratual permite compreender o motivo pelo qual um público deve adquirir determinada 

marca e ser fiel a ela. 

Na terceira dimensão de marca determinada por Semprini está a natureza evolutiva, 

 

[...] Nesta perspectiva, pode-se considerar a marca como uma entidade viva, que 

reage sensível a todas as mudanças de seu ambiente. Os objetivos da empresa 

mudam, os desejos dos destinatários evoluem, os parâmetros do contexto 

transformam-se, as tendências sociais sofrem metamorfose, as preocupações da 

opinião pública renovam-se (SEMPRINI, 2006, P. 117). 

 

Ao apostar em uma mudança para alcançar novos mercados as marcas devem observar 

tudo o que já foi feito em sua própria trajetória e também no que a concorrência está fazendo, 

para saber se posicionar corretamente e assim conseguir seu espaço. 

É necessário ainda entender o significado de Brand Equity, termo usado para 

representar o valor que a marca possuí ou mais especificamente o “valor de marca”. De 

acordo com Aaker (1998, p. 16), “brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a 

uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado 

por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela”. 

Para determinar o valor da marca, os ativos e passivos são agrupados em categorias: 

lealdade da marca, conhecimento do nome, qualidade percebida, associações à marca em 
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acréscimo à qualidade percebida, e outros ativos do seu proprietário da marca (patentes, 

trademaks, relações com os canais da marca). 

A lealdade da marca se aplica ao consumidor que já se fidelizou com determinado 

produto, foi dessa forma a marca terá que se preocupar em como manter este cliente. 

Entretanto o cliente leal à marca acaba proporcionando uma exposição do uso de um produto 

de tal forma a atrair novos consumidores. Essa exposição acontece quando uma pessoa 

observa a outra consumir determinado produto, dessa forma irá comprar por curiosidade e de 

maneira instintiva. 

Para Aaker (1998, p. 20), “as pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, pois se 

sentem confortáveis com o que lhes é familiar.” Dessa forma, uma marca com o nome já 

reconhecido será facilmente escolhida, enquanto outras marcas com nomes poucos 

renomados, terão menos chances na hora da escolha do consumidor. 

Não basta uma marca ser apenas conhecida, ela deve também ter qualidade nos produtos 

ofertados, e isso será sempre uma característica importante e mensurável à marca. Ela deve 

conquistar o espaço junto ao consumidor diferenciando-se dos concorrentes. 

 

O produto é algo que é feito na fábrica, a marca é algo que é comprado pelo 

consumidor. O produto pode ser copiado pelo concorrente, a marca é única. 

O produto pode ficar ultrapassado rapidamente, a marca bem-sucedida é eterna 

(KING apud AAKER, 1998, p. 1). 

 

Um conjunto de associações é determinado através do uso específico de um produto, 

um estilo de vida ou personalidade. “Uma associação forte pode ser a base da extensão de 

uma marca (...) se uma marca estiver bem posicionada sobre um atributo-chave na classe de 

produtos, os concorrentes terão dificuldades de atacar.” (AAKER, 1998, p. 20-21). O autor 

cita como exemplo o achocolatado Hershey que por ser um produto diferente de uma marca 

conhecida permite ao público fazer uma associação direta à qualidade e o nome já 

consolidado que possuí. 

Outros ativos para uma marca servirão para inibir ações da concorrência, como uma 

marca registrada que impede a criação de um nome semelhante, símbolo ou mesmo a 

embalagem. A patente da marca, se estiver consolidada impede a concorrência direta na 

escolha do consumidor. Ter um canal de distribuição bem controlado contribuirá para a 

exploração da marca por um espaço maior perante seus concorrentes. 

Em um planejamento de comunicação, uma das principais definições são as estratégias 

que permitem diferenciar a marca de seus concorrentes, de maneira a sensibilizar o 
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consumidor para comprar ou consumir determinado produto ou serviço. Dentre as opções que 

contribuem com esta diferenciação estão disponíveis as ferramentas de marketing, tendo o 

merchandising como umas das opções a ser explorada, pois consegue proporcionar interação 

com o consumidor. 

 

3.1 PROMOÇÃO INTEGRADA DE MARCA 

Algumas possibilidades são empregadas para substituir as formas tradicionais de 

propaganda. Empresas e organizações vêm adotando o uso de promoção integrada de marca, 

que nelas incluem patrocínio em eventos, mídia interativa, marketing direto e relações 

públicas. Denominadas ferramentas promocionais, tem o objetivo de baixar os custos para a 

empresa que deseja realizar atividades com a intenção de chamar a atenção do público. 

O’Guinn (2008, p. 500) afirma que, esse esforço está direcionado a nichos de mercado de 

difícil alcance, particularmente, em regiões urbanas, onde as novas tendências de mercado 

geralmente se originam.  

Realizar ações de modo a associar a marca com uma experiência é uma ótima maneira 

de conectar-se com o público. Atividades como caminhões que circulam pelas ruas da cidade 

como outdoors móveis, propaganda fixada nas laterais de edifícios comerciais, prateleiras 

com propaganda em cartões-postais colocadas em restaurantes e casas noturnas. “A mídia de 

apoio é usada para reforçar ou complementar uma mensagem que está sendo divulgada por 

outro veículo de mídia” (O’GUINN, 2008, p. 501). Esse meio é muito utilizado nas 

proximidades do próprio negócio, muitas vezes adaptando-se ao lugar como em bairro ou 

mesmo em grandes centros. 

Em 2015 no Brasil, segundo pesquisa no portal APP Brasil
7
 os investimentos em mídia 

exterior (out-off-home) chegaram a R$1.585.447 bilhões de reais, valor equivalente a 1,2% do 

total de investimentos publicitários no ano. A publicidade em mobiliário urbano e em meios 

de transportes esta ganhando atualizações com novas tecnologias que apresentam bons 

resultados. Assim como qualquer outro meio de comunicação, é necessário planejamento e 

criatividade para que se alcance o melhor custo-benefício de investimento e retorno ao 

anunciar. 

 

As campanhas de mídia exterior possuem alto impacto na obtenção dos resultados 

que os nossos clientes esperam. Estudamos os segmentos e conseguimos, através de 

estratégias que englobam diversas ferramentas, selecionar nos mais diversos tipos 

                                                           
7
 Disponível em: <http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/noticias/investimento-publicitario-soma-r-132-

bilhoes-em-2015/>. Acesso em 21 de setembro de 2016. 
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mídia o apoio para chegar até milhares de pessoas. (Vitor Rodrigues, diretor de 

mídia da Emotive Comunicação,)
8 

 

Um meio muito utilizado nos grandes centros é o outdoor, são painéis de grandes 

dimensões e seu contato pode ser rápido com o receptor, eles requerem uma mensagem curta 

para que ela possa ser absorvida por completo. O’Guinn (2008, p. 503) diz que, “mensagens 

longas e complexas simplesmente não fazem sentido nos outdoors, especialistas sugerem que 

o anúncio deve ser limitado a não mais que seis palavras. Além disso, o impacto dos outdoors 

pode variar drasticamente dependendo de sua localização”. Propagandas realizadas em meios 

de transportes também são considerada mídia externa, ela pode aparecer em placas de 

sinalização em plataformas, estações de trem ou metrô ou ainda veículos de transporte 

público, como ônibus. 

 

A propaganda em meios de transporte é especialmente valiosa quando um 

anunciante deseja alcançar adultos que vivem e trabalham em áreas metropolitanas 

importantes. Essa mídia alcança as pessoas conforme elas vão e voltam do trabalho, 

e como isso passa a fazer parte de suas rotinas diárias, que são repetidas semana 

após semana, a propaganda em meios de transporte oferece um meio excelente para 

a exposição à mensagem repetitiva (O’GUINN, 2008, p. 506). 

 

Diversas são as causas que motivam anunciantes e agências a procurar estes meios, o 

principal é o investimento necessário a determinada mídia aliado ao fato das pessoas terem 

um conjunto de opções cada vez maior e que tende a substituir o seu tempo livre. Sendo 

assim, há uma busca constante do melhor método a ser utilizado. O’Guinn (2008, p. 509) 

afirma: 

 

[...]Um dos meios testados e aprovados para alcançar os públicos pretendidos de 

consumidores em seus ambientes é o patrocínio de eventos; essa ferramenta somente 

se tornará mais popular se os anunciantes continuarem a substituir a mídia por rádio 

e TV. 

 

O patrocínio de eventos geralmente é utilizado junto com outras ações de propaganda. 

Mesmo que “não seja correto pensar no patrocíno de eventos como uma mídia e apoio” 

(O’GUIN, 2008, p. 510). O patrocínio, envolve a marca ou empresa com o público que está 

presente no evento, se realizado de maneira que interaja com seu consumidor as chances de 

obter retorno e resultados são grandes. Em um evento recente, as Olimpiadas Rio 2016, em 

                                                           
8
 Disponível em: <http://emotivecomunicacao.com.br/midia-externa-ainda-vale-investir-neste-meio/>. Acesso 

em 21 de setembro de 2016. 
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matéria no site Meio e Mensagem
9
 citou os principais patrocinadores. O Banco Bradesco, 

patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e do Time Brasil, o banco 

apoia seis confererações, mas não divulgou valores. A Petrobras, que também investe em seis 

entidades, aplicou R$ 45 milhões nelas entre 2013 e 2016. Os Correios destinaram R$ 151,45 

milhões em três entre 2012 e 2016. A Caixa investiu R$ 153,2 milhões em quatro 

modalidades, enquanto o Banco do Brasil distribuiu R$ 285,6 milhões em duas. 

Ao explorar a propaganda e a promoção integrada de marca, se tem inúmeras opções de 

mídias de apoio que se pode agregar às mídias tradicionais, obtendo dessa forma um conjunto 

de alternativas para enviar mensagem ao consumidor. O’Guinn (2008, p. 520) diz que, “os 

anunciantes estão constantemente procurando por novas maneiras, que sejam eficientes em 

relação ao seu custo, de efetivamente inovar e se vincular aos consumidores”. Desta forma, 

para obter o sucesso desejado em uma campanha é necessário escolher o conjunto certo de 

ferramentas para conquistar o consumidor, a fim de garantir uma comunicação coerente e 

adequada. 

 

4. MERCHANDISING NA TELEVISÃO 

Umas das primeiras aparições do merchandising, conforme Ferrero (2006. p. 12), pode 

ser encontrada na “propaganda de espinafre embutida nas histórias em quadrinhos de Popeye, 

no final da década de 20”. O autor ainda destaca que, 

 

O governo americano, com o objetivo de escoar uma superprodução de espinafre, 

inseriu o produto nos quadrinhos e conseguiu acelerar o seu consumo, uma vez que 

as crianças passaram a associar a força de Popeye ao espinafre que ele ingeria. Este 

foi o surgimento do termo merchandising como é utilizado atualmente, ou seja, uma 

mensagem dentro de outra mensagem; uma nova fórmula de comercialização dos 

espaços, na qual a propaganda é disfarçada. (FERRERO, 2006, p. 12). 

 

Através desse fato na história da propaganda, é possível perceber que os métodos 

usados para anunciar os produtos têm evoluído e cada vez mais são feitas adaptações que se 

adequam ao meio que vai ser veiculado. Expor um produto no ponto-de-venda ou mesmo 

fazer a inserção de uma marca em uma telenovela ou filme, de maneira que esse influencie o 

consumidor a comprar, pode ser classificado como uma ação de merchandising. Para definir e 

entender a diferença entre essas ações, o merchandising pode ser classificado em dois 

segmentos: merchandising visual e merchandising editorial.  

                                                           
9
 Disponível em: < http://olimpiadas.meioemensagem.com.br/2016/08/08/estimulo-bilionario/>. Acesso em 22 

de setembro de 2016. 
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Com relação ao conceito de merchandising visual é possível considerar como “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.” (BLESSA, 2003, p. 20). Caracteriza-se 

pela técnica de usar uma comunicação visual para chamar a atenção de um determinado 

produto. Essa técnica de marketing é centralizada no ponto de venda onde irá concentrar todo 

esforço para “encantar” o público que por aí passar, pois muitas pessoas somente decidem o 

que irão comprar no momento em que estão no supermercado, por exemplo. No ponto de 

venda o merchandising pode ser encontrado em forma de decoração através de cartazes, 

displays ou até mesmo com amostras do próprio produto. 

O termo merchandising editorial
10

, para alguns autores pode ser chamado apenas de 

merchandising, porém para Vasconcelos (2009, p. 86) “chama-se de merchandising a citação 

ou aparição de determinado produto ou marca de uma empresa em uma ação paga, mas sem 

as características explicitas da propaganda, o que é tecnicamente chamado de product 

placement”. No Brasil o termo product placement é considerado sinônimo de merchandising, 

tendo ambos o mesmo conceito. Conforme afirma ainda o autor, merchandising se refere a 

“inserção de um produto em programas de televisão, filmes, internet, games, peças de teatro 

etc.” (VASCONSELOS, 2009, p. 101). 

Um dos primeiros casos documentados do uso de merchadising editorial na televisão foi 

em 1919
11

, ainda no cinema mudo, no filme “The Garage”. No cenário, aparece uma placa 

com o logo do posto “Red Crown Gasoline”. Após este fato outras marcas seguiram com a 

mesma proposta, de expor seu nome em filmes. 

Para Veronezzi (2005), o merchandising nasceu no cinema, onde o filme, em sua 

totalidade, era a mensagem que se queria passar a um determinado público, “[...] após a 

recessão de 1929 o governo americano precisava incentivar a autoestima na população e 

encomendou a diretores famosos produções que passassem ideias otimistas para a população” 

(VERONEZZI, 2005, p. 209). Dessa forma o autor afirma que o merchandising teve início a 

partir da criação dos primeiros filmes, inserindo produtos de maneira a fortificar os negócios 

mercantis da época. 

“A partir deste ponto, pode-se entender como merchandising editorial a estratégia 

promocional aplicada em materiais audiovisuais que complementa ou age em conjunto com 

                                                           
10

 Termo que será usado neste estudo. 
11

 Disponível em: <http://www.b9.com.br/19333/advertising/uma-breve-historia-do-product-placement-no-

cinema/>. Acesso em: 17 de abril de 2016. 
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outras ações publicitárias” (FELTRIN, 2010 p. 3). As ações de inserção nesses meios tendem 

a atrair mais facilmente a atenção do usuário, do que os comerciais tradicionais que são 

veiculados nos intervalos das programações. Esse fato se deve aos consumidores terem menos 

tempo para ficar em frente à televisão e recebem muitas informações diariamente o que 

impede a compreensão e a absorção de todas mensagens contidas nos meios de comunicação.  

Defende Vestergaard (2000, p. 74), que “temos a percepção de que nós filtramos as 

impressões que nos bombardeiam para permitir que somente as mais importantes tenham 

acesso a nossa consciência”. Com isto o autor defende a importância da utilização de ações 

alternativas no processo de comunicação, dessa forma o merchandising editorial deve ser 

considerado como uma alternativa para sensibilizar o consumidor, aumentando as chances de 

impacto de determinadas mensagens. 

O merchandising editorial subdivide-se em três níveis, que Vasconcelos classifica 

como: 

 

Inserção: simples aparição de um produto dentro de determinado contexto; 

Aparição: o produto aparece acompanhado de uma demonstração de seu uso; 

Testemunhal: aos níveis anteriores, acrescenta-se um depoimento favorável, como 

na propaganda, aproximando-se dessa ferramenta principal em objetivos e funções 

(VASCONCELOS, 2009, p. 102). 

 

Hoje em dia, a maneira como é aplicado o merchandising de determinado produto pode 

variar dependendo do enredo do programa em que é apresentado. Pode ser a aparição de uma 

determinada bebida no balcão de um bar numa cena de novela ou a marca de uma companhia 

aérea estampada no avião de uma cena de despedida em um longa-metragem, ou mesmo um 

cozinheiro utilizando um eletrodoméstico dando o seu testemunhal sobre o mesmo. Dessa 

maneira consegue-se abordar de formas diferenciadas cada produto, de maneiras sutil ou mais 

direta. 

A utilização do merchandising se deve ao fato de proporcionar melhor visibilidade e até 

mesmo informações a respeito de produtos, marcas ou serviços para o consumidor. Com 

relação à informação sobre produtos, é um recurso utilizado para possibilitar a demonstração, 

despertando dessa forma um interesse maior em adquirir determinado produto. 
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4.1 MERCHARNDISING NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

No Brasil, o merchandising editorial é utilizado
12

 em programas televisivos, filmes 

nacionais, mas principalmente em telenovelas. A primeira experiência de merchandising na 

TV Brasileira foi em 1969, na TV Tupi, na telenovela Beto Rockfeller, onde um personagem 

amanhecia das noites de farra com ressaca e tomava um antiácido efervescente “Alka Seltzer 

da Bayer”. Mas os primeiros registros do uso do merchandising foi na novela Dancing Day’s, 

em 1979, onde a atriz Sônia Braga, que fazia papel de Júlia, usava calças jeans Staroup. No 

início das transmissões, a televisão já tinha um caráter comercial e financiado pela 

publicidade. Sendo assim para Caparelli (2004, p. 65), “o patrocínio foi a característica de boa 

parte dos programas nesse início da televisão”. Este apelo publicitário era feito através de 

programas de auditório e telenovelas, esta prática que derivou-se do rádio onde eram 

realizadas as locuções enaltecendo produtos e serviços. 

No decorrer dos anos fatores contribuíram para a evolução da propaganda na televisão, 

como a popularização do aparelho nas residências brasileiras e o tempo em que o 

telespectador fica com ela ligada. Segundo dados da Pesquisa brasileira de mídia de 2015
13

, 

os brasileiros assistem à televisão, em média, 4h31min por dia, de segunda a sexta-feira, e 

4h14min nos finais de semana, sendo que a maior parte deles o faz todos os dias da semana 

que equivalem a 73% da população. O hábito de estar ligado à TV varia muito pouco de 

segunda-feira a domingo. O período de maior exposição é das 18h às 23h, embora nos dias de 

semana haja um pequeno pico de exposição na hora do almoço e, nos finais de semana, um 

componente vespertino. A pesquisa trás informações também de qual a programação é mais 

assistida pela população, mostrando que as pessoas assistem à televisão, principalmente, para 

se informar (79%), como diversão e entretenimento (67%), para passar o tempo livre (32%) e 

por causa de um programa específico (19%), e utilizando o meio de comunicação apenas 

como companhia (11%). 

Os investimentos em publicidade direcionados para a televisão são cada vez mais altos, 

em uma matéria divulgada pelo Portal G1
14

 os dados indicam que em 2015 no Brasil, 70% 

dos investimentos em publicidade foram destinados à televisão. Segundo estudo da Kantar 

Ibope media, que monitora o mercado, a TV aberta recebeu 53% da verba, TV por assinatura 
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11% e merchandising 5%. Ainda na mesma matéria, em fevereiro de 2016, o Ibope informou 

que o investimento publicitário somou R$132 bilhões em 2015, montante 9% superior em relação 

ao ano anterior. Nos investimentos realizados com merchandising, de acordo com o Merchanview, 

do Ibope
15

 a maior concentração de atividades desse tipo estão nos programas de auditório (49%), 

reality shows e humorísticos (11%), programas femininos (8%) e esportivos (5%). Dados recentes 

do portal Katar Ibope Media
16

, mostram que de janeiro a junho de 2016 foram investidos em 

merchandising na televisão R$3.497.606,00, valor este que é 5,8% dos investimentos em 

publicidade no país. 

As novelas são as que mais vêm se inovando na atividade para atrair novos anunciante, 

permitindo que diversos segmentos e marcas possam se fazer presente na programação.  Segundo o 

portal Publicitários Social Clube
17

, a TV Globo nos últimos anos vêm se mostrando ainda mais 

interessada na atividade, onde procura trazer aos telespectadores experiências diferentes, 

permitindo que as marcas passem por ações menos enrijecidas, com comunicação mais sutil e 

direcionadas. Como exemplo, é possível mencionar a última novela das 23h, Verdades 

Secretas, exibida entre junho e setembro de 2015, onde a marca Chilli Beans fez parte do 

roteiro da novela, sendo cliente da agência de modelos liderada por Fanny, interpretada por 

Marieta Severo, gerando diversas experiências da marca com a novela e seu público. 

Segundo o site Meio e Mensagem
18

 a segunda edição da versão brasileira do programa 

MasterChef Brasil teve aumento de 60% em contratos de merchandising, em relação à 

primeira temporada, exibida em 2014. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a Band 

exibiu 36,6% mais ações de merchandising do que em 2013, boa parte dessa quantia foi 

impulsionada pelo MasterChef. Considerando todo o ano passado, 16% da receita total da 

Band originaram de ações de merchandising. “Para as marcas, conseguimos mostrar que é 

possível conquistar bons resultados, reposicionar, rejuvenescer e gerar um alto engajamento 

para o assunto ou produto que ela deseja promover. Todo esse trabalho só funciona com muita 

parceria, respeitando o know-how de cada setor”
19

, diz Rosângela Wicher, diretora de 

conteúdo comercial e merchandising da Band. 
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O SBT, por exemplo, está lançando o projeto
20

 “The Noite Business Cabin”, dentro do 

“The Noite”, programa de Danilo Gentili. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento das 

ações de merchandising, que já representam 13% do faturamento da emissora. Mesmo 

ressaltando que o modelo testemunhal ainda é muito procurado, Denise Mota, gerente de 

merchandising do SBT, afirma na matéria que “Pode ser dentro de um quadro, um game. Há 

inúmeras possibilidades. Cada vez mais os anunciantes procuram ações integradas, querem 

novidade”. 

Com base no que foi exposto até o momento, é possível considerar que o merchandising 

tem o propósito de levar até o consumidor uma mensagem de forma clara e concisa dando 

destaque ao produto ou serviço anunciado. Através destas estratégias que são inseridas 

diretamente na programação televisiva, é possível fazer com que o consumidor sinta-se 

incentivado a utilizar determinado produto ou serviço. Sendo anunciado de maneira mais 

sútil, não é invasivo como a maioria do material referente a publicidade tradicional. Sendo 

parte da programação é uma forma de o consumidor adquirir confiança por determinado 

produto ligando o seu uso a algum personagem famoso que o está utilizando, e isso pode 

significar um ponto a mais de confiança, o que permite inferir que levarão ao consumo do 

mesmo. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi elaborada através de uma análise dos episódios do programa MasterChef  

Brasil, da Rede Bandeirantes de televisão, para observar os formatos nos quais os produtos da 

marca Carrefour foram inseridos. A escolha por esse tema deve-se à repercussão que o 

programa teve e ao aumento da procura por anunciantes para comprar espaços comerciais. 

Para isso, foi utilizada uma pesquisa de natureza qualitativa que, segundo Michel (2005, 

p.33), “fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão 

aos seus atos.” Com uma análise qualitativa da presença do merchandising nos capítulos 

selecionados, foi possível identificar quais adaptações foram feitas à marca Carrefour para 

inseri-la dentro do contexto do programa. 

Para aprofundar-se no assunto a ser abordado, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo, que compreende técnicas de pesquisa que permitem, de forma sistemática, a 
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descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto, bem como as inferências sobre 

os dados coletados. Conforme Lozano (1994, p.141) 

 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável. É 

também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando 

as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões. 
 

Foram analisados com base no método de análise de conteúdo classificados por Bardin 

(2004) em três etapas cronológicas: 

 

 (1) A pré-análise, é a fase de organização propriamente dita, tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir um esquema 

preciso do desenvolvimento das operações sucessivas (...) Em um plano de análise, 

inicia-se na escolha dos documentos a serem submetidos, a formulação das hipóteses 

e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final. 

(2) A exploração do material, essa fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente 

de operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas. (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, onde 

se obtém os resultados brutos e estes são de modo significativos e válidos, com estes 

resultados pode então propor inferências e adiantar interpretações a proposito dos 

objetivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas 

(BARDIN, 2009, p. 95-101). 

 

Os episódios foram assistidos na íntegra, pela televisão no canal da Rede Bandeirantes 

no período de veiculação do programa MasterChef que ocorreu de 19 de maio à 15 de 

setembro de 2015, e para este estudo foram revistos a partir da página do programa no 

Youtube sendo que foram analisados e tiveram as imagens em que a marca Carrefour aparece 

capturadas. 

Para realizar a análise, o projeto teve categorias definidas pela forma de apresentação da 

marca, determinada por Vasconcelos (2009, p. 102), que classifica como: 

 

Inserção: simples aparição de um produto dentro de determinado contexto; 

Aparição: o produto aparece acompanhado de uma demonstração de seu uso; 

Testemunhal: aos níveis anteriores, acrescenta-se um depoimento favorável, como 

na propaganda, aproximando-se dessa ferramenta principal em objetivos e funções. 
 

Os critérios de seleção dos episódios analisados foi baseado no índice de audiência 

obtido. Dessa forma será feita a coleta de dados, somente dos episódios que obtiveram mais 

de 8,0 pontos de audiência: o episódio 11 foi ao ar dia 28 de julho e alcançou 8,0
21

 pontos; o 
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episódio 13, exibido dia 11 de agosto alcançou 8,1
22

 pontos; o episódio 14, exibido em 18 de 

agosto alcançou 9,0
23

 pontos; o episódio 16, exibido em 1 de setembro alcançou 8,2
24

 pontos; 

no episódio 17 exibido dia 8 de setembro na semifinal do programa chegou novamente aos 

8,0
25

 pontos; e a grande final exibida em 15 de setembro que teve a maior audiência chegando 

aos 10
26

 pontos. 

Fazendo o uso desta classificação foi possível chegar a considerações fundamentadas 

acerca das estratégias de merchandising apresentadas no programa MasterChef Brasil, 

separando por categorias e estilos de apresentação de modo que fiquem compreensível as 

maneiras como foram abordadas cada estratégia. 

 

5.1 A MARCA CARREFOUR E SEU ESPAÇO NA MÍDIA BRASILEIRA 

A empresa
27

 foi criada em 1959 na França quando duas famílias de comerciantes 

inaugurou seu primeiro supermercado na cidade de Parmelan, na região da Haute-Savoie. O 

sucesso da primeira loja foi imediato, fazendo com que a empresa, criasse, em 15 de junho de 

1963, um novo conceito de lojas, o hipermercado, que abriu suas portas na cidade de Sainte-

Geneviéve-Des-Bois, próxima de Paris. A palavra Carrefour significa “cruzamento”, seu 

logotipo e nome estão relacionados à origem da empresa. A primeira loja foi aberta perto de 

um cruzamento. O logotipo consiste de duas setinhas, representando essa encruzilhada, e suas 

cores (vermelho, branco e azul) representam as cores da bandeira francesa.  

Há 41 anos no Brasil, o Grupo Carrefour
28

 é reconhecido como empresa pioneira no 

mercado varejista. A companhia está presente em todas as regiões do país e conta com os 

formatos Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour.com, Atacadão e 

Supeco, além de oferecer serviços diversos para a conveniência dos consumidores, como 

postos de combustível, drogarias e serviços financeiros. A cada mês, cerca de 22 milhões de 

compras são registradas em seus mais de 520 pontos de vendas. Com faturamento de R$ 42,7 
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bilhões no Brasil em 2015 e uma equipe de 76 mil colaboradores, a empresa é a maior 

varejista de alimentos do país e a segunda maior operação dentre todos os mercados nos quais 

o Grupo Carrefour opera. No mundo, a companhia está presente em 35 países, sendo 10 com 

operações próprias, e emprega cerca de 380 mil colaboradores. O Grupo Carrefour está 

presente na vida de 100 milhões de consumidores que visitam suas mais de 12 mil lojas 

espalhadas pela Europa, Ásia e América Latina. Atualmente, cerca de 13 milhões de compras 

são realizadas a cada dia em seus diversos formatos distribuídos pelo mundo. 

Segundo o ranking Agências & Anunciantes
29

, o Carrefour investiu R$ 171,4 milhões 

em compra de mídia em 2015. Um dos principais investimentos é a compra de espaço no 

programa MasterChef Brasil. A rede é patrocinadora da atração e é o único varejista a 

abastecer as bancadas dos participantes com alimentos, temperos e bebidas durante os 

desafios semanais propostos pelo programa. O mercado, construído dentro dos estúdios de 

gravação da emissora paulista, ganhou novo layout para esta segunda temporada. O espaço 

recebeu uma ambientação, mais moderna e com prateleiras que privilegiam a rápida 

localização dos produtos.  

 

Desde o início, o Carrefour acreditou no sucesso da edição brasileira do MasterChef. 

Com a renovação deste patrocínio, temos a oportunidade de nos aproximarmos ainda 

mais do público, apresentando não só os inúmeros produtos da marca Carrefour, mas 

a qualidade do sortimento ofertado em todas as unidades da rede espalhadas pelo 

país” (Sylvia Leão, diretora de Marketing do Carrefour Brasil em 2015).
30 

 

A marca Carrefour, no programa MasterChef, esteve presente no início dos episódios do 

programa, em momentos que os candidatos selecionam ingredientes para as suas receitas 

diretamente nas prateleiras do mercado. Houve ainda ações especiais com produtos Carrefour 

em um hipermercado da rede. Segundo a empresa
31

, a ação aproxima a marca dos 

consumidores, o que ajuda a reforçar seu posicionamento de “ser a melhor opção de compra 

para os brasileiros”. A marca Carrefour se fez presente durante quatro anos – de 2011 à 2014 

–  na cozinha do reality show Big Brother Brasil, perdendo espaço no ano de 2016 pela sua 

concorrente Walmart.  
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No mês de agosto de 2016 foi lançada a nova campanha institucional
32

, que trás como 

conceito “Faz na sua”. Segundo informações disponíveis no site, o posicionamento reflete o 

multiformato do Carrefour, que está pronto para atender aos consumidores brasileiros, seja 

qual for o seu formato de compra. A mudança no conceito da campanha, está ligada às 

mudanças que a rede vem implementando para se aproximar do seu consumidor. Nessas 

mudanças estão inclusas: o novo conceito dos hipermercados Carrefour, a evolução das lojas 

Carrefour Bairro, o aumento do número de lojas da bandeira Carrefour Express e o 

lançamento do e-commerce Carrefour.com. 

Em depoimento da diretora de marketing do Carrefour ao site Prop Mark
33

, 

 

“Sabemos que os consumidores brasileiros têm voz e levam qualidade, além de 

preço, em conta. Também sabemos que cada um deles é único e possui necessidades 

próprias. Por isso, criamos uma campanha que reflete todo o cuidado do Carrefour 

com seus clientes, bem como a sua capacidade de atender aos mais diferentes perfis 

de consumidores” (Silvana Balbo, diretora de Marketing do Carrefour Brasil em 

2016). 

 

O plano de mídia
34

 da campanha inclui veiculação dos filmes publicitários em TV 

aberta e fechada (principais emissoras nos horários matutino, vespertino e prime time), 

merchandising (programa Dia Dia, na TV Band), rádios, mídia impressa (jornais e revistas), 

online (contando ainda com influenciadores da área de gastronomia) e redes sociais. Em São 

Paulo (SP), cidade que recebeu a primeira loja do Carrefour no país há 41 anos, haverá ainda 

ativação nos relógios de rua, pontos de ônibus e nas comunicações do metrô. A proposta 

dessa campanha do Carrefour busca renovar todos seus setores, buscando interagir de maneira 

mais próxima e que seu público tenha o que precisa sempre ao seu alcance, tanto pelo ponto 

de venda como também pelo e-commerce, com a proposta de sempre satisfazer o consumidor. 

 

5.1.1 O PROGRAMA MASTERCHEF  

MasterChef
35

 é uma franquia televisiva de competição culinária criada por Franc 

Roddam, que se originou com a versão do Reino Unido em julho de 1990. O formato foi re-

lançado e atualizado pela BBC em fevereiro de 2005 pelos produtores executivos suíços Franc 

Roddam e John Silver e pelo produtor da série Karen Ross. O formato do programa foi 
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exportado em todo o mundo sob o mesmo logotipo MasterChef, e agora é produzido em mais 

de 40 países e vai ao ar em pelo menos 200 territórios. O formato já apareceu em quatro 

versões principais: a série principal MasterChef; MasterChef The Professionals para chefs 

profissionais; Celebrity  MasterChef com celebridades bem conhecidas como concorrentes e 

Junior MasterChef, uma versão criada e adaptada para as crianças, que foi desenvolvido pela 

primeira vez em 1994 e também tem proliferado para outros países fora do Reino Unido nos 

últimos anos. Em 2012, a Austrália criou a quinta versão chamada MasterChef All-Stars, para 

ex-concorrentes levantarem fundos para fundações da caridade. 

O programa MasterChef  Brasil é exibido pela Rede Bandeirantes. O programa no 

Brasil alcançou números bem expressivos, ultrapassando em certos momentos a emissora 

Rede Globo. Para a segunda edição do programa, segundo o site Meio e Mensagem
36

, os 

contratos de merchandising aumentaram em 60%, em relação à primeira temporada, exibida 

em 2014. Entre janeiro e dezembro de 2014, a Band exibiu 36,6% mais ações de 

merchandising do que em 2013, boa parte dessa quantia foi impulsionada pelo MasterChef. 

Considerando todo o ano passado, 16% da receita total da Band originaram de ações de 

merchandising. 

A segunda edição que foi concluída em setembro de 2015 contou com dezesseis 

episódios e a participação de diversas marcas. Nesta edição, o programa teve contrato com as 

marcas Carrefour, Fiat, Hellmann’s, Qualy, Nivea, Knorr, Cacau Show, Dolce Gusto, 

Tramontina, Ciff, Oster, Paganini e GSK. Cada marca teve um espaço especifico e um tempo 

para realizar suas ações durante o programa, a marca com mais inserções foi da Rede 

Carrefour que esteve presente em todos os episódios. Pelo segundo ano consecutivo, o 

Carrefour
37

 foi o mercado oficial do MasterChef Brasil.  

A marca Carrefour esteve presente no início dos episódios do programa, momento em 

que os candidatos a chef selecionaram ingredientes para as suas receitas diretamente nas 

prateleiras do mercado. Houve ainda ações especiais com produtos Carrefour em um 

hipermercado da rede. Segundo a empresa
38

, a ação aproxima a marca dos consumidores, o 

que ajuda a reforçar seu posicionamento de “ser a melhor opção de compra para os 

brasileiros”. 

                                                           
36

 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/05/19/band-estreia-segunda-

temporada-de-masterchef.html>. Acesso em 12 de agosto de 2015. 
37

 Disponível em: < https://www.carrefour.com.br/institucional/imprensa/releases/carrefour-e-o-mercado-oficial-

da-segunda-temporada-do-programa-masterchef-brasil>.  Acesso em 04 de maio de 2016. 
38

 Disponível em: < http://propmark.com.br/midia/marketing-na-cozinha-ganha-espaco>.  Acesso em 04 de maio 

de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chef
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
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6. ANALISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Para realizar a classificação das categorias de merchandising descritas no item anterior, 

foi realizado um print screen
39

 do frame
40

 exibido referente aos episódios analisados, quando 

uma cena possuiu mais de um enquadramento e pertenceu a mesma categoria, foi analisado o 

conjunto, caso a cena tenha sido com apenas um enquadramento, foi analisado unicamente o 

respectivo frame. 

Os episódios analisados foram somente os que obtiveram audiência acima de oito 

pontos, como mencionado nos procedimentos metodológicos. Então foram analisados os 

seguintes episódios: o episódio 11 foi ao ar dia 28 de julho; o episódio 13, exibido dia 11 de 

agosto; o episódio 14, exibido em 18 de agosto; o episódio 16, exibido em 1 de setembro; o 

episódio 17 exibido dia 8 de setembro; e a grande final exibida em 15 de setembro. 

 

Episódio 11 – Veiculado em 28 de julho de 2015. 

Cena 1: Formato de Inserção da marca. 

Figura 1 (Duração de 6 segundos) 

 

 

                                                           
39

 Captura de imagem feita da tela do computador. 
40

 É cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto audiovisual.  



32 

 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 11 

 

Nesta primeira cena, acontece a abertura do programa, onde é apresentado todo o 

cenário em que acontece o programa. Neste momento ocorre o formato de inserção, que 

segundo Vasconselos (2009, p. 102) é a “simples aparição de um produto dentro de 

determinado contexto”, assim enfatizadas as linhas de produtos da marca como açucares, 

farinhas, produtos de origem animal e vegetal. O cenário é composto de maneira diferente de 

um supermercado tradicional, o espaço criado para o “mercado” do Carrefour dentro do 

programa tem um estilo de feira, os produtos são oferecidos a granel, facilitando para que os 

integrantes do programa peguem os produtos que lhe serão necessários e com isso exibir de 

maneira atraente os produtos Carrefour. 

 

Cena 2: Formato de inserção da marca. 

Figura 2 (Duração de 4 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 11 

 

Nesta cena, a apresentadora do programa MasterChef, Ana Paula Padrão, cita, “mil 

reais por mês no cartão Carrefour durante um ano”, dando ênfase a marca Carrefour como 

uma das fornecedoras de um dos principais prêmios para o vencedor do realityshow. Mesmo a 

apresentadora falando o nome da marca, mas por ela não falar dos benefícios, ou das 

qualidades do produto, não se caracteriza como testemunhal classificando dessa forma na 
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categoria de merhandising do formato de inserção. Pois para ser caracterizado merchandising 

testemunhal, segundo Vasconselos (2009) “é a exibição da marca, seguido de demonstração, 

acrescenta-se um depoimento favorável, aproximando-se dessa ferramenta principal em 

objetivos e funções”, o que não acontece na referida cena apresentada. 

 

Cenas 3 à 15: Formato de inserção da marca. 

Figura 3 (Duração de 3 segundos)                            Figura 4 (Duração de 4 segundos) 

  
 

Figura 5 (Duração de 9 segundos)                            Figura 6 (Duração de 2 segundos) 

  
 

Figura 7 (Duração de 5 segundos)                            Figura 8 (Duração de 3 segundos) 

  
 

Figura 9 (Duração de 3 segundos)                            Figura 10 (Duração de 5 segundos) 
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Figura 11 (Duração de 8 segundos)                            Figura 12 (Duração de 4 segundos) 

  
 

Figura 13 (Duração de 2 segundos)                            Figura 14 (Duração de 6 segundos) 

  
 

Figura 15 (Duração de 2 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 11 

 

As cenas mostradas acima acontecem no período de apresentação da tarefa que os 

participantes irão executar. As mesmas aparecem aleatoriamente junto com a de outros 

participantes do programa que estão em cenários diferentes. Na sequencia de cenas, os 

participantes dão o seu depoimento sobre o convidado o Chef Rodrigo Oliveira do 

Restaurante Mocotó, que apresentou a primeira tarefa que eles irão realizar, e ainda opinou 

sobre os favoritos a ganhar a tarefa. 

O cenário em que os participantes aparecem é formado pelo “mercado” Carrefour 

montado dentro do programa. A marca aparece de maneira discreta na área central direita, ao 

lado do ombro esquerdo, e de fácil identificação. Os participantes em nenhum momento citam 

a marca Carrefour em seus depoimentos, desta maneira caracteriza-se como merchandising no 

formato de inserção.  
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Cena 16: Formato de inserção da marca. 

Figura 16 (Duração de 1min10s) 

   

     

   
Fonte: Print Screen – Episódio 11 

 

A cena 16, apresentada acima, é o momento em que os candidatos que não tiveram o 

prato aprovado na tarefa anterior, realizam uma prova de eliminação. Os participantes vão ao 

“mercado” Carrefour para pegar os ingredientes necessários para a elaboração do próximo 

prato. No período de dois minutos, que é o tempo que eles têm para escolher o que irão 

utilizar, são destacados alguns produtos da marca Carrefour através de enquadramento de 

câmera. A cena se inicia em 1h07min31s e a sequência é intercalada por cenas em que a 

apresentadora fala com os participantes no cenário do “mercado”. A marca não tem o nome 

mencionado, em nenhum momento nessa cena, apenas aparece a marca juntamente com 

algum produto, o que caracteriza merchandisng no formato de inserção. 
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Cena 17: Formato de aparição da marca. 

Figura 17 (Duração de 3 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 11 

 

Nesta cena (Figura 17), o Chef Érick Jacquin41 pergunta ao participante Cristiano quais 

ingredientes serão usados para elaborar o seu prato, o participante indica os dois queijos que 

irá utilizar. Na cena a marca Carrefour não é citada, mas aparece o queijo rotulado com a 

marca Carrefour que é utilizado pelo participante, caracterizando dessa forma merchandising 

no formato de aparição, que segundo Vasconselos (2009, p.102) “o produto aparece 

acompanhado de uma demonstração de seu uso”. 

 

Episódio 13 – Veiculado em 11 de agosto de 2015. 

Cena 1: Formato de inserção da marca. 

Esta cena por estar inserida na vinheta de abertura do programa se repete de maneira 

igual ao ocorrido na Figura 1 da página 31.. 

 

Cena 2: Formato de inserção da marca. 

Esta cena do mesmo modo como a anterior, acontece no início do programa e se 

apresenta da mesma forma como a Figura 2 da página 32. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Chef que faz parte do grupo de avaliação do programa. 
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Cena 3: Formato de inserção da marca. 

Figura 18 (Duração de 1:30 minutos) 
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Fonte: Print Screen – Episódio 13 

 

Nesta sequência de frames (Figura 18) é o momento em que os participantes vão ao 

mercado buscar os ingredientes para realizar a tarefa que precisam realizar. A marca que está 

fixada em uma das paredes aparece em diversos momentos, e também em placas de 

sinalização junto às bancadas com os produtos. As cenas se iniciam no vídeo aos 12min12s 

minutos, intercalando com cenas da apresentadora e dos participantes conversando entre si no 

cenário. A marca Carrefour não é mencionada em nenhum momento, desta forma é possível 

considerar como merchandising no formato de inserção. 
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Cena 4: Formato de inserção da marca 

Figura 19 (Duração de 2 seguntos) 

 

Fonte: Print Screen – Episódio 13 
 

Neste momento (Figura 19) a participante Sabrina está conversando com os Chref’s 

explicando o processo de preparo do prato escolhido por ela. Na imagem aparece uma garrafa 

de água mineral rotulada com a marca Carrefour, porém não está sendo usada e também não é 

mencionada, caracterizando também como merchandising no formato de inserção. 

 

Cena 5: Formato de inserção da marca 

Figura 20 (Duração de 6min30s) 
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Fonte: Print Screen – Episódio 13 

 

A sequência de cenas (Figura 20) é o momento em que a vencedora da prova anterior, 

Isabel, se reúne com os Chef’s no “mercado” do Carrefour para escolher as cestas de produtos 

que cada participante vai usar para cozinhar seus respectivos pratos na prova seguinte. Nas 

duas últimas imagens, aparece o momento em que os participantes vão até o mercado pegar os 

produtos escolhidos por Isabel. A marca Carrefour aparece na maior parte das cenas na parede 

e em dois momentos aparecem produtos que estão em uma das cestas. A marca não é 

mencionada o que permite caracterizar como sendo merchandising no formato de inserção.  

 

Episódio 14 – Veiculado em 18 de agosto de 2015. 

Cena 1: Formato de inserção da marca. 
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Esta cena por estar inserida na vinheta de abertura do programa se repete de maneira 

igual ao ocorrido na Figura 1 ocorrido da página 31. 

 

Cena 2: Formato de inserção da marca. 

Figura 21 (Duração de 3 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 14 

 

Esta cena (Figura 21) faz parte da primeira prova do dia, a prova acontece no interior do 

estádio de futebol do Palmeiras e consiste em elaborar pratos balanceados para jogadores 

antigos e do atual elenco. Na imagem (Figura 21) aparece em destaque dois produtos da 

marca Carrefour, o amido de milho e vinagre de maça. Os produtos e a marca não são citados 

em nenhum momento, caracterizando dessa forma o merchandising no formato de inserção. 

 

Cena 3: Formato de aparição da marca.  

Figura 22 (Duração de 2 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 14 

 

Neste momento a participante Jiang
42

, fala sobre a prova que estão executando e da 

dificuldade que irá enfrentar por não ter muito conhecimento da comida brasileira. Na cena 3 

(Figura 22) aparece a participante colocando água da marca Carrefour dentro de uma panela, 

                                                           
42

 Participante com nacionalidade chinesa, mas vive no Brasil. 
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que será usada para o preparo de alimentos. A marca não é citada pela participante, porém é 

exibida seguida por sua utilização, caracterizando dessa forma o merchandising no formato de 

aparição. 

 

Cena 4: Formato de inserção da marca 

  Figura 23 (Duração de 2 segundos)                      Figura 24 (Duração de 3 segundos)                      

     
Figura 25 (Duração de 4 segundos)                       Figura 26 (Duração de 3 segundos) 

     
   Figura 27 (Duração de 3 segundos)                  Figura 28 (Duração de 5 segundos) 

     
Figura 29 (Duração de 4 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 14 

 

Na sequência de cenas das Figura 23 a Figura 29 em que aconteceu a prova em equipe, 

participam a Equipe Vermelha e a Equipe Azul, as figuras acontecem na ordem apresentada, 

inseridas no decorrer da prova. Nas cenas apresentadas, aparece sempre na bancada dos 
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participantes a água rotulada com a marca Carrefour, nesta sequência apresentada não há 

utilização direta do produto e também o nome da marca não é mencionado, caracterizando 

desta forma merchandising no formato de inserção. 

 

Cena 5: Formato de inserção da marca. 

Esta cena acontece no início da segunda parte do programa e se apresenta da mesma 

forma como a Figura 2 da página 32. 

 

Cena 6: Formato de inserção da marca. 

Figura 30 (Duração de 3 segundos) 

    

   
Fonte: Print Screen – Episódio 14 

 

Esta sequência de cenas (Figura 30) ocorre durante a terceira prova do dia, os 

candidatos vão ao “mercado” Carrefour pegar produtos para acompanhar o prato principal que 

é obrigatório, linguiça. É dado destaque à primeira imagem, que é mostrado uma linha de 

doces e geléias da marca Carrefour, nos outros momentos as cenas são da própria marca 

exposta na parede ao fundo do mercado. A marca ou produtos Carrefour não são citados em 

nenhum momento, caracterizando assim merchandising no formato de inserção. 

 

Episódio 16 – Veiculado em 1 de setembro de 2015. 

Cena 1: Formato de inserção da marca. 

Esta cena por estar inserida na vinheta de abertura do programa se repete de maneira 

igual ao ocorrido na Figura 1 da página 31. 
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Cena 2: Formato de inserção da marca. 

Esta cena do mesmo modo como a anterior acontece no início do programa e se 

apresenta da mesma forma como a Figura 2 da página 32. 

 

Cena 3: Formato de testemunhal da marca. 

Figura 31 (Duração de 22 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 16 

 

Nesta cena (Figura 31) os Chef’s Paola Carosella, Érick Jacquin e Henrique Fogaça, 

apresentam o prato que os participantes tem de executar que é o Filé Wellington. Após a 

apresentação, Paola destaca inicialmente, “Para esta prova, vocês vão encontrar no nosso 

mercado o Filé mignon Carrefour Selection com garantia de origem”. Fogaça complementa 

dizendo, “Significa, que o Carrefour acompanha passo a passo o processo de produção, desde 

a origem até a loja. Isso garante a alta qualidade do produto” e Jacquin finaliza, “Até porque 

para o filé ser bem saboroso, é preciso que o gado seja bem selecionado e bem tratado”. Como 

houve depoimento favorável do produto, além da apresentação do mesmo, caracteriza-se 

como sendo merchandising no formato de testemunhal. 

 

Cena 4: Formato de inserção da marca. 

Figura 32 (Duração de 48 segundos) 
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Fonte: Print Screen – Episódio 16 

 

Na sequência de cenas apresentada acima (Figura 33) os participantes vão ao mercado 

para preparar o prato citado no item anterior (Cena 3). A marca Carrefour é apresentada na 

embalagem do item principal, o Filé mignon Carrefour Selection, em dois frames, assim 

destacando o produto. Nos outros momentos a marca aparece na placa situada na parede da 

cozinha, e em uma gôndola com produtos diversos. A marca não é citada em nenhum 

momento, caracterizando dessa forma o merchandising no formato de inserção. 

 

Episódio 17 – Veiculado em 8 de setembro de 2015. 

Cena 1: Formato de inserção da marca. 

Esta cena por estar inserida na vinheta de abertura do programa se repete de maneira 

igual à ocorrido na Figura 1 da página 31. 

 

Cena 2: Formato de inserção da marca. 
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Figura 34 (Duração de 17 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 17 

 

Neste episódio ocorreu a semifinal do programa, onde restaram os participantes Raul, 

Isabel e Jiang. A cena (Figura 36) ocorre similarmente a cena 2 do episódio 11, porém a 

apresentadora Ana Paula Padrão comenta da premiação oferecida para os três competidores. 

“Todos vocês já estão premiados. O terceiro lugar vai ter trezentos reais por mês durante um 

ano no cartão Carrefour. O segundo lugar vai ter todo mês durante um ano quinhentos reais 

em compras no cartão Carrefour e o primeiro lugar é claro, mil reais todo mês durante um ano 

no cartão Carrefour.” 

A apresentadora cita o nome da marca, porém sem promover o produto ou a marca nem 

destaca-lo, dessa forma não pode-se caracterizar como formato testemunhal. Juntamente com 

a fala dela aparece no canto inferior esquerdo a marca Carrefour. É possível assim classificar 

como merchandising no formato de inserção. 

 

Cena 3: Formato de inserção da marca 

Figura 35 (Duração de 6 minutos) 
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Fonte: Print Screen – Episódio 17 

 

A sequência de imagens (Figura 35) é o momento da apresentação da tarefa a ser 

realizada pelos três finalistas, prova que irá decidir os dois que irão realizar a final do 

programa. Nas primeiras imagens em que aparece somente a apresentadora, é mostrado ao 

fundo uma prateleira com produtos da marca Carrefour, a imagem se intercala com a aparição 

dos Chef’s apresentando o prato que cada participante irá executar. Nas três últimas imagens 

acontece o momento em que os participantes vão ao mercado para pegar produtos de 

acompanhamento dos pratos principais que são: vieras, lagosta e peixe-sapo, um para cada 

participante, neste momento aparece novamente produtos com a marca Carrefour na 

prateleira, como também a etiqueta com a marca junto com o nome do produto que está 

exposto à granel e a marca na placa colocada na parede do mercado. Nesta cena a marca 

Carrefour não é mencionada, apenas aparece em determinados momentos durante a sequência, 

caracterizando assim merchandising no formato de inserção. 
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Episódio 18 – Veiculado em 15 de setembro de 2015. 

Cena 1: Formato de inserção da marca. 

Esta cena por estar inserida na vinheta de abertura do programa se repete de maneira 

igual ao ocorrido na Figura 1 da página 31.  

 

Cena 2: Formato de inserção da marca. 

Figura 36 (Duração de 3 minutos) 
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Fonte: Print Screen – Episódio 18 

 

Nesta sequência (Figura 38) é o momento em que os dois finalistas do programa, Isabel 

e Raul, entram no mercado para pegar os produtos que irão usar no preparo dos seus prato 

para apresentar aos Chef’s. A marca Carrefour aparece em diversos momentos, as vezes com 

a marca inserida na parede do mercado e em alguns momentos através da placa fixada na 

parede do mercado, ou nos produtos que estão expostos nas gondolas e balcões do mercado. 

Por ser o episódio que mostra a final da competição, o momento dos participantes irem ao 

mercado foi o mais longo, eles tinham cinco minutos para pegar os ingredientes, desta forma 

o aproveitamento de imagem para inserção da marca Carrefour também foi maior, aparecendo 

assim em 23 frames. A marca não foi mencionada nesse período, apenas inserida no cenário e 

em produtos, caracterizando dessa forma merchandising no formato de inserção.  
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Cena 3: formato de aparição da marca 

Figura 37 (Duração de 3 segundos) 

   
Fonte: Print Screen – Episódio 18 

 

Na cena (Figura 37) apresentada, o participante Raul da início ao prato de entrada, que 

irá apresentar aos Chef’s jurados. Ele utiliza nesta cena o leite integral Carrefour para o 

preparo da sua receita, a marca Carrefour não é mencionada porém aparece na imagem e 

sendo utilizada, dessa forma é possível caracterizar como merchandising no formato de 

aparição. 

 

Cena 4: Formato de inserção da marca 

Figura 37 (Duração de 3 segundos)                   Figura 38 (Duração de 4 segundos) 

  
Figura 39 (Duração de 2 segundos) 

 
Fonte: Print Screen – Episódio 18 

 

No desenrolar da cena apresentada acima, a participante Isabel está preparando o prato 

de entrada para apresentar aos Chef’s. No primeiro frame, em sua bancada, está uma caixa de 

leite integral Carrefour (Figura 37). No segundo e terceiro frame (Figura 38 e 39) aparece 

uma garrafa de óleo de soja Carrefour. No momento ela não esta fazendo uso dos produtos, 
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mas a marca ganha destaque, aparecendo de forma nítida. O nome Carrefour e os produtos 

não são mencionados na cena, o que caracteriza dessa forma, merchandising no formato de 

inserção. 

Como mencionado no item 5 deste estudo o programa MasterChef Brasil teve na sua 

segunda temporada um total de 18 episódios, para essa análise apenas os seis episódios que 

obtiveram um índice de audiência superior a oito pontos foram utilizados. Conforme a 

classificação dos formatos apresentado no item 5 deste estudo, foi obtido os seguintes 

resultados: houve 22 cenas com merchandising no formato de inserção, três cenas com 

formato de aparição e apenas uma cena de merchandising no formato de testemunhal.  

A possível justificativa para a quantidade superior do formato de inserção, pode ser pelo 

fato do formato ser menos invasivo para o telespectador, pois se trata apenas da presença da 

marca na imagem que aparece na tela ou do produto ser inserido no contexto da cena que esta 

acontecendo. Para os formatos de aparição e testemunhal, o número inferior usado destes 

formatos se deve pelo fato do produto ficar mais exposto, tanto em aparição que é somente 

algum personagem fazendo o uso deste produto enaltecendo a marca ou no formato de 

testemunhal que um personagem realiza um depoimento favorável para determinado produto 

ou marca, que estes por vezes acaba por interferir e se tornar invasivo com quem está 

assistindo a televisão. Em razão da marca Carrefour possuir uma grande variedade de 

produtos próprios, e os mesmos serem adequados ao programa por se tratar de produtos 

alimentícios, é possível compreender que seu planejamento foi mais fácil no momento de 

relacionar ao programa MasterChef  Brasil.  

Ressaltando que o episódio 18, não foi possível realizar a análise por completo, devido 

há um erro encontrado na publicação do vídeo no canal oficial do programa no Youtube, em 

que parte do mesmo esta corrompido, não sendo executável e desta forma não podendo ser 

assistido. Foi realizada a procura pelo mesmo vídeo em outros canais, mas o mesmo não foi 

encontrado, a única versão disponível é a do canal do programa. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado permitiu o conhecimento mais aprofundado em conteúdos 

específicos da área de publicidade e propaganda, principalmente no que está relacionado  ao 

mershandising televisivo. Para a realização deste trabalho final de graduação foi necessário e 

importante utilizar todo conhecimento adquirido durante o curso, e além disso integrar com as 

pesquisas realizadas em diferentes fontes. Os temas abordados como, propaganda, marca e 

merchandising serviram como base para a elaboração da análise desenvolvida, tendo como 

objeto de estudo o programa MasterChef  Brasil, em que foi possível encontrar na prática os 

aspectos teóricos mencionados pelos autores. 

Nesse trabalho final de Graduação procurou-se mostrar como o merchandising evoluiu, 

tanto em qualidade de produção como também com relação ao crescimento do espaço dentro 

de produtos audiovisuais, sejam eles telenovelas, filmes e programas de entretenimento. Isso 

pode ser observado a partir dos dados apresentados sobre as pesquisas de mídia, que 

apontaram que a televisão ainda é o meio com maior impacto sobre o consumidor
43

, e fazem 

referência ao aumento da comercialização deste segmento. Assim, tanto os anunciantes, 

quanto os profissionais responsáveis pela divulgação de marcas tem visado esse meio devido 

a audiência que pode alcançar, possibilitando com isso direcionar esforços para um público 

segmentado e ao mesmo tempo amplo, se relacionado à programas específicos. 

A análise se baseou especificamente no programa de entretenimento MasterChef Brasil 

na sua segunda temporada exibido no ano de 2015, e teve por objetivo identificar os formatos 

de merchandising utilizados no programa. Os episódios foram assistidos pelo canal do 

programa no Youtube, pela praticidade de poder ver e rever alguma cena quando necessário. 

Foram um total de 18 episódios exibidos, e destes, seis foram usados para a realização da 

análise. Todos os capítulos que fizeram parte da amostra foram analisados atentamente em 

sua íntegra, para que todas as formas de merchandising fossem observadas, e com isso as 

aparições da marca, tanto evidentes quanto aparições sutis puderam ser observadas para esta 

pesquisa. 

A partir dos dados obtidos na análise dos capítulos, pode-se observar que, em sua 

maioria, as inserções de merchandising no programa MasterChef Brasil foram no formato de 

inserção – perfazendo um total de 22 inserções em 6 episódios – que conforme afirma 

Vasconcelos (2009, p.102) é quando "simples aparição de um produto dentro de determinado 

contexto". A autora ainda apresenta a definição do formato de aparição, que segundo ela está 
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relacionado com o momento em que "o produto aparece acompanhado de uma demonstração 

de seu uso", este formato foi observado em 3 oportunidades nos 6 episódios analisados. Para o 

formato de testemunhal que esteve presente apenas uma vez dentre os 6 episódios, 

Vasconcellos (2009, p .102) conceitua como sendo o momento em que é realizado, “um 

depoimento favorável, como na propaganda, aproximando-se dessa ferramenta principal em 

objetivos e funções”. Este formato é utilizado normalmente para complementar os dois 

anteriores. 

Durante a realização deste estudo foi possível observar a importância de uma marca 

estar inserida em um produto audiovisual, especialmente na associação feita entre Carrefour e 

o programa MasterChef Brasil. Sendo necessário considerar a importância do planejamento 

prévio para que a estratégia seja adequada levando em consideração as características da 

marca e especialmente os atributos do produto.  

A ideia da pesquisa a ser realizada iniciou-se no pré-projeto, com os objetivos e a 

técnica previamente estabelecidos, no Trabalho Final de graduação I foi definido junto com a 

orientadora, e construído a pesquisa no Trabalho Final de Graduação II. Com um 

planejamento de estudos deste início, não foram encontrado dificuldades no decorrer dos três 

semestres que foram envolvidos para a elaboração do estudo. 

A experiência adquirida com a realização da análise de conteúdo utilizada para a 

pesquisa contribuiu para um melhor entendimento no que se refere ao formato de 

merchandising, e as possibilidades de inserção em programas televisivos. Tendo como 

referência a maneira de como desenvolver tal estratégia de modo que o anúncio seja natural e 

o mesmo não seja impertinente ao telespectador que esta assistindo, características estas que 

foram possíveis identificar no caso estudado. 
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