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RESUMO

Este estudo apresenta uma análise dos elementos gerais dos testemunhais sutis ou não sutis
representados por indivíduos contratados por anunciantes para a divulgação de suas marcas
na mídia de massa, especificamente a televisiva. A definição histórica do product placement
teve, no início, o esclarecimento de que a mensagem publicitária devia ser realizada de
maneira sutil, incorporando-se ao conteúdo para que os consumidores não a percebessem;
pois, caso isso ocorresse, a tendência seria de rejeição do anúncio. Permaneceu por algum
tempo esse raciocínio, no entanto, surgiu uma variável significativa no contexto dos
programas femininos de televisão, na qual o apresentador de marcas dialoga de forma não
sutil, endossando a respeito da experiência de consumo, fortalecendo a narrativa com
histórias vividas de experiências de sucesso. É a materialização do produto na vida das
pessoas, através do entretenimento e da informação, que é referência para os
telespectadores presentes na audiência do programa. O objetivo central desta pesquisa
consistiu em analisar a utilização das marcas de anúncios testemunhais como ferramenta de
comunicação em programas femininos da televisão aberta, apresentados de forma não sutil
por comunicadores das marcas, chamados de merchandetes. Desse modo, a investigação
centrou-se na análise do product placement – mais conhecido no Brasil como merchandising
– no programa Mulheres, da TV Gazeta, de São Paulo, configurando um estudo de caso em
um programa feminino transmitido no horário da tarde. Adicionalmente foram entrevistados
gestores de anunciantes frequentes dos anúncios testemunhais, merchandetes de outros
programas femininos e uma gestora de comunicação em redes sociais. A investigação permitiu
constatar a importância e a força comercial do merchandising não só como parte do conteúdo
dos programas femininos, mas também em relação a outros formatos de veiculação. O estudo
ressalta a importância do endosso realizado, seja pela merchandete ou pela âncora do
programa, como ferramenta fundamental para gerar as vendas imediatas dos produtos
anunciados em tempo real. A originalidade deste estudo consiste no entendimento da
permanência do contexto do merchandising testemunhal como formato de anúncio eficiente
na televisão brasileira desde a sua origem, onde a colocação de produtos era feita
exclusivamente através das chamadas “garotas-propaganda”, que existiram em razão das
transmissões serem realizadas exclusivamente ao vivo. As entrevistas revelaram que todos os

participantes da estrutura comercial e artística da emissora geradora do programa feminino
buscam rentabilizar argumentos e qualidade das mensagens para efetivamente alcançar
objetivos de seus anunciantes no momento de transmissão dos anúncios. Este estudo
evidencia ainda tecnicamente, através de dados de audiência, de investimentos e quantidade
de inserções, a intensa presença dos anunciantes de testemunhais veiculando no horário
diurno, onde predominam a maior participação dos investimentos e concentração de
telespectadoras constatadas nas pesquisas de audiência.

Palavras-chave: Anunciante; Product placement; Merchandising; Merchandete; Programa
televisivo feminino; Testemunhais de marca; Consumo; Inteligência de mercado.

ABSTRACT

This study presents an analysis of the general elements in the subtle or non-subtle
testemonials represented by individuals hired by advertisers for the promotion of their brands
in the mass media, specifically television. The historical definition of product placement had,
at first, the clarification that the advertising message should be carried out subtly,
incorporating itself in the content so that consumers did not perceive it; because if this
perception happened, the tendency would be to reject the advertisement. This argument
remained for some time, however a significant variable emerged in the context of women’s
television programs, in which the brand presenter dialogues in a non-subtle way, endorsing
the consumer experience, strengthening the narrative with lived stories of sucessful
experiences. It is the materialization of the product in people’s lives, through entertainment
and information, which is a reference for the viewers present in the audience of the program.
The main objective of this research was to analyze the use of brands’ testemonials
advertisement as a communication tool in women’s programs of open television presented in
a non-subtle way by brand communicators, called merchandetes. Thus, the research focused
on the analysis of the product placement – better known in Brazil as merchandising – in the
television program Mulheres, from TV Gazeta, in São Paulo, setting up a case study in a
women’s program broadcast in the afternoon. In addition, it was interviewed managers
advertisers of frequent testemonials announcements, merchandetes of others women’s
programs and a commnunication manager in social network. The investigation showed the
importance and commercial strength of merchandising not only as part of the content of
women’s programs, but also in relation to the others formats of advertising. The study
emphasizes the importance of the endorsement carried out, either by the merchandete or the
program’s TV host, as a fundamental tool to generate the immediate sales of the announced
products in real time. The originality of this study consists in the understanding of the
permanence in the context of the testimonial merchandising as an effective advertising
format in Brazilian television from its origin, where the placement of products was made
exclusively through the so-called “brand’s speakers”, who existed because of the
transmissions performed exclusively live. The interviews revealed that all the participants in
the commercial and artistic structure of the broadcaster that generates the women’s program

seek to monetize the arguments and quality of the messages in order to effectively achieve
the goals of their advertisers when the ads are broadcasted. This study also demonstrates
technically, through audience data, investments and number of insertions, the intense
presence of the testemonials advertisers broadcasting in the daytime, where are the greater
participation of the investments and concentration of viewers conformed by the audience
surveys predominate.

Keywords: Advertiser; Product placement; Merchandising; Merchandete; Female television
program; Brand Testemonials; Consumption; Market intelligence.
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1

Introdução

Se as empresas se concentrarem no oferecimento de valor material e emocional aos
clientes fiéis durante um período considerável, os clientes provavelmente formarão
um vínculo com elas (BARLOW; MAUL, 2001, p. 190).

O objetivo deste estudo visou compreender a importância das ações de product
placement reproduzidas em programas femininos de televisão aberta de forma não sutil por
comunicadores de marcas, contratados com exclusividade por anunciantes para dar
testemunho com frequência contínua de exposições sobre as características vantajosas de
seus produtos. Vale ressaltar que, no Brasil, o termo product placement ficou conhecido como
merchandising. Desta forma, ambos os termos serão utilizados neste estudo sob o mesmo
significado.
Pela amplitude do tema product placement, o recorte escolhido foi o de testemunhal
com apresentadores de marcas presentes nos editoriais de programa feminino de televisão
com baixa audiência. Espera-se, neste estudo, identificar resultados de oportunidade de
consumo na ótica dos apresentadores da comunicação e resultados evidenciados pelos
gestores de marketing dos anunciantes que gravitam de forma contínua em programa de
baixa audiência por períodos longos de veiculação.
Veicular em programas com baixas audiências é uma alternativa econômica de expor
consumidores aos produtos anunciados. Considerando o formato product placement, trata-se
de uma oportunidade de contato menos evitável de afastamento pelos telespectadores, dada
a integração da mensagem comercial no conteúdo do programa (RUSSELL, 2002).
Os preços praticados pelos veículos de comunicação para a inserção de anúncios é
proporcional ao tamanho do público presente em sua audiência e o desafio dos gestores de
marketing é a busca por alternativas de comunicação que rentabilizem a verba e criem
oportunidades de vendas. A participação histórica da verba aplicada pelos anunciantes
brasileiros no formato de product placement foi de 5,3% do volume total investido nos meios
de comunicação em 2014 e 2015. Em 2016 essa participação aumentou para 6,15 (KANTAR
IBOPE MEDIA, 2017). Considerando a distribuição dos investimentos por meio, em 2016, a
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participação da verba dos anúncios veiculados no formato product placement foi superior ao
investimento dos anunciantes em meios tradicionais, como revistas, que apresentaram
participação de 3,6% do total investido por todos anunciantes; rádio, com 3,8%; outdoor, com
2,2%%; e cinema, com 0,4%.
Para as organizações de mídia, especialmente as emissoras de televisão aberta, a
venda de espaços publicitários é variada e realizada por meio de formatos de patrocínios de
programas, anúncios nos intervalos comerciais dos programas ou no contexto da transmissão
artística dos programas televisivos, que é o product placement.
O telespectador é o princípio da compreensão da mensagem, porque resultados
expressos de vendas podem ser considerados a partir de estratégias definidas de marketing.
Para os anunciantes, o registro da efetividade mercadológica do testemunhal favorece o
entendimento das vantagens da colocação de produtos em programas femininos de forma
integrada em comparação com os anúncios veiculados nos formatos tradicionais de
comercialização nos meios de massa.
Em virtude do caráter empresarial, social, estético, cultural e de entretenimento, a
televisão aberta brasileira foi moldada muito mais por fatores internos do que externos, uma
vez que faz parte do seu nascimento a criação de um estilo de programação baseado em
experiências de sucesso do rádio, daí algumas semelhanças existentes de gêneros de
programas voltados para mulheres em determinadas faixas e, em outras, programas
direcionados ao público masculino. Um exemplo é a faixa matinal, mais especificamente, das
6 às 8h, com jornalismo no rádio e na televisão, e a consequente predominância de programas
femininos a partir das 9 horas da manhã e no período da tarde. “Desde o início, as mulheres
foram fundamentais para os cálculos corporativos sobre a tevê, porque presumia que elas
passassem mais tempo em casa do que outros prováveis espectadores” (FREIRE FILHO, 2009,
p. 15).
Em 2006, mais de 98% dos lares norte-americanos tinham, pelo menos, um aparelho
de televisão, o que não era diferente do mercado brasileiro. Surgida no ano de 1950, a
televisão brasileira acompanhou a tendência de crescimento do meio internacionalmente
(FREIRE FILHO, 2009).
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A comercialização de anúncios também assumiu os mesmos moldes do rádio, com
veiculação de mensagens publicitárias em intervalos de programas, patrocínio da produção
informativa ou artística e colocação de mensagens no conteúdo editorial na versão product
placement com duas variações de formato: um considerando um produto colocado sutilmente
em conteúdos e, outro, com o produto colocado não tão sutilmente, com demonstração clara
de mensagem comercial, mas aceita pelo telespectador como uma oportunidade de
informação de prestação de serviço.
A concentração de anúncios em intervalos de programas – pelas leis brasileiras são
autorizados 15 minutos de anúncios a cada hora de transmissão, que permitem 30 comerciais
de 30 segundos cada veiculados a cada hora – e a mudança frequente dos telespectadores,
que estão cada vez mais hábeis em evitar espaços comerciais (WILBUR, 2008), permitiram
agregar uma vantagem competitiva de atenção do telespectador para os anunciantes através
do formato de product placement. O formato atinge a audiência dentro do conteúdo editorial
do programa e evita a dispersão de atenção, uma vez que não está inserido no intervalo
específico para anunciantes. O histórico de investimentos do formato placement já revela uma
participação histórica de 5%, em média, sobre o montante de investimento em propaganda
de todos os veículos de comunicação. Por sua vez, para estes existe uma outra vantagem de
oportunidade de comercialização: como o product placement se mistura ao conteúdo
artístico, não é considerado um espaço comercial, mas uma produção de informação ou
entretenimento.

1.1

Problema de pesquisa

A inserção do product placement no formato testemunhal ocorre quando um
indivíduo, aparentemente convidado do programa, dialoga e endossa as características de um
determinado produto, fortalecendo a narrativa com histórias e experiências vividas com a
marca ou enaltecendo as qualidades e vantagens de utilização do produto. É a materialização
do produto na vida de uma pessoa em um conteúdo de programa que é referência para os
telespectadores presentes na audiência.
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Para os gestores da comunicação é um formato diferenciado de divulgação de
produtos, classificado como testemunhal. Trata-se de um mecanismo que não afeta o editorial
no qual está inserido, passa credibilidade mesmo não sendo sutil e pode contribuir
transmitindo informação sem a percepção da mensagem publicitária persuasiva separada do
editorial. Diante desse cenário, uma preocupação envolve todos os participantes da gestão e
execução do testemunhal de marcas: a controvérsia dos limites entre a credibilidade do
programa editorial e a publicidade, levando à perda da confiança do receptor da mensagem
(BEARD, 2007). Os consumidores pensam nas marcas como pessoas, associando-se
mentalmente a elas e atribuindo-lhes, por semelhança, características humanas e traços de
personalidade similares (SAVEDRA; SAN MARTIN; TORRES, 2004, p. 431).
O convidado que evidencia o testemunhal tem o poder de influenciar, é formador de
opinião e defende as vantagens de uso do produto, passando credibilidade de resultados e
dialogando com a eficácia do consumo e compra do produto. A inserção do product placement
neste formato não é sutil e não afasta o envolvimento do telespectador da mensagem. É
concentrado nos programas televisivos femininos com baixas audiências e, principalmente, os
gestores de comunicação permanecem anunciando por longos períodos, evidenciando um
retorno comercial de vendas. Dois exemplos relevantes são o produto da marca Top Therm,
que investe em anúncios testemunhais frequentemente, e o produto Cogumelo do Sol, que
fez as primeiras aparições, em 1994, no programa Note & Anote, da Record TV. São produtos
que permanecem veiculando em programas femininos com baixas audiências com o seu
merchandete1 contratado com exclusividade para dialogar e testemunhar a marca em
diversos programas femininos da televisão aberta.
Para o potencial consumidor do produto exposto no anúncio, é o valor agregado da
marca que influencia na sua decisão de compra, que pode ser positiva ou negativa, a depender
de como o significado da marca é percebido pelo consumidor (CHURCHIL JR.; PETER, 2000).
Ainda, uma marca pode ser escolhida “da mesma forma como são escolhidos os amigos,
independente de suas habilidades e suas características físicas” (AZOULAY; KAPFERER, 2003,
p. 144). Para o gestor de marketing, a escolha positiva por sua marca é uma boa prática de
vendas e garantir a imagem da marca pela frequência da comunicação representa uma

1

Merchandete é o profissional contratado pelo anunciante para ser o convidado que apresenta vantagens do produto nos
programas televisivos.
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oportunidade de manter a decisão do consumidor e assegurar o diferencial competitivo que
favorece a escolha do público-alvo.
Diante desse contexto de problematização, o questionamento desta pesquisa consiste
em: qual a importância dos testemunhais como ferramenta de comunicação e vendas em
programas femininos de baixa audiência?
A premissa na qual se baseia esta pesquisa está calcada na ideia de que a fidelidade
aos programas femininos pelo público telespectador permite aos anunciantes obter respaldo
pelo endosso da apresentadora-âncora e vendas pela conveniência e facilidade de acesso ao
produto por meio de ligações telefônicas ao número anunciado por meio do testemunhal.
Espera-se que os resultados deste estudo possam fornecer insights sobre a técnica de
inserção de produtos no contexto de transmissão de programas femininos e possam
contribuir para a análise da efetividade da exposição repetida de mensagens não sutis pelos
comunicadores de marcas, contratados com exclusividade pelos anunciantes, visando uma
estratégia diferenciada de product placement para a divulgação de suas marcas.

1.2

Objetivos da pesquisa

A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos desta pesquisa.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo central desta pesquisa consistiu em compreender a importância das ações
de product placement reproduzidas em programas femininos de televisão aberta de forma
não sutil por comunicadores de marcas, contratados com exclusividade por anunciantes para
dar testemunho com frequência contínua de exposições sobre as características vantajosas de
seus produtos.
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1.2.2 Objetivos secundários



Identificar as características de integração dos anúncios testemunhais no conteúdo
editorial dos programas femininos com baixa audiência da televisão brasileira;



Identificar a percepção dos resultados econômicos para os gestores de
comunicação dos anunciantes com a utilização dos testemunhais em comparação
com outros canais de venda;



Dimensionar a percepção dos diretores dos programas femininos de televisão
sobre a interferência explícita dos testemunhais no contexto da produção artística.

1.3

Justificativa da pesquisa

Este estudo propõe uma reflexão sobre dois eixos principais: a comunicação vista sob
a ótica teórica dos estudos de product placement e a evolução de produtos que buscam o
aumento do conhecimento da marca pelo consumidor por meio de programas televisivos de
menores audiências com investimentos baixos em comunicação.
Esta pesquisa reconhece os riscos da “separação suave entre o programa editorial e a
publicidade que leva a uma perda de confiança do receptor” (BEARD, 2007). Dessa maneira,
o fenômeno do product placement por meio dos testemunhais foi analisado de forma a
reconhecer a interação intrínseca deste tipo de publicidade com o conteúdo dos programas
televisivos pesquisados.
A perspectiva deste trabalho é a credibilidade do testemunhal não sutil, sem perder
de vista o envolvimento dos telespectadores que, na perspectiva dos gestores de
comunicação e marketing, representam o público potencial consumidor dos produtos.
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Considerando o fator da baixa audiência – que favorece investimentos menores para
os gestores de marketing em razão das emissoras estabelecerem preços de acordo com a
oportunidade de alcance de telespectadores –, o resultado desta pesquisa pode apontar
insights sobre a efetividade dos investimentos em comunicação associada à eficiência do
formato diferenciado de veiculação que argumenta diretamente com os potenciais
consumidores sem dispersão da audiência.
A importância de conhecer o processo de gestão do anunciante se dá na medida em
que este propicia a oportunidade de veiculação, investindo na compra de espaços comerciais
de anúncios com o objetivo de alcançar potenciais consumidores presentes no veículo de
comunicação.
O anunciante, de fato, compra veiculação para ofertar produtos, portanto é a origem
e a razão de todo o processo de efetivação de testemunhais em conteúdos editoriais de
programas. Com o investimento de mensagens de produtos nos anúncios, o veículo de
comunicação produz conteúdo e mantém financeiramente a estrutura comercial de vendas
de anúncios para o mercado publicitário e de produção artística do programa.
Para a exploração e compreensão dos diversos fatores que envolvem o formato de
anúncio testemunhal dentro do conceito de product placement, a pesquisa explorou o
contexto de apresentação dos anúncios testemunhais, evidenciando o conjunto de ativações
que precedem esses anúncios, desde as informações consideradas relevantes pelos
produtores de conteúdo editorial dos programas femininos de informação, passando pelas
narrativas de argumentação com a inserção de testemunhal dos apresentadores de marcas,
até a visão do anunciante enquanto gestor de marketing e de comunicação a longo prazo.
Uma contribuição para a ciência desta pesquisa será a da melhor compreensão do
conteúdo explícito do product placement, ou seja, quando não sutil, adicionando análise sobre
a efetividade da ferramenta dos testemunhais em formato consagrado na televisão brasileira.
Apesar da diversidade de estudos envolvendo os resultados positivos da publicidade sutil do
product placement, poucas são as que privilegiam o entendimento e a influência da
mensagem decorrente do comunicador testemunhal, presente dentro do conteúdo de
programas televisivos.
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A contribuição para os diretores artísticos dos programas de TV, envolvidos com
informação ou entretenimento em suas produções, será a compreensão dos efeitos positivos
ou negativos do nível de atenção dos telespectadores em relação ao conteúdo que é
transmitido com a inserção dos testemunhais e possíveis consequências para a manutenção
das audiências dos programas.
Para os gestores comerciais dos programas de TV, que vendem os espaços nos
programas para os anunciantes e precificam as inserções do product placement, a pesquisa
permitirá acessar os resultados efetivos desse formato de anúncio e a dimensão da
contribuição para a venda dos produtos para os gestores de comunicação dos anunciantes,
por meio de casos reais.
Para os gestores de marketing, o valor da pesquisa será a demonstração da eficiência
de resultados do product placement como formato de veiculação de anúncio, associado à
gestão de investimentos com menores verbas de comunicação de marcas.

1.4

Estrutura do trabalho

O presente estudo está estruturado em cinco partes, incluindo essa Introdução, na
qual é feita uma apresentação da investigação.
O segundo capítulo, “A influência do product placement”
, apresenta o levantamento
teórico das características e a percepção dos anúncios formatados em inserções de product
placement, e o poder de influência desse modelo de contato no comportamento de consumo
e seu impacto econômico para as marcas anunciantes.
No terceiro capítulo são apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa, desde
o método e o protocolo de caso à técnica de coleta e análise de dados.
O quarto capítulo apresenta a análise das entrevistas com profissionais do programa
feminino Mulheres, da Rede Gazeta, gestores de anunciantes e merchandetes.
Em seguida, a Conclusão arremata a presente dissertação.
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2

A influência do product placement

Neste capítulo é apresentada uma evolução da indústria da comunicação de mídia no
mercado brasileiro, um histórico que passa pelo desenvolvimento de formatos de anúncios
desenvolvidos por anunciantes, inicialmente através de patrocínios no meio rádio,
particularmente através do gênero novelas, objetivando alcançar o público feminino.
Com a crescente evolução da televisão, a comunicação das emissoras absorveu todos
os conceitos de produção e comercialização de anúncios do rádio, o que foi acompanhado
pelos anunciantes. A oportunidade de demonstração de produtos através de recursos sonoros
e visuais tornou os custos de produção da televisão mais altos, favorecendo o aparecimento
de diversos formatos de anúncios no conteúdo editorial dos programas, dentre eles o product
placement, conhecido e referendado comercialmente no mercado brasileiro como
merchandising televisivo. A televisão criou programas femininos de informação no horário
diurno, com conteúdos tradicionais e polêmicos destinado ao público feminino, como
demonstra o histórico de lançamento desses programas mais adiante neste capítulo. O
programa feminino de informação é atualmente o referencial para a veiculação de product
placement, sobretudo no formato testemunhal, objeto deste estudo.

2.1

Evolução dos anúncios nas emissoras de televisão

Na indústria da comunicação, especificamente para o meio televisão, a inserção de
produtos dentro do conteúdo editorial de programas representa um formato diferenciado de
inserção de anúncios, merecendo a atenção dos anunciantes quanto a sua eficácia, resultados
de vendas e oportunidade de representar uma estratégia de comunicação derivada de ações
de marketing.
A estratégia de aproximação dos anunciantes com o entretenimento não é um
conceito novo, apenas tem se manifestado historicamente com formatos diferentes. O início
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aconteceu a partir de 1930, quando os fabricantes começaram a produzir programas de rádio
para alcançar audiência junto ao público-alvo dos seus produtos (LAVIN, 1995).
Nessa época inicial do formato de patrocínio em emissoras de rádio, programas foram
desenvolvidos diretamente pela Procter & Gamble, particularmente femininos do gênero
novelas, conhecidos nos países de língua inglesa como soap opera. Tratavam-se de histórias
com o uso do product placement como, por exemplo, donas de casa utilizando o sabão em
barra da empresa no contexto da radionovela. Assim, o termo soap opera teve origem da
mistura da publicidade de sabão e de conteúdo com textos integrados ao editorial dos
programas (STERN, 1991). Essas foram as primeiras manifestações eletrônicas do contexto de
anúncios no formato product placement.
Os fabricantes de produtos evoluíram no conceito de patrocinador participante, sem a
produção de conteúdo, investindo nos programas com direito a menções na abertura e no
encerramento, registrando, assim, o oferecimento do programa pelo anunciante. Na fase
inicial do esquema de participação os patrocinadores eram exclusivos. Já com o aumento dos
custos de produção dos programas para as emissoras surgiram as cotas de patrocínios, em
que a presença de mais de um produto na abertura e no encerramento do programa também
registrava a participação dos anunciantes cotistas com as suas mensagens, ancorando os
custos de produção e enaltecendo o patrocínio em suas mensagens comerciais. Tudo isso
como sendo um presente de um anunciante para o ouvinte. Esses formatos de veiculação de
patrocinadores de programas são os atuais formatos existentes para comercialização de
anúncios em rádio e televisão aberta e fechada.
Quando os anunciantes mudaram sua comunicação para a televisão, a partir de 1950,
o esquema de produção de conteúdo foi acompanhado, principalmente, pelos produtos
destinados ao público feminino (BARNOUW, 1975). Com custos de produção mais altos na
televisão, em razão do novo meio utilizar recursos visuais e sonoros, a prática do patrocínio
foi reduzida, principalmente em função da nova visão dos anunciantes que passaram a
considerar a publicidade não mais atrelada a um único programa, mas podendo ser distribuída
ao longo de toda a programação, não investindo a sua verba em um único programa (SAVAN,
1996). Nascia, assim, um bloco para veiculação publicitária, com a concentração de anúncios
de vários produtos, chamado de intervalo comercial. No mercado brasileiro as emissoras de
televisão copiaram a mesma estrutura de comercialização de espaços comerciais do rádio. A
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variedade de gêneros artísticos de programas do rádio foi transferida para a televisão e
permanece até os dias atuais, com a predominância de programas femininos, especialmente
o gênero telenovela, que apresenta os maiores índices de audiência da televisão aberta
brasileira (KANTAR IBOPE MEDIA, 2017).
Em 2016, os anunciantes investiram U$ 21,041,760 (KANTAR IBOPE MEDIA, 2017) na
comunicação através da televisão aberta, representando esse valor 55% do total da verba
publicitária brasileira veiculada em todos os meios de comunicação. A preferência dos
anúncios nesse meio é justificada, para os gestores de comunicação dos anunciantes, pelo
potencial de alcance de 67 milhões de domicílios com televisão, que representam os lares
cobertos através da transmissão de 1.506 emissoras geradoras ou retransmissoras de
conteúdo (MÍDIA DADOS BRASIL, 2017).
A dimensão do investimento destinado a campanhas de comunicação é proporcional
à oportunidade de audiência dos programas de televisão. Considerando a cobertura nacional
do sinal, um programa com 1% de audiência resulta na exposição da marca veiculada para
670.000 domicílios (projeção do autor).
A dimensão de valores praticados nas tabelas de preços de anúncios para a veiculação
em programas das redes de televisão considera a dimensão maior ou menor de audiência, o
que significa, proporcionalmente, um número maior ou menor de lares e indivíduos que
residem nos domicílios. Anualmente ocorre um aumento nominal dos preços praticados pelas
emissoras de televisão. O índice de inflação dos custos, em 2016, nas emissoras brasileiras de
televisão foi de 11,1%, considerando os preços praticados da abertura ao encerramento das
emissoras, e, de 14,5%, considerando o aumento nominal ocorrido na faixa horária noturna
em relação ao ano anterior, 2015 (MÍDIA DADOS BRASIL, 2017).
A concentração de comerciais em intervalos de programas, a dimensão dos
investimentos das campanhas publicitárias e a mudança frequente do telespectador com o
desenvolvimento de tecnologias interativas reverteram a tendência de veiculação em um
conjunto de programas, retornando os anunciantes de marcas menores ao conceito de
integração da marca ao conteúdo editorial (RUSSELL, 2002). Os anunciantes com maiores
investimentos em comunicação também passaram a reconsiderar essa oportunidade do
product placement, sem abandonar a presença de suas marcas nos esquemas de patrocínios
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ou veiculação de comerciais nos intervalos dos diversos programas de entretenimento. “Os
consumidores estão cada vez mais hábeis em evitar a propaganda na televisão. Eles mudam
de canal, desviam a atenção para outras tarefas ou meios de comunicação e evitam anúncios
através do DVRs – Digital Vídeo Recorder” (WILBUR, 2008).
O comportamento do telespectador interativo reforçou a preocupação dos
anunciantes com o resultado eficaz da comunicação de suas marcas, acelerando o desejo de
compreender os fatores que afetam a sintonia dos telespectadores com a mensagem
publicitária no intervalo comercial (ATKINSON, 2007, 2008; SCHWEIDEL; KENT, 2010; WILBUR,
2013).
O histórico da verba aplicada pelos anunciantes brasileiros em merchandising
televisivo revela uma participação crescente de investimento dos anunciantes nesse formato.
Historicamente foi de 5,2% sobre o total investido nos meios de comunicação, em 2013; de
5,3%, em 2014/15; e 6,1%, em 2016 (KANTAR IBOPE MEDIA, 2016/17). Considerando a
distribuição dos investimentos por meios, em 2016, a participação do formato merchandising
televisivo é superior aos meios tradicionais de veiculação de anúncios, como revistas (com
participação de 3,1%), rádio (3,8%) e cinema (0,4%).
A segmentação dos programas transmitidos através de gêneros televisivos é uma
estratégia das emissoras de televisão para diversificarem seus conteúdos editoriais e
atingirem públicos distintos com adequação para uma diversidade de anunciantes. Ao
seguirem com programação eclética, garantem diferentes formatos de produção artística,
diferentes audiências e preços; o que justifica argumentos de vendas de comunicação para
diferentes anunciantes com seus consumidores-alvo.
A diferenciação tradicional dos gêneros do discurso é fortalecida pelas situações
potencialmente comunicativas da mídia, pois seus procedimentos de serialização e
de fidelização requerem especialização funcional dos subcódigos (próprios aos
textos de informação, de diversão, de publicidade...) (MININNI, 2008, p. 40).

A classificação por gênero diz respeito à intenção do emissor, mas gênero também é a
somatória de formatos que permite definir um gênero televisivo a partir dos formatos que ele
utiliza (TEMER, 2005). O gênero feminino de programas com conteúdo de prestação de
serviços para a mulher acompanhou a história da televisão brasileira. O primeiro programa foi
a Revista Feminina, na TV Tupi de São Paulo, em 1950, transmitido diariamente,
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apresentando, ao vivo, além de moda, beleza e culinária, temas ligados a assuntos médicos,
jurídicos e escolares, com entrevistas de especialistas de cada área abordada. Esse formato
de conteúdo editorial com sucesso no rádio migrou para a televisão, tendo os anunciantes de
produtos femininos acompanhado o próprio crescimento do gênero nas emissoras de
televisão, nas quais ocorreu uma expansão do número de programas femininos (Tabela 1) e
uma diversificação dos temas abordados, seguindo temáticas de valorização do
comportamento feminino.
A Tabela 1 demonstra a evolução histórica dos lançamentos de programas femininos
ocorrida na televisão aberta brasileira, com a informação da data de lançamento, nomes
artísticos dos programas, apresentadoras/âncoras e as principais características das
informações do conteúdo editorial de cada programa.

Tabela 1 – Evolução histórica dos Programas Femininos de Informação
Lançamento

Programas diários

Apresentadora e Conteúdo

1950

TV Tupi – Vida Convida

1950

TV Tupi – Super Bazar

1968

Rede Bandeirantes – Xênia e Você

1970
1980

TV Gazeta – Desfile na TV
Rede Globo – TV Mulher

Clarice Amaral focava, principalmente, em assuntos de moda.
Marília Gabriela e Ney Gonçalves Dias apresentavam jornalismo e
comportamento.

1980

TV Gazeta – Mulheres em Desfile

Ione Borges e Claudete Troiano abordavam moda, beleza, culinária
e entrevistas.

1980

TV Gazeta – Revista Feminina

Maria Tereza Gregori apresentava, principalmente, culinária.

1991

Record TV – Note & Anote/Hoje
em Dia

1996

TV Gazeta – Mulheres

1998

TV Manchete – Mulher de Hoje

1999

Rede Globo – Mais Você

2000
2002

Rede TV – A Casa é Sua
TV Gazeta – Mulheres

2004

Rede SBT – Falando Francamente

Ana Maria Braga apresentava o programa de entrevistas com
predominância de culinária. Em 2005, Ana Hickmann assumiu o
comando do Hoje em Dia.
Comandando por Ione Borges, absorve o conteúdo do programa
Mulheres em Desfile.
Claudete Troiano, saindo da TV Gazeta, assume o novo programa
com moda, beleza e entrevistas.
Ana Maria Braga, saindo da Record TV, alia ao conteúdo feminino a
prestação de serviços.
Sonia Abrão aborda assuntos relativos a administração do lar.
Catia Fonseca assume o programa atualmente no ar, sendo o mais
antigo do gênero na TV brasileira.
Sonia Abrão, com entrevistas, discute temas ligados a
comportamento, saúde e educação.

2006

Rede TV – A Tarde é sua

Fonte: Adaptado de CAMPOS MACHADO, 2014.

Vida Alves debatia com especialistas temas tabus na época, como
aborto e divórcio.
Edna Savaget, além de moda e aulas de culinária, introduziu a
literatura na televisão.
Xênia Biar pautava o programa por conteúdos de defesa da mulher.

Sonia Abrão analisa notícias de celebridades e bastidores da
televisão.
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2.2

Evidências da Gestão da Comunicação publicitária para anúncios televisivos

A evidência empírica da gestão de marketing dos anunciantes revela a preocupação
constante em alcançar o maior número possível de potenciais consumidores através da
comunicação, visando o contato e o envolvimento com os argumentos publicitários que
gerem resultados eficazes de vendas para produtos e marcas. Karrch (1998) indicou que as
marcas e os produtos são partes inseparáveis dos programas de mídia de massa. Ambos
caminham na direção da conquista de públicos objetivados.
Os veículos de comunicação buscam na audiência de indivíduos garantir o sucesso de
suas produções de entretenimento e os anunciantes buscam, através dos indivíduos presentes
nessas audiências, o contato com os potenciais consumidores para apresentar as vantagens
de consumo de seus produtos e marcas.
Charaudeau (2009, p. 21-22) acredita não ser fácil determinar como capturar a atenção
do público e questiona: “Que garantia pode-se ter de que o input da máquina de informar
produzirá como output o efeito pretendido? […] O que garante à instância midiática que o
tratamento da informação que ela propõe corresponde realmente ao que o público espera?”.
Dessa forma, anunciantes e meios de comunicação que possuem consumidores-alvo
caminham na mesma direção na busca da audiência e interagem em suas relações comerciais
de precificação e veiculação de anúncios em um sistema econômico de livre concorrência.
Os valores praticados nas tabelas de preços de anúncios para a veiculação em
programas das redes de televisão consideram a dimensão de resultados de audiência aferidos
nas pesquisas de mídia, o que significa, proporcionalmente, um número maior ou menor de
lares e indivíduos que residem nos domicílios atingidos pelos anúncios colocados dentro
desses programas. Por sua vez, os gestores de marketing planejam veiculações para os
consumidores de seus produtos. Usualmente chamados de público-alvo ou target, são
descritos nas pesquisas de mídia por dados como sexo, classificação socioeconômica e faixa
etária.
Para atingir públicos distintos com adequação para a diversidade de consumidoresalvo dos anunciantes, as emissoras de televisão segmentam a produção dos conteúdos dos
programas. A transmissão, gravada ou ao vivo, é feita por meio de gêneros ecléticos de
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produção artística, dando oportunidade a diferentes audiências, públicos e preços dos
anúncios, que justificam argumentos de vendas de espaços de comunicação dos meios de
massa para os anunciantes. Os gestores de marketing compram dos veículos de comunicação
os espaços publicitários que apresentam telespectadores com características semelhantes ao
consumidor-alvo de seus produtos.
Bourdieu (1997), quando analisa a informação dada no jornalismo, aponta para o
princípio da seleção de temas variados que privilegiem a busca do sensacional, do espetacular.
Nesse sentido, os temas produzidos nos programas de televisão ganham contornos de
variedades e entretenimento para que se tornem mais acessíveis ao grande público.
Retomando, de acordo com o já apontado anteriormente para as organizações de
mídia, especialmente as emissoras de televisão aberta, a venda de anúncios é disponibilizada
para os anunciantes nos intervalos comerciais existentes dentro do conteúdo de
entretenimento, por meio da compra de espaço apoiando o patrocínio dos programas ou com
anúncio presente no contexto da transmissão, que é o product placement.
A estratégia de aproximação dos anunciantes com o entretenimento não é um
conceito novo. Conforme já sinalizado, Lavin (1995) esclareceu que a preocupação com os
gêneros de programas motivou os fabricantes de produtos, a partir de 1930, a começarem a
produzir conteúdo para os programas de rádio a fim de alcançar audiência junto ao públicoalvo de seus produtos.
O interesse dos anunciantes por formatos diferenciados de anúncios é creditado às
primeiras manifestações eletrônicas no contexto de product placement, com produtos
inseridos no conteúdo de programas do gênero feminino, produzidos pela Procter & Gamble,
e que deram origem ao termo soap opera que, conforme mencionado anteriormente, é uma
expressão que nasceu da combinação da publicidade de sabão e de conteúdo com textos
integrados ao editorial dos programas (STERN, 1991).
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2.3

Estudos sobre o formato Product Placement

As referências de product placement foram definidas a partir de formatos e práticas
históricas de veiculação utilizadas globalmente pelos anunciantes nos meios de comunicação.
As pesquisas foram desenvolvidas em uma sequência de evolução de interpretação dos
efeitos do formato. “Ao consumir meios narrativos (por exemplo, televisão, filmes, meios
impressos, música) indivíduos são frequentemente expostos a publicidade paga apresentada
como conteúdo editorial não publicitário” (SNYDER, 1992).
Balasubramanian (1994) referiu-se ao product placement como sendo uma mensagem
híbrida, devido a sua natureza “oculta mas paga” de produto ou marca com o objetivo de
influenciar o público de filmes – ou televisão – através da entrada planejada e discreta de um
produto no conteúdo editorial. d’Astous e Chartier (2000, p. 31) definiram como sendo a
“inclusão de um produto, uma marca ou o nome de uma empresa em um filme ou em um
programa de televisão com finalidade promocional”. Já Ford (1993, p. 8) descreve o product
placement como “a inclusão de um produto ou serviço dentro de um filme ou programa em
troca de pagamento em dinheiro ou em espécie para o produtor ou organismo de
radiodifusão”.
A colocação de produtos é considerada pelos veículos de comunicação e pelos
anunciantes como sendo a inclusão de anúncios de produtos ou serviços sob qualquer forma
em produção de televisão ou de filme, com a finalidade de gerar algum tipo de pagamento
pelo anunciante). Definição que encontra ressonância na fala de Gupta e Gould (1997),
segundo os quais product placement envolve também a incorporação de marcas em filmes
em troca de dinheiro ou para alguma consideração promocional.
Efetivamente o product placement, nas definições históricas, representa a colocação
de um produto em um contexto editorial de entretenimento para compreensão de um
posicionamento de produto ou marca.
A partir de 2000, surgiram na literatura acadêmica e comercial artigos com o objetivo
de analisar o crescimento da veiculação do formato product placement, além de discussões
sobre os aspectos positivos de persuasão dos anúncios de propaganda colocados
tradicionalmente em intervalos comerciais em relação aos anúncios inseridos no conteúdo
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editorial. Russel (2002), em um estudo pioneiro, encontrou mudanças de atitudes positivas
em relação às marcas anunciadas no formato product placement, mesmo quando o
reconhecimento da marca era baixo.
O volume de veiculação e a variedade de abordagens ultrapassaram os esforços de
interpretação da pesquisa de campo. Essa técnica de product placement cresceu rapidamente
dos formatos existentes na mídia convencional (TIWSAKUL; HACKLEY; SZMIGIN, 2005).
A literatura existente era relativamente escassa, porque os efeitos do formato eram
difíceis de serem testados, e os artigos existentes abordavam o product placement em
contextos situacionais específicos. Os estudos interpretando variáveis de retenção da
mensagem e de persuasão do formato do product placement passaram a ser analisadas com
profundidade por Russel e Stern em 2002 e 2006, respectivamente. Novas descobertas sobre
a interação de histórias e colocação de produtos foram analisadas posteriormente nas
pesquisas de Bhatnagar, Aksoy e Malkoc (2004), que investigaram os efeitos dos meios de
comunicação em que os formatos de anúncios foram veiculados. As descobertas desses
estudos posteriores aos de Russel (2002) foram definidas dentro de uma revisão mais ampla
de credibilidade das mensagens publicitárias e consumo do editorial dos meios.
Balasubramanian, Karrh e Patwardhan (2006) colocaram que as marcas desempenham
papéis definidos e integrados em relação ao conteúdo editorial nos vários meios de
comunicação, que possuem características próprias de consumo e envolvimento com a sua
audiência. Dentro de um filme ou programa de televisão, as marcas muitas vezes dão
veracidade a um drama, ajudam a definir tempo e espaço ou transmitem traços de
personalidade de personagens.
A evidência empírica entre os agentes que fazem a gestão da colocação de marcas em
enredos de filmes é o retrato de que a marca deve “contar uma história”, porque
simplesmente “mostrar a lata” não oferece um contexto narrativo suficientemente poderoso
para contextualizar a identidade da marca (HACKLEY, 2003).
O novo formato expandiu a oportunidade de argumentação, facilitou o diálogo mais
espontâneo e sutil dos anúncios, independente do intervalo comercial (BELCH, 2005;
KARNIOUCHINA et al., 2011).
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O desenvolvimento de formas cada vez mais sutis de product placement desafia a
explicação de definições conclusivas quanto à validade de anúncio explícito ou sutil.
Efetivamente o formato representa uma promoção de produto ou marca em um contexto de
entretenimento, em qualquer meio de comunicação, onde a intenção do anunciante é
evidente, sendo sutil ou não. É uma técnica publicitária de inclusão do produto em um formato
semelhante ao conteúdo editorial (WOJDYNSKI; EVANS, 2016).

2.4

Classificações de Product Placement

As categorias de product placement foram classificadas em termos de modalidade e
relevância por Russell (1998) e estão descritas a seguir.
 Colocação de tela: tipo visual de presença do produto envolvendo a simples
visualização da marca em uma cena de um filme ou de um programa de televisão.
 Colocação de roteiro: quando o produto é mencionado em um diálogo ou enredo. A
sutileza da conexão entre a referência da marca e o enredo é importante.
 Colocação de plotagem: no script o produto é posicionado de forma auditiva ou
verbal dentro do enredo.
Da mesma forma, nos programas de televisão o vínculo percebido entre a marca e o
conteúdo editorial do programa influencia a eficácia do product placement. Quanto mais forte
o link, maior o impacto na imagem da marca e as atitudes dos espectadores em relação ao
produto desse marca, conforme citado em d’Astous e Seguin (1999).
Os formatos de product placement foram, posteriormente, classificados em três
tipos distintos (SZMIGIN, 2005): a) conteúdo implícito do produto ou marca, b) conteúdo
explícito integrado, ou ainda c) conteúdo explícito de produto não integrado.


O conteúdo implícito referenda um produto ou marca de forma discreta dentro de
um conteúdo editorial sem ser formalmente expressado. Pode ser representado
pela visualização de uma imagem, uma ação auditiva ou verbal, quando, por
exemplo, a marca é mencionada em um diálogo envolvendo o enredo. A sutileza

34

entre componentes visuais e verbais é sempre importante como fator de
envolvimento do telespectador.


Conteúdo explícito e integrado representa a apresentação formal no conteúdo de
um programa de televisão desempenhando um papel ativo. As características, os
benefícios e atributos do produto são claramente demonstrados. Esta é a definição
mais próxima do testemunhal pesquisado em diversos outros estudos, incluindo
este.



Conteúdo explícito não integrado representa a colocação ou menção formal do
produto no início, no meio e no final do programa, sem ligação direta com o
conteúdo editorial do programa, como, por exemplo, nos patrocínios de filmes em
programas de televisão. Esta á a definição do que é atualmente chamado de
patrocínio de programas, que, no mercado brasileiro, não é considerado
necessariamente um merchandising.

2.5

Endosso de mensagens

Baker e Lutz (2000) propuseram e testaram um modelo de pertinência e acessibilidade
de anúncio publicitário e descobriram que um antecedente primário de processamento do
consumidor em relação a um anúncio é a sua percepção da necessidade de informação do
produto anunciado. Quando os consumidores conhecem e estão satisfeitos com as
características desejadas do produto, sua inclinação pode ser a de comprar a primeira marca
que encontram, segundo os autores. Assim o processo de aceitação pelo consumidor pode ser
influenciado pelas características do produto, no entanto, quando o apelo do anúncio é
relevante e disponível, é provável que a influência na sua decisão seja mais forte sobre as
características de determinada marca. O conteúdo da mensagem mais convincente quando
exposto ao potencial consumidor tende a ser o mais relevante recurso para influenciar a
decisão da preferência de marca do que a própria característica do produto (FELDMAN;
LYNCH, 1988; LYNCH, 2006; LYNCH et al., 1988).
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Os endossos de mensagens publicitárias favorecem a sinalização de evidências ou
relevâncias mais explícitas de informações sobre produtos. Friedman e Friedman (1979)
sustentaram que os endossos influenciam os consumidores por meio de um processo de
internalização, desenvolvendo uma atitude sobre um produto que é consistente com o seu
sistema de valores e útil para resolver um problema. Com base nesse pressuposto teórico,
eles testaram e encontraram suporte para demonstrar a hipótese de que o endosso favorece
o desempenho da intenção de compra pelo consumidor.
O endosso pode ser considerado um anúncio testemunhando uso e informações para
favorecer um aval positivo de processamentos cognitivos em relação aos benefícios do
produto veiculado. O estímulo, nesse formato de anúncio, pode ter um impacto positivo sobre
a percepção do consumidor em relação ao produto e, principalmente, foram percebidos pelos
gerentes de marketing como sendo potencialmente eficazes para influenciar avaliações dos
consumidores e intenções de compra (HALLAN, 1999a; WANG, 2003 e 2005).
As inserções de marcas mostraram ser mais eficazes quando a marca é nivelada com
um personagem que exibe um ou mais traços desejáveis para o produto (KARRH, 1998b). O
endosso de mensagens publicitárias pressupõe equiparar características de envolvimento
com personagens e conteúdos editoriais, igualando narrativas e ações com personalidades
comuns ou celebridades.
O product placement pode ser visto com sendo uma poderosa oportunidade de
endosso de anúncios por celebridades (KARRH, 1998). Nesse caso, um dos fatores que
contribuem para o sucesso da mensagem anunciada é que os valores da marca precisam
corresponder à imagem percebida. Na prática do endosso de mensagens, a celebridade pode
ser compreendida também como uma personagem marcante com características do
consumidor, presente no conteúdo editorial ou na narrativa dos meios de comunicação.
Para endosso de mensagens publicitárias, aparentemente, existe uma ponte teórica
para comparar resultados de celebridades e personagens com perspectivas diferenciadas para
referenciar informações de produtos. Personagens produzem envolvimento, testemunham
com diferentes níveis de cognição de acordo com o sistema de valores da audiência.
Celebridades podem fornecer relevância e gerar atenção para uma marca (PERVAN; MARTIN,
2002), chamando a atenção do espectador para perceber a comunicação, no entanto, a
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eficácia de resultado cognitivo dependerá da similaridade percebida no endosso, que é
proporcional às características e personalidade do testemunho da celebridade presente no
product placement.
Os gestores profissionais de comunicação precisam estar conscientes das
sensibilidades éticas dos consumidores que, acompanhando estilos de vida de personalidades
que endossam mensagens, ficam atentos aos testemunhais de consumo. A personalidade e o
endosso caminham paralelamente, porque a celebridade traz a sua imagem para os produtos,
o que pode resultar em uma ligação forte e positiva (AVERY; FERRARO, 2000).

2.6

Testemunhal de envolvimento

A entrega de informação em comunicação pode incluir uma história, uma descrição de
uma experiência individual ou uma opinião pessoal. O testemunhal representa um sucesso de
experiência que encoraja o público consumidor a seguir o exemplo da referência.
Testemunhal é uma técnica alternativa de endosso.
Na comunicação, o testemunhal representa uma estratégia de marketing utilizada por
empresas fabricantes de produtos de consumo, que emprega abordagens de celebridades, de
especialistas, de profissionais e até mesmo de consumidores comuns por meio de
depoimentos expressando a sua experiência, opinião e recomendação para demonstrar
confiança em relação ao consumo.
Os meios de comunicação oferecem para os anunciantes a oportunidade de menções
dos apresentadores em seus programas de informação e entretenimento. As citações de
patrocínios na abertura e encerramento de seus programas e as ações espontâneas do
conteúdo editorial que não expressam experiências pessoais de consumo não são
consideradas testemunhos de endosso. Quando apresentadores de programas manifestam,
por meio de depoimentos, compartilhando comentários sobre as vantagens de consumo
influenciando o envolvimento da audiência para o consumo, a mensagem torna-se um
testemunho publicitário.
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A eficácia de persuasão de cada formato de abordagem, seja de celebridades ou
personalidades comuns, continua a ser investigada pela literatura. Alguns estudos
descobriram depoimentos que podem ser mais persuasivos do que outros, dependendo do
envolvimento do destinatário da mensagem.
O envolvimento pessoal tem sido reconhecido como um fator primário que influencia
a persuasão. De acordo com o Modelo de Probabilidade de Elaboração, ELM (PETTY;
CACIOPPO, 1979a e 1979b), um destinatário da mensagem pode ser influenciado pelo
conteúdo através de duas rotas de persuasão: central e periférica. Quando a rota é central, o
destinatário é influenciado, principalmente, por fatores racionais e informações relevantes do
conteúdo da mensagem. Por exemplo, testemunhal comprovando com dados referenciados
e informações estatísticas a eficiência de determinado produto. Quando o destinatário é
envolvido pela rota periférica, outros fatores com apelos emocionais podem influenciar a
motivação da opinião do destinatário da mensagem. Nesse sentido, apelos emocionais
agradáveis com recompensa de felicidade e sucesso podem ser a fonte de referência de um
anúncio testemunhal para o consumidor.
A diferença de envolvimento entre uma mensagem forte e fraca foi descrita como
sendo “a versão forte da mensagem que forneceu evidência persuasivas das mensagens
(estatísticas, dados etc.)” (PETTY et al., 1981). Em contraste, a versão fraca da mensagem
dependia de citações, opinião pessoal e exemplo para referendar a posição.
A importância de adaptar a mensagem a características específicas de um destinatário
buscando envolvimento há muito tempo foi reconhecida e praticada em comunicação (RIMER;
KREUTER, 2006). Para executar mensagens de comunicação com endosso testemunhando
qualidade de produtos e marcas, celebridades e personagens podem cumprir as duas rotas de
persuasão mencionadas. Da mesma forma que o product placement é um formato híbrido, o
conteúdo de um anúncio testemunhado pode ser híbrido nas evidências de persuasão de
atores e personagens.

2.7

Apresentadores de testemunhais
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A colocação de produto no conteúdo editorial simboliza a indefinição das linhas entre
publicidade e entretenimento, e foi caracterizado como um tipo híbrido de anúncio
(BALASBRAMANIAN, 1994).
Neste estudo, a variação da performance sutil – característica tradicional do product
placement nas definições acadêmicas tradicionais – é também caracterizada por uma
performance não sutil, proposital, e o testemunhal representa uma interferência no conteúdo
artístico. Este formato não sutil gera receio da perda da credibilidade e um questionamento
por parte dos anunciantes sobre a efetividade de resultados dos formatos de comunicação
quando as informações do produto não são explicitadas com força de persuasão. Nesse
sentido, alguns anunciantes do mercado brasileiro assumiram a reponsabilidade da
argumentação editorial contratando indivíduos com exclusividade para divulgarem em meios
de massa as características dos produtos, testemunhando narrativas de conteúdo comercial.
O termo testemunhal em propaganda representa uma declaração de cidadãos comuns
ou de celebridades que endossam espontaneamente informações de produtos. Os indivíduos
contratados pelos anunciantes testemunham qualidade de produto e o endosso é feito pelas
apresentadoras-âncoras dos programas femininos, que possuem credibilidade das
telespectadoras dentro do contexto da audiência do programa. A telespectadora é envolvida
duplamente: com a mensagem pelo indivíduo comum que explicita a argumentação e pela
celebridade que endossa a argumentação do convidado contratado pelo anunciante. A
associação entre produto e pessoa contratada pelo anunciante – demonstradora do
testemunho – é tão marcante que, pode-se afirmar, alguns produtos tornam-se
“proprietários” dos indivíduos que testemunham por longos períodos as mesmas marcas.
Os anunciantes com maiores investimentos em comunicação não abandonaram a
presença de suas marcas nos esquemas de apoio de patrocínios ou veiculação de comerciais
nos intervalos dos programas de entretenimento. Passaram a reconsiderar também essa
oportunidade do product placement, especificamente, merchandising testemunhal, com os
próprios apresentadores-âncoras dos programas femininos com maiores audiências. No
entanto, os custos de veiculação e cobrança de cachês mais elevados desses apresentadores
exigem anunciantes com maior potencial de investimento. Programas com maiores
audiências, femininos ou não, procuram veicular ações com o próprio corpo artístico sem a
interferência de indivíduos contratados pelos anunciantes para dialogar com telespectadores.
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2.8

Lealdade da audiência e contexto do anúncio publicitário

Publicidade pode ser definida, objetivamente, como um espaço editorial de mídia para
fins de divulgação de mensagens de produtos com argumentações vantajosas de consumo.
Lutz (1985) definiu a característica da credibilidade publicitária como sendo reivindicações dos
consumidores sobre marcas ou produtos que a propaganda coloca em seu conteúdo como
promessa de satisfação.
Diante do volume de investimento necessário para os anúncios pagos, as empresas
precisam entender o impacto da publicidade sobre as vendas. A efetividade de campanhas
publicitárias acontece tanto com olhares internos quanto externos da organização quando se
trata de alcance de potencial consumidor. Nisso, para os anunciantes, um ponto de vista
prático da efetividade é o fato de que é mais fácil rastrear as vendas após veiculação de
campanhas, pois o resultado do volume comercializado é que permite avaliar a efetividade ou
não dos investimentos em meios de comunicação.
Cada meio tem sua própria imagem e personalidade (AAKER; BROWN, 1972) e o
veículo de comunicação, sendo a fonte da informação, possui diante do consumidor a sua
credibilidade e efetividade intrínseca. Por isso, é lógico analisar que diferentes mídias e
formatos de argumentação de anúncios têm diferentes níveis de envolvimento com os
indivíduos presentes em sua audiência. Portanto, meio, conteúdo e experiência do
consumidor com o produto ou marca estabelecem relação direta com a credibilidade,
satisfação e efetividade da compra. Assim, as características da mídia e do meio representam
o primeiro passo de referências primárias de efetividade mercadológica.
O segundo passo envolve o planejamento de contatos de comunicação e a provável
dimensão de eficácia das campanhas publicitárias, resultado de análises de audiências que
refletem a presença de potenciais consumidores, da interpretação de frequência de
exposições de mensagens através dos meios, veículos e plataformas, e a dimensão do total de
impactos das campanhas que permitem considerar uma dimensão de efetividade de vendas.
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Para as marcas e meios de comunicação, os consumidores podem ser fiéis a diversas
marcas da mesma categoria de produtos. O esforço de comunicação pode, no entanto,
contribuir para a construção da lealdade a marca. Já para Uncles et al. (1995, p. 375), a
lealdade é questionável e os consumidores podem mudar com o tempo.
[...] os consumidores não parecem querer assistir a um canal de televisão, comer em
um restaurante, acomodar em um hotel, beber uma marca de vinho, obter todas as
suas notícias de negócios a partir de uma revista, ir a um destino de férias, apenas
assistir a um teatro, sempre comprar em uma mesma livraria, etc.

Essas lealdades tornam mais difíceis a gestão da fidelização. De qualquer forma, os
consumidores não caminham distintamente pela fidelidade ou lealdade, porque não são
situações tão únicas de consumo; o indivíduo age por interesse próprio de acordo com o seu
contexto.
Os estudos sobre o constructo lealdade mostram que, além da diversidade, há a
possível divergência na conceituação desse tema (TOUFAILY; RICARD; PERRIEN, 2013).
Independentemente dos conceitos, a lealdade é reconhecida pelas empresas como um fator
influenciador de vendas e de oportunidade do aumento de market share (ZEITHAML, 2000).
Um nível de reflexão e representatividade, do ponto de vista da fidelização
comportamental, são os anúncios testemunhais de product placement veiculados como
representação de uma história, enquadrada na descrição da experiência de um indivíduo ou
uma opinião pessoal capaz de encorajar a audiência a seguir o exemplo sugerido pela
mensagem evidenciada. A história pode estar incorporada dentro de um conteúdo de
informação, como é o caso desta investigação, que analisa as ações de product placement no
formato merchandising dentro de um programa feminino, com a presença da apresentadora
responsável pela condução integral da linha editorial do programa e que recebe o convidado
diariamente testemunhando resultados de qualidade e encorajando a audiência com
argumentos concebidos para avaliar uma compra de produtos em uma moldura de
credibilidade, satisfação e resultados comprovados. Portanto, a narrativa da lealdade é um
apelo publicitário formatado de dois lados: o convidado explicando a eficácia do produto com
o endosso favorável da apresentadora do programa.
Em algumas categorias de produtos e serviços, os consumidores da terceira idade são
mais leais, têm menor volume de considerações sociais ou adiam alteração da compra por um
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período mais longo do que os consumidores mais jovens. Este comportamento conservador
pode ser motivado, em parte, porque as pessoas mais velhas estão mais isoladas e, portanto,
recebem menos influência social em relação às opções de consumo (EAST; UNCLES; LOMAX,
2014). A influência social depende do contato social e isso, por sua vez, depende da
sobrevivência de amigos e parentes e da adesão a grupos ligados a educação, vizinhança,
trabalho, amizade e família. A influência social, independente da comunicação publicitária,
traria informações sobre empresas, produtos e serviços afetando diretamente as decisões de
compra.
3

METODOLOGIA

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos para responder o objetivo deste
estudo. Inicialmente, demonstra-se a validade da pesquisa qualitativa descritiva para
compreensão em profundidade dos dados e a própria flexibilidade de detalhamento de todos
os envolvidos no estudo de caso. A validade do estudo de caso é justificada pela facilidade de
exploração mais ampla da experiência de diversas particularidades do conjunto de decisões.
A Erro! Fonte de referência não encontrada., inserida mais adiante neste capítulo, é
uma representação do percurso da metodologia do estudo de caso. O protocolo do estudo de
caso e o roteiro das entrevistas embasam as fases da coleta de dados. O capítulo finaliza
explicando a técnica de análise de conteúdo, adotada para tratamento e interpretação dos
dados.

3.1

Abordagem

O problema de pesquisa norteia o processo de seleção da investigação e a abordagem
como um todo, e o desafio é alcançar a relevância contemporânea. A pesquisa qualitativa traz
características específicas de detalhamento das informações e a preocupação com diversas
fontes de informação. Como o objetivo deste estudo é analisar e representar a realidade de
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um formato de anúncios de marcas, o trabalho faz uso de fatores bibliográficos, documentais
e de campo a partir de experiências dos gestores dessa realidade e que possuem
peculiaridades. A pesquisa qualitativa descritiva permite a compreensão em profundidade
dessas características.
A abordagem metodológica qualitativa preocupa-se em responder questões
particulares com profundidade analítica; o que seria mais complexo de ser analisado em uma
pesquisa quantitativa. O universo da pesquisa qualitativa envolve influências, crenças, valores
e atitudes nas relações; não traz um procedimento estabelecido a priori e, sim, permite a sua
evolução de acordo com o desenvolvimento do trabalho, mostrando um caminho indutivo
passível de modificações de acordo com a interpretação dos dados e contrapondo-se à
metodologia quantitativa (SILVERMAN, 2006; DENZIN, 2006).
Dada a flexibilidade permitida pelo método qualitativo, que enriquece o aprendizado
contínuo, esta pesquisa de cunho qualitativo se dá a partir de casos descritivos. De acordo
com Churchil Jr. (1999), o caráter descritivo da pesquisa qualitativa objetiva conhecer e
interpretar a realidade sem nela interferir ou modificar, buscando entender informações,
situações e fatos apresentados. O interesse maior está no descobrimento de fatos e na
observação de fenômenos, procurando sua descrição, classificação e interpretação.
A pesquisa qualitativa amplia a oportunidade do detalhamento de todos os segmentos
envolvidos com oportunidades de consumo e as diversas fontes de informação que codificam
ou decodificam a comunicação através de anúncios product placement, favorecendo
resultados de audiência e de vendas. A referência do trabalho busca representar a realidade
analisada na pesquisa de campo; e a estruturação do percurso metodológico faz uso da
revisão teórica, documental e, principalmente, do problema de pesquisa.
Ainda, dada a mesma flexibilidade possibilitada pelo método qualitativo, a pesquisa
empírica pode enriquecer o aprendizado, caso responda às relações de gestão da eficácia,
decodificando a realidade do mercado sem uma referência teórica sólida, mas em
consonância com respostas do problema de pesquisa.
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3.2

Método de estudo de caso

O estudo de caso representa uma metodologia humanística que tem validade e que,
embora não faça uso da quantificação ou de testes de significância, trabalha com as mesmas
questões e compartilha os mesmos objetivos do conhecimento. De acordo com Yin (2015), o
estudo de caso é útil para explicar, explorar e descrever um fenômeno específico, suas
particularidades e subjetividades, pois é feita uma análise além da superfície dos números e
documentos, podendo trabalhar com resultados empíricos para mensurar a realidade de
acordo com o objetivo da pesquisa.
O estudo de caso conta com técnicas utilizadas pelas pesquisas feitas com referências
científicas e históricas, e diferencia-se de outros métodos de pesquisa das Ciências Sociais ao
acrescentar a observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e do
repertório, evidenciados em entrevistas com os indivíduos neles envolvidos. Dessa forma, o
estudo de caso permite uma investigação para preservar e descobrir as características
significativas dos acontecimentos da vida real.
A essência de um estudo de caso, a tendência central entre todos os tipos de estudo
de caso, é que ele tenta iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: porque
elas são tomadas, como elas são implementadas e com que resultado (SCHRAMM,
1971 apud YIN, 2015, p. 16, grifo do autor).

Com base no referencial teórico apresentado e no objetivo de pesquisa, o estudo de
caso é justificado pelo contexto do trabalho e pela oportunidade de interligar, por meio da
investigação, a experiência de gestão dos entrevistados e concentrar a atenção na maneira
como as características da audiência, dos produtores dos programas femininos da televisão
aberta e dos anunciantes se relacionam. Afinal, a pretensão desta pesquisa é,
simultaneamente, relacionar os diferentes tipos de antecedentes que favorecem a compra de
produtos por meio de ações de comunicação veiculadas no formato de anúncio testemunhal
de product placement.
O objeto de estudo é um programa feminino de baixa audiência, com predominância
de anúncios testemunhais de produtos. Pelas características da televisão aberta brasileira, as
audiências em domicílios na grande São Paulo da principal rede de televisão aberta alcançam,
em média, de 28 a 30 pontos percentuais de aparelhos ligados (KANTAR IBOPE MEDIA, 2016).

44

Esses são os índices mais altos e ocupam o chamado horário nobre, que representa a faixa das
18 às 22 horas. A programação transmitida nesse horário é, em sua maioria, do gênero
telenovela destinado ao público feminino.
A dimensão do investimento destinado a campanhas de comunicação dos anunciantes
é proporcional à oportunidade de audiência e à eficiência de resultados de vendas dos meios
de comunicação. Os valores praticados nas tabelas de preços de anúncios para a veiculação
em programas das redes de televisão consideram a dimensão maior ou menor de audiência,
o que significa, proporcionalmente, um número maior ou menor de lares e indivíduos que
residem nos domicílios e que podem ser alcançados pelos anúncios.
A escolha da referência de caso em um programa feminino com baixa audiência – que
oscila entre 1,5 e 2 pontos percentuais de aparelhos de televisão ligados –, envolve aspectos
ligados à linearidade de conteúdo editorial e à fidelização da audiência e de anunciantes; fatos
que revelam uma consistência artística e comercial transformada também em uma
oportunidade de vendas de produtos com baixos investimentos em comunicação.
A referência de anúncios testemunhais no contexto de análise de programas femininos
é justificada pela característica do endosso das mensagens que, na teoria da comunicação,
representa um estímulo de credibilidade associado à celebridade. Nos programas femininos,
embora o convidado testemunhando anúncios e a apresentadora do programa
interconectem-se espontaneamente no editorial artístico ou de informação, cada um
representa uma técnica de comunicação publicitária de envolvimento do telespectador
visando a efetivação da compra.
O termo “testemunhal” é comumente utilizado em propaganda para designar uma
declaração apresentada por cidadãos comuns sobre a qualidade de produtos, enquanto que
o termo “endosso” refere-se a mesma declaração de qualidade, porém realizada com uma
celebridade. Essa técnica, presente nos programas femininos da televisão aberta, sugere um
efeito duplo de credibilidade em função do apelo de dois lados: a telespectadora encontra sua
identificação no testemunhal anunciado por um convidado, também cidadão comum do
programa, que argumenta sobre os bons resultados de consumo do produto, e a sua
satisfação é endossada por uma personalidade simpática, atraente e célebre do programa
feminino, que é a apresentadora-âncora. Ela participa do contexto do testemunhal
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confirmando os bons resultados de consumo, percepções que evidenciam um problema da
telespectadora e que é discutido e apresentado de diferentes maneiras. É a oportunidade de
promoções de produtos para públicos fidelizados a programas de televisão com credibilidade
no editorial. Tais endossos podem apresentar uma celebridade dando opiniões como expert,
sendo a porta-voz de um produto, ou simplesmente sendo associada a um produto
(MCCRACKEN, 1989; SENO, 2007).
Para identificar a influência dos anúncios testemunhais de marcas nos programas
televisivos e dimensionar os possíveis resultados econômicos para os gestores de
comunicação dos anunciantes, o produto escolhido para análise foi o Top Therm. Trata-se de
um frequente anunciante de programas femininos de baixa audiência, evidenciando
mensagens testemunhais de “administração diária do produto para auxiliar na manutenção
de níveis saudáveis de triglicérides” (TOP THERM). O produto possui, conforme indicação da
embalagem, os seguintes ingredientes: óleo de peixe, gelificante gelatina, umectante glicerina
e não contém glúten.
A marca original era uma iogurteira, patenteada, em 1994, pelo empresário Gerhard
M. Wolf que, posteriormente, diversificou a linha de produtos e, atualmente, comercializa as
cápsulas gelatinosas, que são anunciadas com apresentadores contratados da própria
empresa para difundirem a marca em anúncios testemunhais. A razão social de fabricação é
da Catalent Brasil Ltda., uma empresa localizada em Sorocaba, no estado de São Paulo.
A presente investigação consistiu na análise do produto Top Therm no programa
feminino Mulheres, na TV Gazeta, configurando, desta forma, um estudo de caso. Como
método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações para contribuir ao
conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e
relacionados (YIN, 2015, p. 4).
O programa Mulheres, transmitido pela TV Gazeta de São Paulo, é o programa
feminino mais antigo da televisão brasileira atualmente no ar. Foi lançado com o nome original
de Mulheres em Desfile, em 22 de setembro de 1980. Em 1996, teve o nome alterado para
Mulheres e, de 2002 a 2017, foi apresentado por Catia Fonseca. Seu conteúdo editorial
envolve uma sequência de temas voltados para saúde, moda, beleza e comportamento, com
interferência de notícias transmitidas pela equipe de jornalismo da emissora. A apresentadora
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interage com os temas abordados por convidados e dialoga com os apresentadores dos
anúncios testemunhais de marcas, celebrizando o discurso de vendas de produtos. O
programa vai ao ar de segunda a sexta-feira das 14h às 17h50.
Além das entrevistas para compor o estudo de caso do produto Top Therm, foram
adicionadas outras fontes de informação como forma de dar maior veracidade e apoio aos
achados. Desta forma, uma triangulação do tipo fontes (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 344),
que tem como objetivo “abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e
compreensão do fato estudado”, valendo-se de diferentes relatos ou diferentes funções de
informantes. No item 3.4 são descritas as fases de coleta que compreenderam as entrevistas
para o estudo de caso e as entrevistas adicionais, bem como a coleta de dados secundários.

3.3

Protocolo do estudo de caso

A abordagem metodológica deste trabalho teve como meta analisar a importância dos
testemunhais televisivos de marcas e a percepção dos resultados esperados por gestores de
comunicação dos anunciantes e por gestores da produção artística e comercial do programa
feminino. O objetivo de estudo visou compreender a amplitude do tema acerca das ações de
product placement reproduzidas em um programa feminino da televisão aberta no formato
de comunicação não sutil, com veiculação de anúncios testemunhais em programas com baixa
audiência. A Figura 11 ilustra o quadro analítico da pesquisa.

Figura 1 – Processo interativo de análises de casos
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

O trabalho de Rajasekar, Philominathan e Chinnathambi (2006) indica que a
metodologia é a maneira sistemática pela qual o pesquisador resolve o problema de pesquisa,
ou seja, o conjunto de processos que sistematizam o trajeto da pesquisa. Já os métodos de
pesquisa são os processos, técnicas e modelos metodológicos utilizados na pesquisa, que
instrumentalizam a coleta e análise de dados.
A técnica mais indicada de coleta de dados para o estudo proposto e apropriada para
o problema de pesquisa foi a entrevista em profundidade, por meio de roteiro
semiestruturado, para compreender pontos de vista e descobrir experiências confiáveis de
interação de produtos em conteúdos editoriais de um programa feminino de baixa audiência.
As entrevistas em profundidade possuem uma estrutura preestabelecida com base na teoria
mencionada no trabalho e, ao ser aplicada, gera dados e informações diretas ou indiretas.

3.4

Coleta de dados

As entrevistas em profundidade apresentaram os seguintes estágios: tematização,
roteiro, entrevista, transcrição, análise, verificação e relatório (KVALE, 1996). As entrevistas

48

tiveram como objetivo completar dados que não foram possíveis de serem analisados apenas
através da pesquisa bibliográfica ou documental. Foram também importantes para confirmar
bases de artigos sobre product placement.
A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema é uma técnica utilizada
no processo de trabalho de campo e, por meio dela, a busca de informações objetivas ou
subjetivas. Os dados subjetivos só podem ser obtidos por meio da entrevista, porque eles
estão relacionados a valores, atitudes, experiências e opiniões dos indivíduos entrevistados.
O planejamento e preparação das entrevistas foram etapas importantes desta
pesquisa, exigiu, acima de tudo, a seleção exclusiva de profissionais de comunicação que
possuíssem vivência com o tema pesquisado. A realização dependeu da disponibilidade do
entrevistado em abordar informações de mercado e dados que comprovassem resultados de
comunicação e de vendas.
Todas as entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos profissionais, com
exceção da com a gestora de redes sociais, que foi realizada no Google Campus São Paulo.
Foi primordial respeitar condições favoráveis que garantissem ao entrevistado o
encontro no seu local de trabalho, quando possível, evitando, assim, deslocamentos. A
preparação dos roteiros observou a área específica de atuação de cada participante, sendo
organizados com questões que favorecessem interpretações significativas (LAKATOS, 1996).
A técnica de entrevistas semiestruturadas atendeu, principalmente, finalidades
exploratórias e incentivou questões e detalhamentos mais precisos dos conceitos objetivados
nos blocos de interpretação deste estudo. O roteiro básico de entrevista, instrumento de
coleta de dados, encontra-se no Apêndice A. As perguntas seguiram o roteiro básico e foram
adaptadas as singularidades de cada atividade.
As respostas das questões semiestruturadas dos blocos de temas que compõem esse
instrumento foram analisadas no contexto e nos processos da comunicação a que se referiram
os temas.
Nesta pesquisa, a coleta de dados se deu em seis fases, sendo elas:
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a) Primeira Fase: foram realizadas entrevistas com os gestores comercial, artístico e
apresentadora-âncora do programa Mulheres, da TV Gazeta. A transcrição está
demonstrada no Apêndice B.
b) Segunda Fase: Entrevista com o gestor de marketing do anunciante Top Therm. A
transcrição está no Apêndice C.
c) Terceira Fase: Entrevista com a gestora de veiculação e captação de vendas de
outros anunciantes frequentes de testemunhais. A transcrição está no Apêndice D.
d) Quarta Fase: Entrevista com apresentadores contratados pelos anunciantes para
testemunhar ao vivo as vantagens de utilização dos produtos durante os programas,
promovendo a venda em tempo real através do telemarketing. A transcrição está no
Apêndice E.
e) Quinta Fase: Entrevista com a gestora de páginas digitais de influenciadores, blogs
e ações Digital Motion em redes sociais. A transcrição está no Apêndice F.
F) Sexta fase: Coleta de dados qualitativos e quantitativos dos anúncios veiculados no
formato merchandising no Instituto de Pesquisa Kantar Ibope Mídia.
O planejamento e preparação das entrevistas foram etapas importantes da pesquisa,
exigiram, acima de tudo, a seleção de profissionais de comunicação que possuíssem vivência
com o tema pesquisado. A realização dependeu da aceitação do entrevistado em abordar
informações de mercado e dados que comprovassem resultados de comunicação e de vendas.
A técnica de entrevistas semiestruturadas atendeu, principalmente, finalidades
exploratórias e incentivou questões e detalhamentos mais precisos dos conceitos objetivados
neste estudo. O roteiro de entrevista, instrumento de coleta de dados, encontra-se no
Apêndice A.
As questões semiestruturadas dos blocos que compõem esse instrumento foram
incentivadas ou respondidas dentro de uma conversação, quando possível, informalmente,
segundo a visão do entrevistado; a interferência do entrevistador considerou os pontos não
informados e que favoreceram o detalhamento desejado dos temas. As características
desejáveis de respostas da pesquisa foram percebidas tanto o contexto como os processos a
que se referiram os temas.
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Objetivando ampliar o conhecimento dos influenciadores (blogs, youtubers e
influenciadores), que também apresentam produtos, testemunhando marcas com aparente
sutileza, foi incluída uma entrevista com a gestora de negócios digitais Tati Maeda, especialista
em planejamento e linguagem de redes sociais, definida por ela como uma atividade de Social
Media Emotion.
Inicialmente pretendia-se entrevistar os empresários Gerhard M. Wolf e Aracy,
proprietários da Top Therm, um anunciante tradicional de merchandising testemunhal. Wolf
traria a contribuição da administração e gestão da comunicação, já Aracy, sendo uma
merchandete com experiência de 25 anos testemunhando o produto Top Therm, facilitaria a
compreensão histórica do papel do merchandete no contexto de argumentação e evolução
do testemunhal. Estas entrevistas não foram realizadas pela dificuldade de contato, em razão
do casal residir em Miami com passagens rápidas pelo mercado brasileiro. A visão da Top
Therm enquanto anunciante foi feita com o gestor responsável pela comunicação do produto.

3.5

Análise de conteúdo

A análise de dados representa o tratamento dos dados coletados para interpretar as
informações, expandir a compreensão e desenvolver o conteúdo estudado. Diferente de
estudos quantitativos, as técnicas de análises de dados qualitativos usam análises semânticas
e léxicas dos dados para traçar um caminho que satisfaça respostas do problema de pesquisa
(NEVES; DOMINGUES, 2007).
A análise de conteúdo, que representa uma das técnicas de análise qualitativa, permite
analisar com mais profundidade as respostas dos entrevistados, associar blocos de palavras
que se destacam, compreender significados e opiniões dos entrevistados, principalmente em
seu conteúdo não aparente, latente de experiência, com potencial inédito.
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações
visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
(variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).

51

O objetivo da técnica da análise de conteúdo é interpretar e também reinterpretar as
entrevistas para alcançar uma compreensão dos significados das frases categorizadas de uma
maneira que excede a leitura comum (KRIPPENDORFF, 1986). Bardin (2007) destaca três
etapas da análise de conteúdo: a pré-análise, a exploração do material registrado e o
tratamento dos resultados.
A figura ilustra as etapas ocorridas na análise de conteúdo com base em Glasser e
Laudel (1999) e adaptada aos passos de Bardin (2007), indicando a composição dos dados,
seu aprofundamento e tratamento das informações, o alinhamento do material analisado
até a formulação final do texto, após a interpretação das características básicas, como a
exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade
(BARDIN, 2007).

Figura 2 – Procedimento da análise de conteúdo

Fonte: adaptado de GLASER e LAUDEL, 1999.

A pré-análise tem o objetivo do registro das categorias que são utilizadas nas análises
posteriores. Mayring (2000) define a primeira fase como dedutiva, porque emerge
diretamente da revisão da literatura, na qual os aspectos de dados se mantêm imutáveis. O
processo indutivo das categorias sofre um ajuste constante de validação e confirmação ao
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longo da análise do texto, quando é construída a sua formatação interativa. Ao iniciar a análise
das categorias pré-definidas, o pesquisador pode modificar a categorização. Existe, nessa fase,
a oportunidade de novas categorias ou a fusão das categorias semelhantes (RYAN; BERNARD,
2000). O tratamento de resultado é o momento em que as unidades de registro são alinhadas
ou realinhadas em classificações. O resultado da análise de conteúdo permite que o
pesquisador analise com significações ao invés de dados estatísticos (SOUZA; MELO;
SANTIAGO, 2010).
Na presente pesquisa, foram adotadas cinco categorias dedutivas: a) experiências dos
profissionais (Experiência); b) avaliações técnicas de eficiência de resultados por meio de
ferramentas específicas (Ferramentas); c) características do endosso de mensagens de
anúncios (Endosso); d) lealdade da audiência dos programas (Lealdade); e) desafios futuros
para o formato atual de apresentação de anúncios testemunhais (Desafios).
Para cada categoria foi gerado um conjunto de questões, conforme pode ser visto no
roteiro presente no Apêndice A.
No Bloco Experiência profissional buscou-se entender as motivações pessoais para
inserção na área de atuação e vivência em veículos de comunicação. Os questionamentos
envolveram as definições de gestão e a importância da estruturação de procedimentos para
argumentar vendas para anunciantes ou consumidores por meio dos anúncios. O
envolvimento profissional de cada entrevistado buscou a interpretação de fatos que registram
eficiência de abordagens do merchandising testemunhal no contexto de veiculação para
audiências de programas femininos diários.
A análise do Bloco Ferramentas, que representa o cotidiano de avaliação do
comportamento da audiência, foi conferida através do cenário de resultado identificado de
vendas aliado a opiniões de atributos do formato de veiculação e estratégias de argumentação
das mensagens testemunhadas. Acompanhando o bloco de perguntas ligadas a ferramentas,
a pesquisa buscou validação para os anúncios em programas de menor audiência.
Verificando o cotidiano da percepção do valor de endosso nas mensagens, Bloco
Endosso, a pesquisa buscou mostrar a opinião dos gestores e apresentadores de programas,
investigando quais as vantagens do endosso testemunhal, o grau de atenção da audiência e a
evidência de eficácia entre venda de ações endossadas e outros formatos de anúncios.
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No Bloco Lealdade buscou-se o registro da percepção pelos gestores de ferramentas
de avaliação de vendas que fortalecem a fidelização ao programa e, simultaneamente, o grau
de afinidade do público presente na audiência com o formato de conteúdo dos programas e
apresentadores de anúncios. Um balizador da pesquisa foi o produto Top Therm, tradicional
anunciante de programas femininos que frequentemente veicula no formato testemunhal.
Os possíveis riscos do formato de merchandising, utilizado desde o aparecimento da
televisão no mercado brasileiro como propulsor de vendas de produtos por meio de anúncios,
foi argumento de investigação no último bloco de entrevistas, Desafios. Buscou-se explorar
os desafios futuros a longo prazo considerando a experiência de gestão comercial e artística
estruturados atualmente.
Previamente a esta classificação de categorias foi realizado um pré-teste para
adequação do roteiro das entrevistas com dois gestores comerciais do programa Mulheres, da
TV Gazeta. Nesta oportunidade, foi revelado um forte indício de fidelização, tanto na gestão
da emissora quanto na presença dos anunciantes, consequência da lealdade de
telespectadoras. Desta forma, a categoria Lealdade foi acrescentada aos quatro itens iniciais.
A consolidação das entrevistas foi feita com base nas categorias analíticas propostas.
Desta forma, buscou-se sintetizar a interpretação das respostas dos entrevistados em frases
representativas, buscando identificar padrões e diferenças.
No presente trabalho é usado sempre o termo “telespectadoras” – substantivo
feminino no plural – para designar a audiência do programa analisado, uma vez que o público
é composto, majoritariamente, de mulheres, de acordo com pesquisa do IBOPE. Já em relação
aos entrevistados, optou-se pela presença do substantivo masculino “Entrevistado” por uma
questão de formatação.
Nos Apêndices B a F constam todas as entrevistas realizadas e transcritas. Levando em
conta as exigências do texto escrito, foram retirados os traços de oralidade das entrevistas.
Dessa forma, foram eliminadas marcas de hesitação e repetição, introduzidos parágrafos e
pontuação e reconstruídas estruturas trincadas. Ao final, obteve-se 107 páginas transcritas2
de 5 horas e 38 minutos de gravação das entrevistas concedidas.

2

Nos Apêndices B a F as entrevistas encontram-se em um número menor de páginas, uma vez que optamos
por utilizar fonte 10.
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4

Análise de resultados

Este capítulo está dividido em cinco seções. As duas primeiras tratam dos resultados,
especificamente, do estudo de caso, sendo que na seção 4.2 adiciona-se a entrevista com um
gestor de comunicação que trabalha com o produto Top Therm há mais de 15 anos, mas
também atende outras marcas anunciantes em formatos similares de anúncios, e uma gestora
de comunicação que atende diversos anunciantes veiculando testemunhais também em
programas femininos diurnos. Já na seção 4.3 são apresentados os resultados das entrevistas
com os merchandetes e com a gestora de Digital Motion em redes sociais. A seção 4.4 detalha
os dados de distribuição da quantidade de ações de merchandising no ano de 2016,
informações de audiência e alcance de público feminino, investimentos, distribuição das
inserções por rede de televisão e por programas femininos referendando a importância do
formato product placement. Por fim, na seção 4.5, faz-se uma discussão analítica em diálogo
com o referencial teórico dos resultados produzidos pela pesquisa.

4.1

Entrevistas: Programa Mulheres, TV Gazeta

A maioria dos gestores analisados na pesquisa vivencia experiência profissional
(Tabela 2) no meio televisivo e na sua área de atuação há mais de 10 anos.
O que permeia a maioria das opiniões é a experiência empírica de sucesso de cada
gestor, que considera o bom resultado conquistado durante anos da prática do formato atual
de testemunhal, base para as atitudes gerenciais de produção de conteúdo editorial e de
venda de espaços.
O telefone do cliente. Esse é o principal medidor da eficiência. É interessante porque
a gente fala em ser uma tevê de resultado, porque a gente tem que dar resultado na
hora. Se a gente não der resultado, o cliente cancela a próxima ação. Então é tudo
muito imediato. Tem que funcionar na hora. É aí que se mede. A principal ferramenta
de medição (Entrevistado 1, Gestor comercial do programa Mulheres).
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O principal argumento de venda do programa para os anunciantes é de que os
testemunhais agregam um valor significativo à abordagem da mensagem, revelando um
formato eficiente de veiculação para vendas de produtos.
A Tabela 2 registra pequenas variações de discurso entre os entrevistados, porque a
sintonia de conhecimento adquirido apresenta a maior eficiência do testemunhal em relação
a outros formatos de anúncios.

Tabela 2 – Experiência: entrevistas com gestores comerciais e artísticos e apresentadora – Mulheres, TV Gazeta
EXPERIÊNCIA
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Programa Mulheres, TV Gazeta
CATEGORIA:
EXPERIÊNCIA

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Nome

João Marcos Amed Ali

Ocimar de Castro

Catia Fonseca

Cargo

Gestor Comercial
merchandising

Diretor Artístico do
programa

Apresentadora Âncora

Motivações para
inserção no mercado

Cursando Comunicação na
FAAP (1984), estágio em
atendimento na Agência
Lage & Magy.

Banco Pactual indicou para
gestão da marca Benetton e
convite posterior para a
gestão de shows da Angélica
(1985).

Cursou Jornalismo na
Cásper Líbero e iniciou a
carreira na Rede Mulher
de Rádio e TV
apresentando o programa
de culinária Com Sabor.

2.

Experiência Profissional

Editora Abril (revistas
Quatro Rodas, Playboy,
Superinteressante e Placar),
jornal Folha de S. Paulo,
Rádio Gazeta e TV Gazeta
(últimos 12 anos).

Programa da Angélica, Rede
Manchete; shows do
Erasmo Carlos; programas
Passa e Repassa e Eliana, no
SBT; Programa da Tarde,
Record TV; e Fox Life.

Experiências anteriores ao
programa Mulheres, TV
Gazeta, que já apresenta
há 15 anos: Rede
Manchete; programa Note
& Anote, Record TV.

3.

Argumento de venda
para o anunciante

O programa agrega valor ao
anúncio.

A apresentadora é o motor
principal da venda.

Apresentação com
argumentação direta nas
mensagens comerciais e
de forma coloquial.

4.

Abordagens de vendas
mais eficientes

Adequação do formato à
verba do anunciante.

Inserção do testemunhal
dentro do programa.

Transformar o que parece
ser um anúncio em algo
real.

5.

Opinião de formatos de
veiculação eficientes

Merchandising dentro de
programas.

Merchandising dentro do
programa.

Abordagens de
merchandising são mais
eficientes.

1.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017
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Existem elementos claros nos discursos, tanto da gestão comercial quanto da gestão
artística, quanto às ferramentas de avaliação do formato testemunhal (Tabela 3), devido à
facilidade de compreensão da mensagem por parte do telespectador, pelo diálogo franco
sobre os atributos do produto colocado no editorial, pela presença constante dos anunciantes
e, principalmente, pelo número de ligações provocadas pelos anúncios.

Tabela 3 – Ferramentas: entrevistas com gestores comerciais e artísticos e apresentadora – Mulheres, TV Gazeta
FERRAMENTAS
Monitoramento de Entrevista

CATEGORIA:
FERRAMENTAS

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Vantagens do formato
merchandising

Facilidade de compreensão
pelo telespectador.

Diálogo da apresentadora
com o demonstrador do
produto.

Credibilidade na
mensagem da
apresentadora.

2.

Estratégias de
mensagens
testemunhais

Atributos do produto no
conteúdo da mensagem
acionando a compra por
telefone.

Transformar o comercial em
um assunto mais leve.
Promover a compra por
telefone.

Testemunhar que usa o
produto e, de fato,
funciona.

3.

Avaliação dos resultados
do merchandising

Número de ligações pelos
telespectadores.

Número de ligações pelos
telespectadores.

Informa-se regularmente
com o departamento
comercial da emissora ou
mesmo com o próprio
anunciante.

4.

Identificação de
resultados da presença
de Top Therm no
programa

Presença constante no
programa.

Presença constante no
programa e percepção de
aumento da audiência no
momento da veiculação.

Presença contínua no
programa.

Efetividade dos
testemunhais em
programas de menores
audiências

Constância da compra do
produto anunciado.

Constância de produto
anunciado.

Alta demanda desse
formato de anúncio no
programa.

5.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

A apresentadora-âncora do programa Mulheres esclarece que os produtos somente
são colocados nos testemunhais quando usados e percebidos que, de fato, funcionam, porque
foram testados por ela própria, inclusive comprando diretamente do call center para verificar
a argumentação do atendimento, a exatidão no prazo de entrega e, principalmente, a
qualidade do produto.

58

Esse fato de aproximação com o processo de compra e utilização do produto é a base
para demonstrar espontaneidade de argumentação e reforçar a credibilidade da mensagem
da apresentadora, que assume um caráter informal de uma visita amiga e inquisitiva (MICELI,
2005, p. 191).
A valorização do endosso das mensagens (Tabela 4) é percebida pela participação ao
vivo dos apresentadores ou convidados dos anunciantes que, espontaneamente, interagem
com a audiência falando abertamente em um patamar de igualdade de oportunidade de
consumo.
Às vezes, quando a pessoa se sente injustiçada por um produto que ela comprou e
não era o que ela pensava, ou a entrega não foi legal, ele fica brava comigo! “Eu só
comprei, porque você falou para eu comprar” (Entrevistado 3, Apresentadoraâncora do programa Mulheres, TV Gazeta).

Essa atitude da telespectadora revela o grau de atenção nas ações de merchandising,
a noção de conteúdo editorial idêntico ao anúncio testemunhal e, ao mesmo tempo, a
evidência das ações endossadas. O cotidiano de comercialização representa a entrega de
qualidade e a experiência de consumo revelada na argumentação do texto de venda pela
apresentadora.
Com relação ao endosso de mensagem e percepções registradas de grau de atenção
ao conteúdo editorial quando veiculada ação de merchandising, os dados não indicam queda
de audiência, que é acompanhada, em tempo real, pelo diretor artístico do programa, que,
produzindo ao vivo, avalia através da pesquisa mecânica a audiência em tempo real (KANTAR
MÍDIA IBOPE).

Tabela 4 – Endosso: entrevistas com gestores comerciais e artísticos e apresentadora – Mulheres, TV Gazeta
ENDOSSO
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
ENDOSSO
1.

2.

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Quais as vantagens
do endosso
testemunhal

Participação ao vivo dos
apresentadores.

Espontaneidade.

Inteiração com a audiência
falando abertamente.

Grau de atenção nas
ações de
merchandising

Idêntico ao conteúdo
editorial.

Interação com o
testemunhal.

A telespectadora vê a
apresentadora do
programa em um patamar
de igualdade.
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3.

Evidências de vendas
Experiência dos
das ações
apresentadores.
endossadas

Credibilidade na
Argumento editorial como
apresentadora do
consumidora.
testemunhal.

4.

Cotidiano de
comercialização

Entrega de qualidade da
venda.

Experiência de
apresentação.

Entrega do produto
idêntica a mensagem.

5.

Análise da
preferência Top
Therm por
testemunhal

Formato constante de
veiculação.

Formato diário de
veiculação.

Parceria no programa de
longo tempo.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Em relação à colocação de merchandising testemunhal durante o decorrer do
programa, Entrevistado 2 justifica suas escolhas e destaca os resultados: “Eu tenho que fazer
em um bom horário. Com relação à Top Therm, tem uma coisa muito interessante na hora em
que a Catia entra para fazer o merchan: o Ibope sobe”.
A veiculação de anunciantes frequentes com mensagens endossadas é atestada pela
presença do produto Top Therm nesse formato, uma parceria de longo tempo com o
programa.
Ao considerar a característica de aceitação do endosso pela audiência do programa, os
entrevistados demonstram maturidade de opinião sobre um formato consagrado. O objetivo
principal de todos os envolvidos é o de promover afinidade editorial com o produto
anunciado, com apresentadores que declaram que usam e atestam os bons resultados.
A apresentadora-âncora afirma não ter identificação com celebridade, porque seu
esforço maior é dedicado à sua personalidade mais próxima de pessoas comuns para que esse
encontro de afinidades seja percebido.
A telespectadora que me acompanha, há muito ou há pouco tempo, vê que eu
sempre gostei mesmo. Gosto de cozinhar, de fazer artesanato, então é pelo
contrário: ela não me vê em um patamar acima; ela me vê um patamar de igual dela.
Eu desço, não é ela que sobe (Entrevistado 3, Apresentadora-âncora do programa
Mulheres, TV Gazeta).

A sintetização das entrevistas no contexto da lealdade (Tabela 5) mostra a repetição
de trechos que estão inter-relacionados com a pesquisa e ficam evidentes em características
analisadas separadamente, com significado iguais e justificativas. São interpretações baseadas
em resultados de vendas, lealdade de anunciantes em função da presença frequente das
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marcas e das telespectadoras que recebem vários estímulos diários de merchandising com
lealdade de interesse igual ao conteúdo editorial.

Tabela 5 – Lealdade: entrevistas com gestores comerciais e artísticos e apresentadora – Mulheres, TV Gazeta
LEALDADE
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
LEALDADE

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Conceito de lealdade da
audiência

Afinidade de
telespectadora.

Público fiel.

Presença de várias
gerações no programa.

2.

Lealdade nas ações de
merchandising

Formato consagrado.

Formato consagrado.

Permanência do
anunciante.

3.

Frequência de ações Top
Therm e a percepção da
audiência

Média 3 inserções diárias.
Credibilidade da audiência.

Média de 3 inserções diárias
e percepção da audiência
pelo Instagram, Facebook e
redes sociais.

Presença diária de
inserções. Percepção da
audiência pelas redes
sociais.

4.

Resultados de vendas
dos anunciantes

Resultado de vendas em
tempo real.

Resultado de vendas em
tempo real.

Conversão para o
anunciante.

5.

Resultados de vendas da
Top Therm

Veiculação frequente.

Veiculação frequente.

Veiculação frequente para
cobrir rodízio de público
durante o programa.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

O percurso dos desafios futuros (Tabela 6) do formato atual de merchandising
testemunhal revela uma preocupação com a manutenção da experiência consagrada há mais
de 20 anos. A apresentadora âncora do programa esclarece que “não
porque

é

existe

entretenimento”
.

O desafio a longo prazo do modelo atual está ligado ao fato de que a televisão se molda
às novidades, sendo o monitoramento feito pela direção artística do programa que se
aproxima das redes sociais para avaliar oportunidades de configuração de avaliação da
audiência e interação dessa mesma audiência.
A apresentadora do programa possui um canal no YouTube para receber e ouvir o que
pensam suas telespectadoras de televisão.
Montei um canal no YouTube e sofri, porque você tem que se desconstruir: tudo o
que você faz na televisão não vale para as mídias digitais; é outra forma de
comunicação. Na televisão você esmiúça mais e, na internet, é a arte de sintetizar, é
você resumir. Se você fala demais, ele sai fora e não te segue mais, não tem aquela

form
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companhia que a televisão tem (Entrevistado 3, Apresentadora-âncora do programa
Mulheres, TV Gazeta).
Tabela 6 – Desafios: entrevistas com gestores comerciais e artísticos e apresentadora – Mulheres, TV Gazeta
DESAFIOS
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
DESAFIOS

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Futuro dos formatos de
merchandising em
programas femininos

Formato consagrado há
mais de 20 anos deverá
permanecer idêntico.

Formato consagrado há
mais de 20 anos deverá
permanecer idêntico.

Não existe formato antigo,
porque é entretenimento.

2.

Desafio a longo prazo do
modelo atual de
merchandising

Formato utilizado desde o
início da televisão no Brasil,
em 1950.

É o que está dando certo há
muitos anos.

A televisão se molda às
novidades.

3.

Monitoramento de
formatos inovadores

Inexistente.

Inexistente.

Acompanhar o
desenvolvimento da
Internet.

4.

Continuidade de
anunciantes em
menores audiências

Demanda de veiculação
ainda é alta.

Incentivo a criatividade
de novos formatos

Foco nas ações inovadoras
do telemarketing.

5.

Demanda ainda é alta.

Acompanha as redes sociais.

Juntar o conhecimento da
Internet na televisão.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

A demanda de anúncios testemunhais ainda sendo alta, o incentivo para novos
formatos inovadores acompanhará o desenvolvimento da internet. Esse debate infere nos
desafios do formato atual de merchandising e dos influenciadores digitais. Aparentemente
são duas comunicações distintas, no entanto, estão caminhando para serem duas formas de
comunicação complementares.

4.2

Entrevistas: Gestores de Anunciantes

Foram entrevistados dois gestores de comunicação: 1) gestor do produto Top Therm;
2) gestora da agência D&G. O gestor de comunicação da Top Therm atua como diretor de
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planejamento da Sinergia Comunicação. A segunda gestora entrevistada, de pequenos
anunciantes, é diretora de planejamento e comunicação da agência D&G, especializada em
veiculação de testemunhais associados a serviços de call center, incluindo pré-avaliação de
cadastro de pedidos feitos por telefone e registro de vendas efetivas em função do anúncio
testemunhal adquirido pelo anunciante.
Com relação à experiência profissional (Tabela 7), ambos possuem vivência de mais
de 10 anos na atividade de veiculação de ações de merchandising, especialmente
testemunhais, e permaneceram em agências com características de atendimento a pequenos
anunciantes.
Na experiência de argumentação de vendas dos anúncios no formato merchandising
para os anunciantes, em ambos os casos as abordagens de eficiência são demonstradas pela
adequação da veiculação à verba do produto. Os profissionais relatam que pequenos
investimentos em merchandising testemunhal são oportunos para os anunciantes, uma vez
que o formato influencia o público, possui eficácia em termos de vendas diretas, apresenta
argumentações explícitas e integração ao conteúdo editorial do programa de televisão no qual
está inserido.
Uma característica ou preferência dos anunciantes de menor porte é optar pela
veiculação em programas femininos diurnos com baixa audiência, pois estes apresentam
custos absolutos por inserção mais econômicos, se comparados com outros horários na grade
da tevê.
A menor audiência rentabiliza mais, porque o investimento é menor e você tem um
tempo maior de explicar o produto no merchandising, então rentabiliza mais.
Quando você entra com programas com muita audiência o custo sai mais caro e o
resultado não é tão eficiente. O programa de menor audiência funciona como uma
porta de entrada da empresa (Entrevistado 7, Gestor de comunicação da Top Therm).

Os entrevistados reforçam a experiência empírica de sucesso com a veiculação do
merchandising testemunhal. Os profissionais acreditam mais nesse formato em razão da
vivência de compra de espaço e de monitoramento de resultados, reflexo de estratégias de
colocação dos anúncios em programas femininos.
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Tabela 7 – Experiência: entrevistas com gestores de anunciantes de merchandising
EXPERIÊNCIA
Monitoramento de Entrevista
Caracterização dos Entrevistados – Gestores de Anunciantes
CATEGORIA:
EXPERIÊNCIA

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Nome

Ricardo Mangassarian

Laurita Sabato

Cargo

Gestor de Comunicação da Top Therm

Gestora de comunicação de anunciantes da
D&G Comunicação

6.

Motivações para
inserção no mercado

Foi convidado para veicular a vinheta
“Ofertão” de produtos, na Rede Globo,
um formato diferenciado chamado
“Informercial”.

Iniciou na secretaria da Diretoria comercial da
Bloch Editores vendendo anúncios para a
mídia impressa.

7.

Experiência
Profissional

Começou, em 2001, na Agência
Consumídia acompanhando ações de
merchandising nos programas Xuxa,
Raul Gil e Gugu.

Venda de espaços comerciais, na Record TV,
durante 2 anos e, SBT, durante 14 anos,
comercializando segmento de pequenos
anunciantes.

8.

Argumento de venda
para o anunciante

Para pequenos investimentos o começo
deve ser programas femininos.

Oportunidades de anunciar com pequenos
investimentos e resultados de vendas no call
center. A D&G compra merchandising para
seus anunciantes e possui atendimento
próprio de call center.

9.

Abordagens de vendas
mais eficientes

Adequação do formato à verba do
anunciante.

Apresentar resultados de vendas no dia da
veiculação do testemunhal.

Merchandising dentro de programas. O
público aceita o formato e reconhece o
testemunhal como informação.

Acredita muito na eficiência das ações de
merchandising em razão da vivência da
compra de espaço e de atendimento
simultâneo dos potenciais compradores por
telefone.

10. Opinião de formatos
de veiculação
eficientes

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

No contexto de ferramentas (Tabela 8), a principal vantagem do formato de
merchandising é a oportunidade de argumentação, de fácil compreensão pelo telespectador,
facilitando a credibilidade do produto (entrevistado 7). Colocação também reforçada pelo
entrevistado 8, que cita a importância de a referência do testemunhal ser a menção do próprio
apresentador que oportuniza o convencimento do anúncio.
Na avaliação das estratégias de mensagens testemunhais o foco é atribuído à
oportunidade de maior tempo para a explicação desejada do conteúdo de argumentação,
associado à credibilidade que o posicionamento da apresentadora gera no público.
O apresentador para o conteúdo que está transmitindo e fala do produto. Ele
convence o telespectador a comprar aquele produto, então é mais o testemunhal
dele. Isso dá uma credibilidade muito grande para o anunciante (Entrevistado 8,
Gestora de Comunicação da D&G).
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A avaliação de resultados é referendada pela evidência de ligações em tempo real com
oportunidade de venda imediata, garantindo assim a presença constante dos anunciantes.
Um exemplo é a estratégia apresentada pelo entrevistado 7, que reforça a presença do
produto Top Therm no programa feminino diariamente e com mais de uma inserção durante
as quatro horas de transmissão. Os benefícios da efetividade de programas com menor
audiência são creditados aos resultados de vendas e ao baixo investimento no anúncio.

Tabela 8 – Ferramentas: entrevistas com gestores de anunciantes de merchandising
FERRAMENTAS
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
FERRAMENTAS

Entrevistado 7

Entrevistado 8

1.

Vantagens do formato
merchandising

Facilidade de compreensão pelo
telespectador e resposta rápida. Dá
muita credibilidade ao produto.

Convence o telespectador
porque é um testemunho do
próprio apresentador.

2.

Estratégias de mensagens
testemunhais

Atributos do produto no conteúdo da
mensagem, porque o tempo para
explicar é maior.

Credibilidade do apresentador do
testemunhal que argumenta de
forma não sutil.

3.

Avaliação dos resultados do
merchandising

Número de ligações pelos
telespectadores. Telemarketing é o
balizador.

Número de ligações realizadas
em tempo real.

4.

Identificação de resultados da
presença de Top Therm no
programa

Presença diária no programa.

Já atendeu o anunciante Top
Therm em outras emissoras e
hoje identifica resultado de
outros anunciantes.

Efetividade dos testemunhais
em programas de menores
audiências

Programa de menor audiência
funciona como porta de entrada da
empresa.

Investimento baixo para compra
de anúncio testemunhal com
resultados de efetividade de
vendas.

5.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Com relação ao endosso (Tabela 9), há um paralelismo com o que vem ocorrendo com
os produtos atrelados a apresentadores célebres ou influenciadores digitais. No caso dos
programas femininos analisados neste estudo, as transmissões ocorrem ao vivo em um
formato de diálogo com as telespectadoras. Os valores das marcas anunciadas precisam
corresponder à imagem transmitida pelo endosso do anúncio apresentado em tempo real. Os
influenciadores digitais testemunham recomendações de produtos e marcas da mesma
forma, porém não em tempo real, o que pode dificultar a venda imediata com envolvimento
emocional através de ligações telefônicas para call centers, que também têm a função de
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reafirmar qualidades e conceitos da marca em sintonia com a mensagem televisiva que foi
transmitida.
A relevância pode ser caracterizada pelo grau de atenção das ações ao vivo que, nas
entrevistas, foi identificado como idêntico ao conteúdo editorial do programa e registrado
como não tendo queda de audiência.
Na televisão você escolhe o programa, embora o apresentador influencie muito, mas
você escolhe (Entrevistado 7, Ricardo Mangassarian, Gestor Top Therm).

As evidências de vendas de ações endossadas são percebidas pela experiência dos
apresentadores nas técnicas promocionais de citações de argumentos e que são escolhidos
pela própria audiência ao sintonizar determinado programa. As telespectadoras estão
acostumadas à presença de informações intermediadas por endossos de anúncios.
A credibilidade toda do programa é do apresentador, então se o apresentador fala
que aquele produto é bom o telespectador vai acreditar e vai comprar, acreditando
que realmente o produto é bom (Entrevistado 8, Gestora de Comunicação da D&G).

Os anunciantes possuem representantes conhecidos como “merchandetes” termo
valendo para representantes masculinos e femininos, cuja função no merchandising
testemunhal televisivo é fazer as referências às qualidades e vantagens do produto. Os
merchandetes são introduzidos no conteúdo editorial do programa como convidados que
trazem informações para o telespectador. No momento da ação, a apresentadora-âncora do
programa endossa todas as argumentações do convidado do anunciante, que interage com o
programa e com a audiência.

Tabela 9 – Endosso: entrevistas com gestores de anunciantes de merchandising
ENDOSSO
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
ENDOSSO

Entrevistado 7

Entrevistado 8

1.

Quais as vantagens do
endosso testemunhal

Participação ao vivo dos
apresentadores.

O argumento endossado faz com que o
telespectador realmente acredite que o
produto anunciado já foi testado e funciona.

2.

Grau de atenção nas
ações de merchandising

Idêntico ao conteúdo editorial, não cai a
audiência.

Durante o testemunhal não existe queda de
audiência.
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3.

Evidências de vendas
das ações endossadas

Experiência dos apresentadores que são
escolhidos pela audiência que possuem.

A credibilidade do programa está
fundamentada na argumentação do
apresentador.

4.

Cotidiano de
comercialização

Maior volume de investimentos melhor
negociação de preços de veiculação.

Depende da audiência em algumas
emissoras, mas, fundamentalmente,
depende de resultado de vendas.

5.

Análise da preferência
Top Therm por
testemunhal

Sempre dá resultado de vendas
veiculado no mesmo formato.

Os programas com baixas audiências
possuem uma demanda alta de venda de
espaços testemunhais para qualquer
anunciante.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Na opinião dos entrevistados a lealdade (Tabela 10) desempenha um papel definido
claramente, porque a integração com o conteúdo editorial é considerada a partir da audiência
constante dos programas.
Os fatores individuais das telespectadoras, que são refletidos na interação com as
ações de merchandising testemunhais, são percebidos pela afinidade com a apresentadora,
sendo constatado que, durante a transmissão dos anúncios, a audiência não diminui. A
garantia da lealdade é entendida como fator fundamental para esse modelo de público
presente. Durante o programa são transmitidos vários testemunhais de anunciantes
diferentes ou do mesmo anunciante – que veicula duas ou três ações no mesmo dia –,
comprovando que a comercialização desse formato de anúncio é constante.
Às vezes o telespectador já está com a caneta na mão aguardando alguma oferta que
lhe agrade (Entrevistado 8).

Tabela 10 – Lealdade: entrevistas com gestores de anunciantes de merchandising
Tabela 10: LEALDADE
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
LEALDADE

Entrevistado 7

Entrevistado 8

1.

Conceito de lealdade da
audiência

Afinidade com a apresentadora.

O telespectador presente na audiência é
leal à apresentadora dos programas
femininos.

2.

Lealdade nas ações de
merchandising

Durante o merchandising não cai a
audiência.

Às vezes o telespectador já está com a
caneta na mão aguardando alguma oferta
que lhe agrade.

67
Várias ações de testemunhais no mesmo
programa também dão bons resultados de
vendas.

3.

Frequência de ações e a
percepção da audiência

4.

Resultados de vendas dos
Resultado de vendas em tempo real.
anunciantes

Mencionando o número 0800 ou do
telefone, as pessoas presentes na
audiência ligam simultaneamente.

5.

Resultados de vendas da
Top Therm

Quando o score dos telespectadores para
efetivar vendas é bom, os anunciantes
permanecem nos programas.

Top Therm faz ações há mais de 20 anos.

A recompra do produto é muito forte.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

A pesquisa buscou referenciar oportunidades de inovação e de desafios do formato
(Tabela 11) de merchandising testemunhal, considerando a experiência de gestão comercial
dos entrevistados.
Prevalece a visão dos gestores dos anunciantes de que o merchandising testemunhal
é um conceito de formato consagrado de muitos anos, onde a televisão criou diversos outros
conteúdos e continua buscando conteúdos inovadores. O desafio do modelo atual depende
da demanda de anunciantes que, por meio do atendimento no call center, percebem
alterações nos volumes de vendas em tempo real.
A sutileza das alterações sempre considera o score das telespectadoras para efetivar
vendas. Se esse formato existente desde o início da transmissão da televisão no Brasil, na
década de 1950, continuar tendo aceitação pela audiência, os testemunhais de anúncios com
apresentadoras e seus aparentes “convidados” dos anunciantes deverão permanecer.
Desde 2015, o Instituto Kantar IBOPE Media monitora as audiências, a quantidade de
ações e os investimentos dos anúncios de merchandising televisivos. Atualmente, a empresa
não evidencia o recall da audiência dos telespectadores através da transmissão do
merchandising testemunhal, o registro de hábitos de audiência compreende o número de
domicílios expostos a exposição do anúncio junto com o conteúdo editorial do programa
televisivo. O ideal seria que, pesquisas futuras, revelassem processos e assimilação da
mensagem, por exemplo, junto às telespectadoras com pesquisas de recall.
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Tabela 11 – Desafios: entrevistas com gestores de anunciantes de merchandising
DESAFIOS
Monitoramento de Entrevista
CATEGORIA:
DESAFIOS

Entrevistado 7

1.

Futuro dos formatos de
merchandising em programas
femininos

Formato consagrado faz muitos
anos deverá permanecer idêntico.

2.

Desafio a longo prazo do
modelo atual de
merchandising

Depende do desenvolvimento da
televisão aberta em mercados
mais desenvolvidos.

3.

Monitoramento de formatos
inovadores

4.

Continuidade de anunciantes
em menores audiências

5.

Incentivo a criatividade de
novos formatos

Demanda de veiculação.

Entrevistado 8
As coisas podem mudar, porque,
atualmente, a renovação de formatos nos
meios de comunicação é muito maior.
Continuar sendo efetivo em vendas.

Se os programas femininos de menor
audiência não continuarem vendendo os
anunciantes não permanecerão.
Às vezes, no call center os atendentes
informam que o testemunhal também está
no rádio e o telespectador informa que vai
ouvir no rádio a mensagem para decidir.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

4.3

Entrevistas com indivíduos contratados por anunciantes (Merchandetes)

Na sequência de compreensão do conteúdo das argumentações semiestruturadas,
foram entrevistados os chamados Merchandetes, termo que define tanto para o masculino
quanto para o feminino o personagem que testemunha anúncios dentro de programas
televisivos, com aparição de convidado do âncora ou apresentador principal do programa para
enaltecer as qualidades de um produto.
O merchandete é um personagem contratado pelo anunciante, independente do
veículo de comunicação no qual exerce a sua função, com o objetivo de detalhar as
características dos produtos, oportunidades de compra e, principalmente, estimular a
audiência para a compra imediata. Tradicionalmente o objetivo de venda é imediato através
do telemarketing.
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O processo de efetivação dos merchandetes dentro do conteúdo editorial do programa
acontece por meio da compra do tempo de exibição utilizado pela mensagem, feito
diretamente no departamento comercial das emissoras pelos anunciantes, que, mediante
pagamento de cachê, contratam também o apresentador principal para reforçar a
argumentação do convidado.
Os merchandetes são contratados diretamente pelo anunciante, com compromisso de
exclusividade ou não de marcas. Essa preferência pelo difusor da marca contratado é para
prevalecer argumentações de venda que são objetivadas pelo próprio anunciante em relação
ao produto anunciado. São, portanto, profissionais que agregam significado à abordagem da
mensagem.
Com a responsabilidade de contratação do espaço e do interlocutor da sua marca, o
anunciante assume para si a responsabilidade do conteúdo editorial, uma vez que compra
veiculação e contrata os personagens que divulgam as suas marcas.
As entrevistas consideraram os três tipos possíveis de contratação de merchandetes:
1) profissional com contrato exclusivo com um anunciante; 2) profissional com diversos
contratos de marcas; 3) profissional com a responsabilidade de ser o âncora do programa e
também ser o próprio merchandete com participação em outros programas femininos.
Os três entrevistados trabalham em sua área de atuação há mais de 10 anos, vivenciam
experiências em diversas emissoras de televisão, sobretudo em programas femininos, e
possuem sintonia com a sua audiência, com o veículo de comunicação e, principalmente, com
o sucesso de vendas das marcas que anunciam.
O que permeia a abordagem semiestruturada dos três entrevistados é a mesma
formatação deste estudo, ou seja, Blocos de experiência, ferramentas de administração do
testemunhal, avaliação de endosso de mensagens, lealdade da audiência e desafios futuros
para a continuação do formato atualmente utilizado de veiculação.
Existem argumentos claros revelados pelos três participantes (Tabela 12) com relação
a argumento de venda, por exemplo, onde a preocupação marcante é a responsabilidade
sobre o resultado de venda, assumida como o despertar de emoção, interesse e ação pela
audiência. A noção de celebridade não é aplicada ao merchandete, que tem um papel mais
ligado a uma pessoa comum que demonstra qualidade de produtos e foi convidada de um
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programa feminino para isso. A espontaneidade com que cumpre a etiqueta (elogios mútuos,
saúde, beleza), o conhecimento da tecnologia doméstica (limpeza e consumo) e dos ritmos da
casa (refeições, recreação, horário de dormir) são índices de desempenho correto para a
audiência (MICELI, 2005, p.70).

Tabela 12 – Experiência: entrevistas com merchandetes
EXPERIÊNCIA
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Testemunhais Merchandetes
CATEGORIA:
EXPERIÊNCIA

1.

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Nome

Rogério Moretto (Merchandete)

Celeste Zeminian
(Merchandete)

Padre Juarez Castro (âncora
de programas e
merchandete)

Cargo

Apresentador profissional de
Testemunhais de anunciantes.

Apresentadora profissional
de Testemunhais de
anunciantes.

Apresentador de programas
e de Testemunhais de
anunciantes.

Motivações para
inserção no
mercado

Trabalhava no marketing da
empresa Car System, que
anunciava exclusivamente no
merchandising. Substituiu um
dia um merchandete e, depois,
ficou 11 anos testemunhando o
produto.

Trabalhou durante 18 anos,
no SBT, como telemoça e
bailarina do programa Silvio
Santos.

A formação de padre
caminhou para a
apresentação de programas
católicos, primeiro em rádio
e, depois, em televisão.

Pioneira como merchandete
na TV Gazeta, foi contratada
para outros programas
femininos na Record TV, no
programa Note&Anote,
Rede Bandeirantes e Rede
TV. Atualmente é exclusiva
do anunciante BR Vita.

Rede Vida desde o início, há
20 anos, TV Gazeta e TV
Século 21 (emissora
católica).

2.

Experiência
Profissional

Contratos com 30 anunciantes
diferentes que veiculam na TV
Gazeta, Record TV e Rede TV.
Experiência de 17 anos como
merchandete.

3.

Argumento de
venda para o
anunciante

O resultado de vendas é melhor
quando existe a aparição de um
merchandete testemunhando.

Oportunidade de provocar
impulso para conversão em
vendas.

Oportunidade de
rentabilizar contribuição
para a igreja católica e ao
mesmo tempo vender
produtos éticos.

4.

Abordagens de
vendas mais
eficientes

Despertar o interesse ou um
sonho da telespectadora.

Dentro do testemunhal
“buscar o coração” do
consumidor.

No testemunhal são dadas
razões plausíveis.

5.

Opinião sobre
Celebridades

O merchandete é uma pessoa
comum; não é celebridade.

Merchandete é uma pessoa
comum.

Merchandete não precisa
ser celebridade.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

São pequenas as variações de discurso dos entrevistados quando analisadas as
ferramentas de avaliação de resultados (Tabela 13). O entrevistado 3 busca uma ligação mais
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ética quanto ao perfil do merchandete pelo fato de ser um padre ligado à igreja católica e com
reconhecido sucesso em editoriais religiosos.
As avaliações de resultados são de responsabilidade dos merchandetes e estes
aprimoram a sua experiência editorial de aparição nos programas femininos considerando a
sua capacidade de envolvimento da audiência com medição frequente. Não possuem
compromisso com a sutileza da mensagem e a preocupação é a de criar um vínculo do
consumidor com o produto em um curto espaço de tempo.
Eu nunca peço texto; eu peço tópicos, porque eu não sei como o apresentador vai
vir me abordando. Da forma que ele vier me abordar eu vou desenvolver o meu
texto. Então não quero nada de texto, eu quero tópicos: o que é, como que é, o que
o produto faz, como é, o que que ele faz, o que que vai acontecer. Enfim, é assim, é
dessa forma que acontece o merchandising (Entrevistado 2, exclusivo do
anunciante).

Tabela 13 – Ferramentas: entrevistas com merchandetes
FERRAMENTAS
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Testemunhais Merchandetes
CATEGORIA:
FERRAMENTAS

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Vantagens do formato
merchandising.

Argumentação direta com o
potencial consumidor.

Potencial de gerar ligações
com venda.

Não interrompe a
programação como
acontece no intervalo
comercial.

2.

Estratégias de
mensagens
testemunhais.

Demonstrar facilidade de
uso ou compra.

O “dia a dia”, a experiência
e a forma de argumentação.

Informações que não
deponham contra aquilo
que a igreja acredita.

3.

Avaliação dos resultados
do merchandising.

Acompanha direto o
resultado do anunciante.

Ligações em tempo real.

Finalização efetiva da
compra.

4.

Característica de sutileza
na apresentação do
Testemunhal.

Sem resultado imediato o
merchandete não faz
sentido.

Não tem sutileza. Ter
solução.

Precisa ser ético, não ser
abusivo.

5.

Perfil do apresentador
de programas e do
merchandete.

Criar vínculo do consumidor
com o produto.

Colocar a sua alma, a sua
emoção e a sua energia na
mensagem.

Programação religiosa
exige merchandete ético.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Na Tabela 14 a valorização do endosso ocorre por conta das evidências da figura
merchandete, que traz a força da sua personalidade de argumentação associada ao fato da
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credibilidade no texto que está sendo transmitido. No momento da veiculação é um indivíduo
comum, mas também um representante da empresa patrocinadora do anúncio.
Quem está em casa gosta de ver alguém representando a empresa, isso dá uma
credibilidade maior e a pessoa se sente mais à vontade vendo alguém representando
aquele tipo de produto (Entrevistado 1, merchandete não exclusivo).
Eu comprei um produto, acredito no meu produto, é aquilo que eu vou vender com
alma, coração, vida e toda a minha energia é dentro daquele produto. Aquilo é a
coisa principal do meu dia, da minha hora. Eu fui contratada pra isso e eu vou gerar
ligação (Entrevistado 2, merchandete exclusivo).

O endosso é favorecido pelo fato do merchandete não estar em um intervalo
comercial, mas dentro do conteúdo editorial de um programa.

Tabela 14 – Endosso: entrevistas com merchandetes
ENDOSSO
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Testemunhais Merchandetes
CATEGORIA:
ENDOSSO

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Quais as vantagens do
endosso testemunhal.

Dá mais credibilidade à
mensagem.

O merchandete é uma
Estar testemunhando
ponte. Ele dá o aval para a
mensagem. Demonstra que dentro de um conteúdo
comprou, usou e recomenda editorial do programa.
o produto.

2.

Grau de atenção nas
ações de merchandising

“Ligue já” é uma evidência.

A estrela é o produto que
deve ser vendido de fato.

Em emissoras religiosas o
grau de atenção tende a
ser maior.

3.

Evidências de vendas das Resultados comprovados de
ações endossadas.
vendas.

Acreditar no produto
sugerido pelo merchandete.

Quem assiste à Rede Vida
assiste com um objetivo
de mensagens
endossadas.

4.

Cotidiano de
comercialização.

O merchandete representa
a empresa.

Os argumentos são sempre
os mesmos, mas a emoção
para a compra é diferente.

Apresentação de forma
coloquial, bonita e
agradável.

5.

Preferência da audiência
por Testemunhal com
endosso.

Necessidade do mercado
anunciante.

Comprometimento com o
O entrevistado tem fã-clube. conteúdo editorial e seus
apresentadores.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

A interpretação da lealdade (Tabela 15) esclarece que a audiência possui simpatia com
o merchandete: ele pode mudar de programa, mas a telespectadora está acostumada com a
comunicação no formato testemunhal e entende a informação e o seu difusor.
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Com relação à lealdade da audiência, o entrevistado 3 esclarece a sua resposta,
justificando a lealdade diante também da representatividade do contexto de quem
argumenta:
Aqui na Rede Vida não é só padre que faz testemunhal. Nós temos outros
apresentadores que não são padres e têm a mesma eficácia. Por quê? Porque você
está vendendo dentro de uma programação religiosa que tem todo esse arcabouço
da Igreja como instituição.

Em resumo, a característica da lealdade revela que a audiência está acostumada com
o merchandete, são leais ao impulso de compra, seja ele exclusivo de um anunciante,
representante de vários anunciantes ou representante de uma organização social ou religiosa.

Tabela 15 – Lealdade: entrevistas com merchandetes
LEALDADE
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Testemunhais Merchandetes
CATEGORIA:
LEALDADE

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1.

Conceito de lealdade da
audiência.

Existe lealdade da
telespectadora com o
apresentador.

As pessoas entendem a
mensagem do testemunhal.

Audiência cativa.

2.

Lealdade nas ações de
merchandising.

“Comprei o produto porque
você indicou”
(telespectadora).

A audiência compra o
produto indicado no
testemunhal.

As pessoas acreditam em
todo o editorial e seu
testemunhal.

3.

Percepção da audiência.

“Eu te vi ontem você estava
lindo” (feedback na rede
social).

A referência de compra é a
argumentação do
testemunhal.

Audiência comprometida.

4.

Resultados de vendas
dos anunciantes.

Resultado em tempo real.

O contrato de exclusividade
exigido pelos anunciantes.

Resultado em tempo real.
Ligações com vendas
finalizadas.

5.

Lealdade ao
Merchandete

A audiência possui simpatia
com o merchandete.

O merchandete muda de
programa e continua tendo
credibilidade.

A audiência está
acostumada com a
programação e ao
merchandete.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Quanto aos desafios futuros, tanto para o merchandising em geral quanto para os
merchandetes (Tabela 16), eles dependem do crescimento da internet com suas
características e plataformas.
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Os três entrevistados não acreditam em uma mudança a curto prazo, influenciados
pela experiência com os anunciantes e pelo comportamento da própria audiência.
O entrevistado 3, merchandete religioso, percebe a necessidade de mudança de
formatos, mas também percebe que as atuais telespectadoras ainda estão presentes na
televisão, daí talvez o formato perdurar:
O desafio é o seguinte: as pessoas que nos assistem elas um dia vão morrer e as
pessoas que estão vindo atrás precisam nos assistir e elas não estão acostumadas
com a televisão. Então nós precisamos de outros meios, além da televisão, para estar
na vida das pessoas.

A convivência com as novas plataformas está sendo percebida e vivida pelos
merchandetes entrevistados, o que por si já revela uma sondagem natural com formatos
inovadores. Justificam essa atitude porque acreditam que os influenciadores trabalham com
os mesmos princípios do testemunhal televisivo, sem o compromisso da venda imediata, mas
com oportunidade de construção de imagem e de venda.

Tabela 16 – Desafios: entrevistas com merchandetes
DESAFIOS
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização dos Entrevistados – Testemunhais Merchandetes
CATEGORIA:
DESAFIOS
1.

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

O formato não morreu até
agora, dificilmente mudará.
O bate-papo do
testemunhal tem vida
própria.

Os novos telespectadores
não estão tão presentes
na televisão convencional.

Futuro dos formatos de
merchandising em
programas femininos.

Já deveria ter mudado.

2.

Desafio a longo prazo do
modelo atual de
merchandising.

Mudança de mentalidade do Pouca mudança no modelo
anunciante.
atual.

3.

Lançamento de formatos
inovadores.

Difícil a curto prazo.

Blogueiros e influenciadores
são derivações do
testemunhal.

Dependerá das
plataformas.

4.

Testemunhal na
Internet.

Exige outra postura de
testemunhal.

A convivência será favorável
para os dois lados, on e offline.

Convivência com a
Internet.

A Internet venderá com
outro “time” de compra”.

Os influenciadores têm mais
tempo para argumentar.
Facilitam o encontro do
consumidor em qualquer
horário.

Narrativas com ética.

5.

Testemunhais de
influenciadores.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Novos formatos e novas
plataformas.
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4.4

Entrevista com gestora de mídia digital

O histórico de experiência da entrevistada (Tabela 17) revela o percurso profissional
diferenciado dos demais entrevistados, onde a vivência no Japão por um período favoreceu e
ampliou a percepção de oportunidade de inovação. O estágio de desenvolvimento local das
ações digitais no cotidiano dos indivíduos permitiu relacionar com o potencial do mercado
brasileiro e visualizar o crescimento e a força da comunicação de conteúdo.
Eu ia ao mercado e não precisava passar pelo caixa. Fazia aquisição dos produtos de
forma totalmente automatizada. Não sabia falar japonês fluente, mas consegui fazer
rotas de transporte e traduzir a escrita (Entrevistada gestora de redes sociais).

Quando retornou ao Brasil as mídias sociais estavam começando a ser disseminadas e
os indivíduos começavam a utilizar aparelhos celulares e ter envolvimento com conteúdos.
Daí o aperfeiçoamento em planejamento estratégico digital com observação em
comportamento de pessoas e plataformas de contato.
Atualmente é contratada para consultoria para social mídia em consonância com as
estratégias marketing e comunicação do anunciante.
O trabalho de presença digital representa o constante monitoramento das plataformas
e o planejamento exige um desenvolvimento por etapas dependendo da informação presente
nas redes.

Tabela 17 – Experiência: entrevista com gestora de redes sociais
EXPERIÊNCIA
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização do Entrevistado – Consultora de Ações em redes sociais Digital Motion
CATEGORIA:
EXPERIÊNCIA

Entrevistado 1

Nome

Tati Maeda

Cargo

Consultora de ações em redes social Digital Motion.

11. Motivações para
inserção no mercado.

A motivação principal foi a residência no Japão por um período após a conclusão da
faculdade em Comunicação. Quando esteve por lá percebeu o futuro e o quanto o Brasil
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ainda teria que caminhar para alcançar aquele movimento digital. Foi uma descoberta
de potencial de mercado. Quando retornou deu ênfase a Gestão de Negócios estudando
inovação em redes sociais.

12. Experiência Profissional.

Analista de Negócios em agências digitais e empresas dentro do segmento de
atendimento ao consumidor SAC através das redes sociais. Durante 3 anos consultora da
empresa Reclame Aqui. Dá cursos livres de Presença e relacionamento Online na FGV,
ESPM e Mackenzie..

13. Argumento de venda
para o anunciante.

Quando o anunciante contrata uma consultoria para redes sociais, a negociação de
dimensão de resultados no ambiente digital é feita diretamente seguindo as estratégias
de comunicação do próprio anunciante.

14. Abordagens de vendas
mais eficientes.

O anunciante é consciente da sua necessidade de estar presente no ambiente digital
com as suas marcas. É impossível estabelecer um retorno exato por essa razão eficiência
precisa de monitoramento para certificar-se do que está funcionando ou não. O
anunciante sabe que se não fizer social mídia pode dar espaço até mesmo para seu
concorrente.

15. Opinião sobre presença
digital.

É um trabalho desenvolvido em etapas para gerar conversão. As pessoas buscam
informação, mas também analisam a informação. Muitas vezes é preciso ter diferentes
pontos de contato para bons resultados.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Com relação a ferramentas de avaliação da presença digital (Tabela 18), as
observações da entrevistada reafirmam um perfil do influenciador muito próximo do perfil do
merchandete. Não sendo uma celebridade é um personagem com um estilo de vida, que
transfere para seus seguidores opiniões e aparências de comportamento.
As estratégias e o conteúdo das redes sociais dependem da fase de desenvolvimento
do produto do anunciante nas plataformas e, ao serem criadas, são constantemente
monitoradas por analistas de conteúdo e de imagens. Existem um bom conjunto de
ferramentas para ajudar o analista no trabalho de avaliação de resultados.
O conteúdo dos anúncios, a exemplo dos testemunhais televisivos, não precisa ser
sutil, deve ser verdadeiro para os seguidores.

Tabela 18 – Ferramentas: entrevista com gestora de redes sociais
FERRAMENTAS
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização do Entrevistado – Consultora de Ações em redes sociais Digital Motion
CATEGORIA:
FERRAMENTAS
1.

Ferramentas de observação
digital.

Entrevistado 1

Analista de conteúdo com conhecimento de design para apresentar imagens.
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2.

Estratégias de mensagens
digitais.

Planejamento de gestão de métricas e monitoramento.

3.

Avaliação dos resultados do
conteúdo.

Acompanhamento direto de resultado e tendências dos seguidores. Dependendo da
fase do produto em relação à presença digital orgânica.

4.

Característica de sutileza na
apresentação do digital.

A mensagem ou imagem deve ser autêntica em relação ao emissor. Não precisa ser
ou não sutil, precisa ser verdadeira.

5.

Perfil do Influenciador.

Os fãs acompanham o estilo de vida do seu influenciador. O que importa é a
reputação da fonte, seu estilo de vida, suas opiniões e aparência.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

No contexto de avaliação do endosso das mensagens digitais (Tabela 19), o conteúdo
deve estar alinhado com a reputação de quem produz o conteúdo.
O monitoramento é a forma de avaliar resultados e também a garantia de endossos de
sucesso ou não.
Os seguidores são os avalistas da transparência da presença digital. Os influenciadores
são testados e monitorados em relação às suas opiniões e iniciativas. Na internet tudo está
registrado e qualquer informação pode ser recuperada pelos seguidores.

Tabela 19 – Endosso: entrevista com gestora de redes sociais
ENDOSSO
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização do Entrevistado – Consultora de Ações em redes sociais Digital Motion
CATEGORIA:
ENDOSSO

Entrevistado 1

1.

Quais as vantagens do
endosso testemunhal.

É percebida como a verdade transparente do influenciador.

2.

Grau de atenção no
conteúdo de mídia social.

Evidência da credibilidade e do prestígio do emissor de conteúdo.

3.

Evidências de vendas das
ações endossadas.

Resultados comprovados de monitoramento de opiniões de produtos sugeridos.

4.

Conceito de Celebridade.

Inexistente, porque celebridade e reputação necessariamente não caminham juntas.

5.

Preferência da audiência por
Testemunhal com endosso.

Influenciadores de confiança. Testados e percebidos pela audiência como fonte de
endosso de conteúdo.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Fazendo uma analogia com as colocações da entrevistada (Tabela 20), a lealdade é a
base da credibilidade do influenciador ou do micro influenciador presente nas redes sociais.
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A percepção da audiência ou dos seguidores é constatada no monitoramento das redes, ele
já está leal antecipadamente porque aceitou o comportamento do influenciador, que foi
escolhido exatamente pelo comportamento percebido como semelhante. Os fãs se conectam
emocionalmente para participar das histórias. É a materialização da predisposição ao vínculo.

Tabela 20 – Lealdade: entrevista com gestora de redes sociais
LEALDADE
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização do Entrevistado – Consultora de Ações em redes sociais Digital Motion
CATEGORIA:
LEALDADE

Entrevistado 1

1.

Conceito de lealdade da
audiência.

Existe lealdade da audiência com o influenciador.

2.

Lealdade a conteúdos de
influenciadores.

Compra de produto indicado na fonte preferida.

3.

Percepção da audiência.

Credibilidade em alguém que foi escolhido pelo conteúdo antes da recomendação
de produto.

4.

Resultados de vendas dos
anunciantes.

Predisposição ao vínculo com a plataforma e a reputação do conteúdo. Venda
personalizada individual após o alcance do conteúdo aceito pelo consumidor.

5.

Perfil dos geradores de
conteúdo.

Informação pessoal sem a preocupação da comunicação de massa. Surgimento dos
micros influenciadores com alcance e repercussão em grupos menores.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

Os desafios passam pela capacidade de criar histórias inovadoras pelos canais digitais,
passam pela necessidade de aprimoramento da gestão de conteúdo com resultados (Tabela
21), porém para formatos inovadores o profissionalismo do mercado produtor é fundamental
para a evolução do mercado anunciante.

Tabela 21 – Desafios: entrevista com gestora de redes sociais
DESAFIOS
Monitoramento de Entrevistas
Caracterização do Entrevistado – Consultora de Ações em redes sociais Digital Motion
CATEGORIA:
DESAFIOS
1.

Futuro dos formatos digitais
de influência

2.

Modelo atual de
compartilhamento de
conteúdo.

Entrevistado 1
Evidência mais aprofundada de gestão de resultados entre meios e plataformas.

“Vender uma coisa real e que seja palpável de se observar”.
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3.

Lançamento de formatos
inovadores

4.

Testemunhais de
influenciadores

Dependerá do grau de profissionalismo do mercado produtor de conteúdo.

Exigência de formatos genuínos de contato.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017.

4.5

Dados de audiência e investimentos no formato merchandising

Os dados apresentados neste capítulo foram feitos com as informações gentilmente
cedidas pelo Instituto Kantar IBOPE Mídia, referendados por pesquisas regulares de
comportamento da audiência e investimento publicitário, com base em metodologia
apresentada no final deste trabalho.
Esta análise considera a cobertura da pesquisa do Painel Nacional de Televisão (PNT)
envolvendo 128 mercados e 286 emissoras de TV aberta, acompanhando o desempenho
comercial das cinco principais redes nacionais de televisão aberta no Brasil, a saber, Rede
Globo, Rede Bandeirantes, Record TV, SBT e Rede TV.
Os dados qualitativos e quantitativos envolvem exclusivamente a cobertura nacional
das grandes redes de televisão aberta e, no caso da análise do programa Mulheres, da TV
Gazeta, apenas as informações de audiência participam desta análise de merchandising
televisivo, pela predominância de cobertura do sinal da emissora no estado de São Paulo.
A primeira informação relata a força dos investimentos dos anunciantes em cada um
dos principais meios de comunicação (Tabela 22), comparando os dados de 2016 e 2015,
apresentando a variação de crescimento, manutenção ou redução de verba para cada
participação dos meios.
O destaque dos investimentos fica para os anúncios veiculados no formato de
merchandising, que representa o quarto formato de anúncio mais veiculado no mercado
brasileiro de comunicação de anúncios, com crescimento desde 2013, conforme demonstrado
na argumentação 2.1 deste trabalho.
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Merchandising televisivo foi o formato de anúncio que apresentou a maior variação de
crescimento de investimento em 2016. Os meios tradicionais, como revistas, jornais, rádio e
cinema, apresentaram uma queda de investimentos.
O investimento total apresenta os valores referentes a outros formatos de veiculação
de portais nacionais que não representam, necessariamente, o montante do investimento em
internet, por exemplo, pelos anunciantes. Entretanto, o presente trabalho optou por
representar os dados dos meios tradicionais. Essa informação é relevante, porque até o
investimento total apresentou uma queda de -1,49%, em 2016.

Tabela 22 – Evolução do investimento publicitário 2016. Valores em R$ (000)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar Ibope Media – Monitor Evolution, 2016.

A comparação de tendência de variação dos formatos de veiculação utilizados pelos
anunciantes, em 2016, está demonstrada no Gráfico 1, representada pela linha vermelha e diz
respeito à participação dos investimentos em 2016 em comparação ao ano de 2015.
O gráfico mostra tendência de crescimento do formato merchandising, que foi o maior
aumento de investimento em relação ao ano de 2015, 14,54%, enquanto o mercado total caiu
1,49%. Embora a TV aberta ainda lidere o total de investimento publicitário, seu crescimento
foi de 2,44%, inferior ao de TV por assinatura, 8,91%. Já os outros meios de comunicação
apresentados – rádio, jornal, revista e cinema –, tiveram queda no investimento em 2016 em
comparação ao ano anterior, 2015.
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Gráfico 1 – Distribuição do investimento publicitário

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar Ibope Media – Monitor Evolution, 2016

A análise comparativa a seguir (Tabela 23) contempla a participação dos investimentos
em ações de merchandising televisivo por segmento produtivo e apresenta o ranking da
participação de verba de cada segmento em relação ao número de ações de merchandising
veiculado e o resultado qualitativo de audiência junto ao público feminino com idade superior
a 18 anos.
Na avaliação qualitativa das ações a medida publicitária é o TRP (Target Rating Point),
que representa a soma das audiências de todos os programas que tiveram veiculação de
merchandising televisivo em 2016.
A importância desse quadro é a demonstração da tática dos segmentos, onde o
investimento de maior ou menor volume necessariamente não demonstra o melhor resultado
qualitativo de alcance do público feminino no filtro analisado. O tratamento dado ao público
feminino neste trabalho relaciona-se diretamente com o objetivo de avaliação de programas
também femininos, onde a predominância é de telespectadora até mesmo pelo conteúdo
editorial desses programas.
Esta visão vai ao encontro da evidência empírica da gestão de marketing dos
anunciantes (item 2.2), que aborda a preocupação constante em alcançar o maior número
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possível de potenciais consumidores através da comunicação, visando o contato e o
envolvimento com os argumentos publicitários que gerem resultados eficazes de vendas para
produtos e marcas.

Tabela 23 – Comparativo de táticas de investimento

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2016

O Gráfico 2 ressalta a predominância de anúncios dos segmentos farmacêutico e de
higiene pessoal e beleza no formato de anúncios de merchandising televisivo, porque o
monitoramento dos investimentos indica o total de, aproximadamente, um bilhão de reais,
em 2016.
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Gráfico 2 – Investimento em anúncios no formato merchandising. Mercado Nacional

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2016.

A distribuição do montante total de investimentos dos anunciantes em ações de
merchandising compreende outros gêneros de programas (Tabela 24) em razão dos diversos
anunciantes também possuírem diversos públicos-alvo a serem alcançados. Essa tabela revela
que o maior número de ações de merchandising não está concentrado nos programas de
maior audiência da televisão brasileira, como é o caso do gênero telenovelas, com grandes
audiências e com os maiores custos absolutos de veiculação.

Tabela 24 – Participação de anúncios de Merchandising por programa. Mercado Nacional

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2017.
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Avaliando o resultado final de audiência para o público feminino considerado neste
trabalho, o Gráfico 3 evidencia o maior resultado da audiência acumulada, representado pela
linha vermelha, demonstrando que, efetivamente, o mercado anunciante consegue melhores
volumes com programas diurnos, excluindo o Programa do Ratinho, que veicula uma grande
quantidade de produtos de propriedade do próprio apresentador-âncora e lidera, neste
gráfico, a pontuação pelo grande número de anúncios no formato merchandising testemunhal
do apresentador.

Gráfico 3 – Participação de anúncios de Merchandising por programa Mercado nacional

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2017.

As tabelas a seguir evidenciam colocações de textos e a justificativa desta dissertação,
principalmente em relação às preferências dos anunciantes de merchandising pelo horário
diurno, onde estão localizados os programas femininos com menores audiências (tabelas 25
e 26) e, principalmente, a concentração de investimentos do formato merchandising nas
emissoras com menores audiências (tabela 27).
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Tabela 25 – Merchandising: Distribuição faixa horária. Mercado nacional

MERCHANDISING
Distribuição da programação por faixa horária
Day Part de TV Merchandising

(R$)

Ações

TRP MM
ABCDE 18+

Madrugada

01:00 - 05:59

9.884,23

111

87,02

Matutino

06:00 - 11:59

1.063.104,09

4530

8623,86

Vespertino

12:00 - 17:59

2.735.379,84

7181

16400,93

Noturno 1

18:00 - 19:59

627.241,83

1251

4914,71

Noturno 2

20:00 - 21:59

1.117.960,16

2096

4772,01

Noturno 3

22:00 - 00:59

2.401.940,65

4284

11144,64

7.955.510,81

19453

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2017

Tabela 26 – Merchandising: gênero de programação
MERCHANDISING
Distribuição por gênero de programação de TV
Gênero

(R$)

Ações

TRP MM
ABCDE 18+
27731,31

Auditório

4.588.911,31

7926

Entrevista

89.436,69

507

507,01

407.224,71

1612

1131,10

Esporte
Feminino

1.040.680,92

5654

6772,20

Game Show

383.265,49

761

1657,34

Humorístico

160.880,03

237

650,38

Novela

120.324,69

113

1967,66

Reality Show

889.006,70

995

3729,53

Reportagem

67.420,81

294

367,18

Série

19.664,99

41

494,46

Show

188.259,41

1312

931,61

435,06

1

3,39

Sorteio

7.955.510,81

19453

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2017.

Tabela 27 – Distribuição das ações e do investimento nos programas femininos diurnos em Rede Nacional

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017, a partir de dados do Kantar IBOPE Media, 2017.
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4.6

Discussão dos resultados

O objetivo deste estudo foi o de investigar a eficácia do merchandising televisivo e a
força dos testemunhais de produtos, no entanto, é preciso entender antes a nomenclatura
dos formatos de anúncios utilizados pelos anunciantes, agências de propaganda e veículos em
suas relações de comercialização de anúncios.
Existe uma dúvida recorrente no mercado brasileiro da comunicação entre os termos
product placement e merchandising. Merchandising é conhecido como qualquer técnica ou
ação direcionada ao ponto de venda com o objetivo de promover produtos, essencialmente
motivar e influenciar a decisão de compra dos consumidores. Fazer merchandising, nessa
ótica, significa facilitar venda.
Os veículos de comunicação locais consideram merchandising e product placement
como sendo o mesmo formato, ou seja, qualquer ação que favoreça a aparição de produtos
explícita ou não. Sigman (2005) definiu como sendo esse um formato, o product placement,
não tendo nenhuma relação com o merchandising de ponto de venda. Essas diferenças de
classificação é que geram a confusão a respeito da interpretação dos significados dos
anúncios.
Da mesma forma, quando o anúncio é chamado de comercial na comunicação
televisiva brasileira, contraditoriamente pode ser o anúncio colocado nos intervalos dos
programas, nas caracterizações de patrocínios ou mesmo nas chamadas de programas. Os
projetos comerciais das emissoras de televisão são vendidos para os anunciantes e analisados
pelas agências de propaganda com essas expressões contraditórias.
No conhecimento acadêmico e em outros mercados publicitários, o product placement
é, de fato, definido como sendo as aparições de produtos, serviços ou marcas, sutis ou não
sutis, podendo ser visual, verbal ou integrado no conteúdo editorial (RUSSEL, 1998). Na
tradução literal, a “colocação de produtos” seria o comercial colocado nas citações de
patrocínio, os anúncios dos intervalos comerciais e das chamadas.
Nas definições históricas, o product placement representa também a colocação de um
produto em um contexto editorial de entretenimento para compreensão de um
posicionamento de produto ou marca (BALASUBRAMANIAN, 1994).
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Existem as narrativas menos sutis, variação do próprio product placement, que são os
testemunhais de produtos, podendo ser apresentados por celebridades, por apresentadores
de programas ou pessoas comuns convidadas de programas (AVERY; FERRARO, 2000).
Resumindo, tem-se um conflito de termos e significados para tratar neste estudo, no
entanto foi utilizada a correspondência da terminologia usada no mercado nacional para
entendimento das conexões, uma vez que, na essência, o merchandising televisivo possui o
mesmo significado de product placement.
As entrevistas revelaram que interações de marcas anunciadas e a audiência envolvem
profissionais das áreas artística e comercial com larga experiência e conhecimento empírico
de resultados. Os bons resultados de vendas é que traduzem os bons inputs de comunicação.
Os resultados confirmam que o apresentador de programa feminino e o merchandete
acumulam experiências de sucesso de argumentação. Todos os envolvidos nas ações de
merchandising são testados diariamente, porque os resultados de vendas são imediatos.
A contribuição específica dos merchandetes contratados pelos anunciantes é de
testemunhar satisfação, lealdade (TOUFAILY; RICARD; PERRIEN, 2013) e credibilidade (LUTZ,
1985) para os produtos anunciados em razão do comprometimento com resultados de vendas
(ZEITHAML, 2000).
Outra oportunidade de sucesso dos merchandetes é o de ter uma comunicação
coloquial, além de representarem pessoas admiradas, mas com vivência de cidadãos comuns.
Os administradores de comunicação dos anunciantes veicularam frequentemente as
suas ações de merchandising, porque as suas vendas são proporcionais às aparições do
merchandising televisivo. A comunicação por conteúdo representa uma forma inteligente de
fazer propaganda com baixos custos.
No comparativo de distribuição dos investimentos, a veiculação no formato de
merchandising foi o que apresentou o maior crescimento de verbas investidas. Isso reforça o
conceito de preferência por programas com custos absolutos mais econômicos com
oportunidade de manutenção de vendas.
Para todos os envolvidos, embora o formato seja antigo, com poucas chances de
evolução, o testemunhal é uma estratégia de comunicação diferente do intervalo comercial,
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pode ser criativa e sedutora à medida que os merchandetes tenham comportamentos nessa
linha.
Os dados qualitativos dos estudos Kantar IBOPE Media revelam a presença constante
da telespectadora nos programas femininos do período diurno, principalmente nos programas
com baixas audiências.
O merchandising ou o product placement conquista não só os anunciantes como
também a lealdade dos consumidores.
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5 CONCLUSÃO

Os testemunhais de produtos ou marcas são significativos para os anunciantes como
ferramenta de comunicação, principalmente porque ficam inseridos no conteúdo editorial dos
programas. São também vantajosos, porque é um formato de anúncio que envolve baixos
investimentos de veiculação.
A premissa inicial de que o product placement é uma forma diferenciada de anúncio
foi confirmada e bem avaliada na pesquisa exploratória feita com os profissionais
responsáveis pela gestão e resultados de vendas.
Este estudo forneceu uma ponte entre a literatura dos diferentes referenciais teóricos
do product placement e a experiência bem-sucedida dos gestores e atores dos testemunhais
que convivem com avaliações das suas ações em programas com menores audiências.
A prática diária das ações testemunhais dos merchandetes evidencia a lógica de suas
argumentações e as abordagens de sucesso associadas à credibilidade da audiência e à
eficácia dos anúncios testemunhais, reveladas pela experiência dos gestores e atores do
testemunhal de resultados de vendas a baixos investimentos em menores audiências.
Dentre os três formatos distintos de product placement classificados por Szmigin
(2005), a pesquisa qualitativa demonstrou que o conteúdo explícito e integrado representa a
apresentação formal do conteúdo editorial, desempenhando o mesmo papel ativo da
argumentação artística. Por ser explícito e não sutil, também foi possível demonstrar
claramente os resultados de vendas, que são imediatos e crescentes.
Na forma e no conteúdo da comunicação, os apresentadores de testemunhais se
aproximam dos influenciadores digitais, dispensando a sutileza e assegurando a reputação.
Entretanto, o conteúdo implícito referendado de forma discreta não é a narrativa dos
apresentadores do programa feminino nem dos convidados dos anunciantes que interagem
com os apresentadores e com a audiência.
No mercado brasileiro de comunicação o product placement, para os gestores de
marketing ou comunicação, está ligado à comunicação de massa e Brand placement ou Brand
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content é a nomenclatura aceita para a comunicação digital. Parecem ser definições diferentes
e todos esses significados fazem claramente parte dos referenciais de sucesso das ações
testemunhais de merchandising.

5.1

Contribuição teórica

A relevância teórica deste estudo é significativa na medida em que os resultados são
validados pelas entrevistas com profissionais envolvidos no contexto de produção artística e
comercialização de anúncios. Os participantes do estudo são os responsáveis por toda a cadeia
de produção até a finalização da mensagem. São acostumados a se comunicarem através de
mensagens instantâneas em argumentações transmitidas ao vivo.
As informações registradas são mais significativas em razão da coerência dos
resultados do estudo de caso, que extraiu de dados empíricos fatos comportamentais de
gestão, que envolvem o referencial teórico do product placement de endosso, lealdade e
ferramentas, associados diretamente ao impacto na venda.
A contribuição para a ciência desta pesquisa consistiu na melhor compreensão do
papel dos apresentadores-âncoras e dos merchandetes, que influenciam a intenção de
compra com diferentes argumentos de conteúdo buscando um nível significativo de
credibilidade. O envolvimento é interativo, pessoal, testado e comprovado por validar o efeito
da compra.
A perspectiva deste estudo revelou, com o registro de experiências empíricas, ser
possível controlar a percepção da audiência através do endosso verbal positivo apresentado
nas argumentações editoriais.
Apesar da diversidade de representações teóricas do product placement, poucos são
os estudos que privilegiam a influência da mensagem decorrente do comunicador
testemunhal presente em programas femininos diurnos.
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5.2

Implicações Gerenciais

Com a oportunidade do testemunhal de impactar potenciais consumidores com
informações detalhadas do produto, muitas vezes especificadas no briefing de marketing, mas
impossível de ser transmitida através de anúncios de 15 ou 30 segundos, o anúncio de
merchandising com a presença do merchandete com o aval da âncora do programa contribui
com espontaneidade para a tomada de decisão do consumidor.
O ranking de táticas de merchandising de diversos segmentos de anunciantes revelou
tecnicamente a presença de públicos potenciais em programas femininos com baixas
audiências, com baixos investimentos. Esta explicação é referendada pelos dados do Instituto
Kantar Ibope, que revelaram, no ano de 2016, mais de 19 mil ações, sendo 5.654 ações em
programas femininos diurnos.
O merchandising no mercado brasileiro de comunicação foi o formato de anúncio que
apresentou o maior crescimento de receita para os veículos de comunicação quando
comparado com os investimentos nos demais meios.
Para a gestão de investimento, vale ressaltar que a inflação de custos dos anúncios
tende a ser menor no horário diurno em relação aos custos dos horários chamados de “nobre”
da televisão. Em 2016, o horário diurno obteve inflação de 11,1% (aumento nominal), já no
horário nobre a taxa foi de 14,5%.
Os resultados deste estudo ajudam a enfatizar a necessidade dos gestores anunciantes
considerarem os vários formatos de interatividade, não esquecendo da interatividade
televisiva por meio dos testemunhais, que provoca respostas imediatas dependendo da
relevância do conteúdo.
O product placement, conhecido no mercado brasileiro como merchandising na versão
testemunhal, propõe uma reflexão teórica e prática, porque é atraente e bem frequentado
por anunciantes e consumidores.
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5.3

Limitações do estudo e continuidade da pesquisa

O estudo de caso, as entrevistas e os dados sobre audiência permitiram demonstrar a
relevância do merchandising não sutil por meio dos testemunhais, em específico para o
universo dos programas femininos. Entretanto, há de se considerar a limitação da investigação
centrada em um único estudo de caso. Embora tenha se tentado amenizar o viés do caso único
com adição das entrevistas e coleta de dados secundários (triangulação), os resultados podem
não espelhar a realidade total do fenômeno em discussão.
Investigações futuras poderiam associar a validade do testemunhal para campanhas
institucionais, considerando que a veiculação atual desse formato de anúncio está ligada a
argumentações promocionais de vendas imediatas de produtos. Da mesma forma, estudos
futuros poderiam analisar as percepções ou resultados de vendas por grupos demográficos,
por faixa etária ou estilos de vida.
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APÊNDICE A – ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA
Bloco 1 (Experiência)





Reconhecer o perfil do entrevistado e a experiência profissional diante da estrutura e do ambiente
organizacional da emissora e da produção do programa.
Perceber as informações gerais que possibilitam a gestão interna e externa de efetividade de
resultados da comunicação e dos negócios.
Product placement ou merchandising. Qual a definição?
Merchandising ou testemunhal?

Bloco 2 (Ferramentas)




Compreender de que maneira são definidas as características dos programas e o reconhecimento do
interesse pelo conteúdo editorial do público presente na audiência.
Explorar o quanto possível, opiniões sobre as características das ferramentas de comunicação para
gerar vendas do produto Top Therm.
Indicar as características e estratégias de mensagens não sutis com formatação de espontaneidade de
uso ou consumo.

Bloco 3 (Endosso das mensagens)






Avaliar o papel do endosso da apresentadora associado ao endosso de um convidado testemunhando
e interagindo com o programa. Qual a hierarquia do endosso (merchandising testemunhal ou
merchandising entrevista) que mais favorece o entendimento da mensagem e promove a ativação de
vendas em tempo real?
Como é caracterizada a gestão dos mesmos apresentadores interagindo diariamente com a mesma
audiência por longos períodos com argumentos semelhantes?
Quais as indicações de vendas efetivas para garantir resultados positivos do endosso ao vivo das
mensagens?
Como avaliar a relação do grau de atenção da telespectadora nas ações de merchandising?

Bloco 4 (Lealdade)





Quais os conceitos relevantes de envolvimento dos indivíduos presentes na audiência que favorecem
a lealdade e o consumo.
Análise dos valores agregados de influência na decisão do consumidor que garantem a lealdade do
relacionamento e asseguram o diferencial competitivo.
Identificar investimentos e resultados econômicos para os gestores de comunicação e dos anunciantes
e das emissoras.
Acompanhamento dos resultados de vendas dos anunciantes em tempo real?

Bloco 5 (Desafios futuros)






O formato atual de veiculação de ação de merchandising garante o sucesso de vendas a longo e médio
prazo.
Qual o desafio desse modelo de negócio para monitoramento da mídia.
Deverá continuar a demanda de anunciantes por menores audiências?
A experiência empírica continua sendo um bom caminho para experimentar novos formatos de
veiculação?
Como é possível o incentivo a criatividade de novos formatos?
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MULHERES
Primeira Fase: entrevistas com os gestores comercial, artístico e apresentadora-âncora do programa Mulheres,
da TV Gazeta.

ENTREVISTA B1 – João Marcos Amed Ali, gestor comercial do programa Mulheres, da TV Gazeta (executivo de
contas da TV Gazeta – segmento médias e pequenas agências e clientes diretos)
ALI, João Marcos Amed. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 7 ago. 2017.
Trajetória profissional e experiência com comercialização. Quando entrei na FAAP, em 1984, logo comecei a
estagiar na publicidade. A experiência com a parte comercial veio com a editora Abril, depois que eu me
formei. A partir do estágio, passei em várias áreas de comunicação, agências, empresas, a parte de assistente
de propaganda. Quando me formei fui para uma agência como atendimento chamada Lage Associados, do
Darcy Lage, um parente do Lage, da Lage & Magy; ele cuidava apenas de contas culturais. Eu fazia
atendimento, não era exatamente comercial, mas em agência a parte mais comercial é a de atendimento.
Tinha contas fixas para atender. Fiquei um ano lá e fui para a editora Abril e fiz parte, inclusive, do primeiro
grupo de trainees que a editora Abril formou na área de atendimento. Eles tinham para o jornalismo e fizeram
a mesma coisa para a área comercial. Na [editora] Abril eu fiquei quatro anos e meio. Passei pela [revista]
Quatro Rodas, depois pelo grupo de masculinas. Quando entrei os publishers tomavam conta de cada título,
depois juntaram. Naquela época, acho que 1989, juntou o grupo de masculinas e passei a atender [as revistas]
Playboy, Quatro Rodas, Superinteressante e Placar. Fiquei até 1993. Depois fui para a Folha de S. Paulo, onde
fiquei pouco tempo, cinco ou seis meses. Aí vim para a rádio Gazeta AM, uma oportunidade que surgiu quando
estavam remontando as equipes. Fiquei uns dois anos na AM e depois fui para FM. Na FM fiquei até 2004. Em 2
de janeiro de 2005 vim para a TV Gazeta. São 12 anos de TV Gazeta.
Com tanta experiência em formatos de veiculação, na sua opinião, para você convencer um anunciante, o
que seria mais significativo na postura de um profissional? De convencimento? Olha, alguém já disse que a
gente não vende nada; é o cliente que compra. Tem a ver com mostrar para o cliente o que ele realmente
precisa. O cliente vem com uma necessidade e é você tentar ver dentro do leque que você está oferecendo
aquilo que mais vai atender o cliente, aí o convencimento fica muito mais fácil. Normalmente, principalmente
no nosso mercado, o cliente gosta de comprar muito desconto. Então você também tem que agregar valor ao
que você está vendendo, porque desconto por desconto não é o caso. Você vai concorrer com desconto com
outro... é sempre complicado. Você tem que agregar valor ao que está vendendo e sempre tentar atingir aquilo
que o cliente está precisando dentro desse escopo.
Aqui na Gazeta você vendeu o formato tradicional ou esteve mais próximo dos formatos de venda de
merchandising? A TV Gazeta é o que se chama de uma “tevê de resultado”. Quase 100% de sua programação é
ao vivo. Desta forma, o formato merchandising está sempre presente. De 2005 a 2011, trabalhei com grandes
agências. De 2005 a 2008, atendi pequenas, médias e grandes agências. Mas, de 2008 a 2011, só com grandes
agências. E, desde 2011, com pequenas e médias agências e clientes diretos. Em todo esse tempo, o
merchandising sempre funcionou como o principal produto da TV Gazeta, em qualquer programa, pela Gazeta
ter essa característica. Os programas, tirando o jornalismo... Mesmo o jornalismo esportivo... Gazeta Esportiva
e Mesa Redonda são programas que funcionam com merchan. Eles têm, dentro do espaço editorial, a
necessidade de ter o merchan como um serviço, como uma maneira de oferecer opções para a audiência.
Lógico que a audiência percebe que é merchan, mas ao mesmo tempo eles têm isso como uma maneira de
receber uma informação. Mesmo sendo comercial, tem uma credibilidade muito grande. Então sempre vendi
merchan como o principal produto.
Em relação à eficiência, qual você considera mais eficiente: veiculação avulsa tradicional ou merchan? O
merchan, sem dúvida, até porque ele está inserido dentro do espaço editorial. Assim, de certa maneira, ele vai
trabalhar muito bem isso, porque não tem o espaço do break. Você está falando de um assunto e insere o
merchan. O cara vai dar menos importância ao break, mesmo se ele ficar na sala, e às vezes ele sai da sala e vai
fazer alguma coisa durante o break. O merchan não. O merchan prende o cara da mesma maneira que uma
matéria [jornalística], uma conversa.

102
Em termos acadêmicos ou pelo menos pela comercialização feita fora do Brasil, na verdade, o merchan é
chamado de product placement, ou seja, uma comunicação que pode ser mais eficiente quanto mais sutil.
Você acredita que esse formato chamado merchandising testemunhal tem algumas características que são
diferentes? As vantagens de ser explícito, né? Olha, é uma boa discussão, porque... O que acontece na nossa
cultura? O merchandising tem uma história daquele comercial ao vivo. No início da tevê brasileira, quando
ainda não havia o videotape, os artistas faziam comercial ao vivo falando de vários produtos. Só tinha essa
opção; não tinha o break. Ou então o break era formado desse espaço onde se fazia ação ao vivo, uma vez que
a TV era ao vivo. De certa forma, herdamos isso. Até gostaríamos de fazer mais inserido e procuramos sempre
oferecer aquilo que a gente chama de “envolvimento”, que é, por exemplo, em uma receita, em um quadro
falando de culinária, você tem um produto que vai ser utilizado, ele vai passar por visualização, por citação.
Estou dividindo quais são os pedacinhos do que é envolvimento. Vai mostrar a embalagem. Isso seria o ideal
para qualquer merchandising ou product placement, como você disse. Agora tem outra coisa: o cliente sempre
exige mais “explicitude” (risos). É até uma exigência do mercado. Então você vai falar todos os atributos do
produto e não só isso. Você vai ter um “álibi”, você vai repetir um monte de vezes o [número de] telefone,
então não dá para ser sutil; tem que ser super explícito. A gente até chama esse formato de merchandising de
balcão, porque o apresentador normalmente sai de um cenário e vai para outro cenário, meio que para dizer:
“Agora é a hora dos nossos patrocinadores, agora é a hora do comercial”. Então é interessante. Acho que
poderia até ser diferente, mas até pela própria cultura, é um produto que o cliente entende mais fácil e ele não
quer sutileza. A nossa briga, até para criar um outro espaço... a gente até consegue em alguns programas, que
é um espaço mais sutil, vamos dizer assim, e a gente acha que é tão eficiente quanto, mas é até mais difícil de
vender, em termo de produto.
Existe alguma ferramenta que permita avaliar se é mais eficiente ou menos? O telefone do cliente. Esse é o
principal medidor da eficiência. É interessante porque a gente fala em ser uma tevê de resultado, porque a
gente tem que dar resultado na hora. Se a gente não der resultado, o cliente cancela a próxima ação. Então é
muito imediato. Tem que funcionar na hora. É aí que se mede. A principal ferramenta de medição.
Há dois formatos: o mais tradicional, com alguém apresentando, e outro com a apresentadora interagindo
com um convidado testemunhal. Qual você acha mais interessante: a apresentadora vender sozinha ou a
vantagem dela estar associada ao testemunhal que tem personagem do anunciante? A gente chama de
merchandete. Tem uma diferença básica do formato que é o seguinte: o testemunhal tem um minuto de
tempo e se prende a esse tempo. Lógico que, por ser ao vivo, vai variar, mas sempre dentro desse um minuto,
mais ou menos. A entrevista que a gente chama... e não é uma entrevista... tem uma diferença que a gente
chama de pauta, quando tem um convidado. Não é pauta que a gente está falando, é da entrevista... Então não
é um convidado, não é uma pauta; é o que a gente chama de merchan-entrevista, quando tem o merchandete
junto. Daí são dois minutos. Então é o dobro de tempo e normalmente a gente vende pelo mesmo preço,
porque a eficiência da ação da entrevista, por durar mais tempo, acaba sendo maior muitas vezes. Tem clientes
que preferem o testemunhal, só com o apresentador, porque empresta muito mais a credibilidade do
apresentador nesse tipo de ação, do que só ele fazendo sozinho. Então têm clientes que fazem questão. Uma
outra questão relacionada é que nós, por ser uma política da casa, permitimos vários concorrentes no mesmo
segmento. Por exemplo, tinha uma época que, no ramo de odontologia, os implantes dentários estavam a mil
por hora. Temos poucos programas: diariamente na grade são apenas sete. Então a gente não pode se prender
a ter um só cliente por segmento. Nesse caso, a gente não pode nem permitir o testemunhal, ou seja, a
apresentadora se ligar a um só cliente do segmento. Então tem que abrir para entrevista e a apresentadora vai
acompanhar os vários clientes desse segmento. Lógico que ela não pode se comprometer muito com cada um.
Isso é um formato nosso, muito próprio da TV Gazeta, mas é assim que funciona. Um ou outro cliente a gente
fecha acordos comerciais de exclusividade, mas não é comum.
No programa Mulheres, objeto dessa pesquisa, também tem essa variável. Por ter produtos concorrentes, o
entrevistado passa a ser importante? Passa a ser importante, ele toma a frente. Eu tenho alguns casos. Hoje
em dia, até por uma questão de mercado, tenho menos produtos do mesmo segmento participando, mas
poderia ter, como já foi o caso. Daí a gente nem vende o formato testemunhal; só vende o formato merchanentrevista, aí todo mundo pode participar. Eu tenho exceções. Uma delas é a Top Therm. A Top Therm a gente
blindou eles no Ômega 3. Eu só tenho a Top Therm com o Ômega 3. Ele é exclusivo com esse produto, o Ômega
3.
Você também credita o nascimento dessas pessoas, dos chamados merchandetes, a esse fato: a necessidade
de ter um entrevistado aparecendo no programa, diante de outros concorrentes? Como é que nasceu essa
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figura do merchandete contratado pelo cliente? Meio imposição do mercado, meio imposição nossa e acaba
sendo uma figura que está, vamos dizer assim, no dia a dia da emissora. Vira quase uma celebridade... É uma
subcelebridade (risos).
Quando você comercializa você enfatiza um ou outro ou deixa a critério do cliente? Dependendo do produto
a gente já sabe o que vai funcionar melhor. Olhando pela característica do cliente, produto, distribuição, a
gente acha melhor direcionar para uma ação com merchandetes. Às vezes são produtos que tem
características que precisam ser melhor explicadas, tem mais coisas para serem faladas, então o merchandete
se torna importante. E outros não. Outros a gente sabe que vai funcionar melhor só com o apresentador. A
gente dá uma direcionada ou dá a nossa opinião.
E se for da área de saúde e às vezes precisa ter algum merchandete diferenciado. É merchandete também o
masculino? (risos) É tudo merchandete. Na área de saúde? A gente já teve dentistas fazendo merchan e ainda
tem, como o cliente SP Implantes. A área de saúde é um pouco mais complicada porque depende de CRM, CRO
etc. e tem normas que o cliente precisa seguir. Toda vez que fala sobre saúde tem que ter um técnico
responsável, um médico, um dentista responsável, e isso tem que aparecer na legenda, no GC, que é como a
gente chama, com informação e tudo mais. Mas esses caras gostam de mandar especialistas para fazer a ação.
No programa Mulheres, se é que você pode falar, mais ou menos quantas ações você tem por dia, ou é
permitido, ou tem lógica? Vinte e duas ações por dia. É o nosso limite. O programa tem quase quatro horas:
são três horas e cinquenta minutos. Então, como limite, são vinte e duas ações. Teve um cliente que me falou
isso, não fui eu quem falei, mas é verdade: a TV Gazeta é a tevê que mais faz merchans no Brasil por dia, com
uma média de 40 e até mais merchans por dia em toda a grade. No Mulheres, o limite é 22. Agora a gente está
em uma época de vazante, vamos dizer assim (risos), então tem de 15 a 20.
A experiência do Top Therm é interessante, porque trabalha com programas femininos com menor audiência.
Como você analisa esse fator de anunciantes que preferem programas com menor audiência? Ou qual a
vantagem? Eu acho que tem a ver com a questão... O que que acontece com essa questão? Somos
especialistas em ter pouca audiência porque temos pouca audiência, porém temos programas com uma
audiência mais segmentada. Por incrível que pareça, nossa audiência, normalmente, tem um perfil melhor em
termos de classe socioeconômica, é mais qualificada. Se você pegar um programa da [TV] Globo, uma novela
das nove, vai ter uma qualificação menor do que a do programa da Catia [Fonseca, apresentadora de Mulheres,
da TV Gazeta], por exemplo. O público AB é bem grande, chega a 40%, e não é essa a média da TV aberta. O
merchan é uma ação cara, por isso tem que ter um ticket médio alto, precisa ter uma qualificação melhor. Nem
sempre quando a se fala em qualificação se está falando de um público culturalmente qualificado, mas é um
público que tem poder de compra. Então é interessante. O caso da TV Gazeta eu já ouvi clientes dizerem o
seguinte: “Pra mim é melhor vender em São Paulo”. A gente cobre o estado de São Paulo com eficiência, mas a
partir daí a nossa cobertura vai ficando mais pulverizada, mais rarefeita. Mas a gente entrega uma boa
qualidade de venda, com menos inadimplência, com ticket médio maior e com uma logística para o cliente
melhor. Ao partir de São Paulo para entregar, ele vai gastar menos frete e vai ser mais fácil controlar essa
carteira: vai ser uma carteira fiel, então ela recompra. Continua comprando bem, a ponto de, falando de Top
Therm, eu atendo o cliente. Ele deixou de fazer muita coisa nessa época. Ele faz hoje praticamente todas as
emissoras abertas.
Hoje então ele faz programas com maiores audiências... Faz Globo, no break; faz pouco, mas faz. Mas não
deixou de fazer Gazeta. Ao contrário, hoje, no mix de investimento deles, a gente tem um peso até maior do
que já teve. Na crise é melhor você vender melhor, com mais qualidade. Então a gente continua tendo eles
como um [inaudível – corta].
Observei que ele faz mais de uma vez por dia no programa. Eu não consegui dimensionar... Hoje ele chegou a
fazer cinco por dia.
Cinco dá um resultado? Será? Ou como isso funciona? Eu acho que o número cinco é o máximo para ele. A
gente tinha até um acordo de não deixar que as ações entrassem muito juntas. O acordo era de, no mínimo, 40
minutos entre uma ação e outra. Isso funcionou e estava funcionando bem e ele tinha resultado com as cinco.
Isso foi por alguns anos; não foi que ele fez por um mês, não. Ele fez isso, pelo menos, por quatro anos.
Quando entrou a crise forte ele teve que reduzir investimento em tudo e teve também uma questão de
cobrança de imposto que foi importante. Porque a cobrança era feita no começo do processo: ele recolhia
imposto em cima do insumo e não do produto beneficiado. Depois mudou: ele passou a pagar em cima do
beneficiado, aí o valor agregado maior e também aumentou a alíquota. Ele passou a pagar muito mais imposto
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e tudo isso afetou muito o negócio do cliente. Ele deu uma diminuída geral no investimento em publicidade,
mas com a gente ele continua forte.
Ele faz essas cinco inserções e provavelmente/ Três inserções.
Três inserções, desculpa. Então ele tem bom resultado com as três. Como você analisa a lealdade, ou de
compra ou da sua telespectadora, porque é interessante. Se você puder falar primeiro se você tem alguma
coisa que te diz da lealdade dessa telespectadora e, dentro dessa lealdade ao programa, porque será que ele
veicula três vezes. Quando você conhece aquela frase do... dizem que era do Presidente da GM, que ele falava
que ele sabia que 50% do que ele investia em publicidade ele jogava fora. O problema é que ele não sabia qual
dos 50% era (...) Eu acho assim: o programa ao vivo sofre muita variação do que acontece... Não só o ao vivo,
mas a programação de tevê em geral. Se você tem um fator relevante acontecendo – e hoje em dia acontecem
muitas coisas com a política que afetam muito a audiência –, então se você dá o azar de ter, naquela ação, algo
relevante que o programa não está cobrindo, tem o desvio dessa audiência para alguma coisa, então aquela
ação ficará prejudicada. Mas aquilo foi um dia na semana, então é colocar todos os ovos na mesma cesta. O
cliente sabe disso, tem essa percepção e, por isso, faz três inserções. Ele vai ter uma variação entre as três; isso
é normal, é natural. Às vezes uma pauta boa vai estar próxima à ação e ele vai se beneficiar disso, outro dia não
vai ser assim. Então o cliente sabe que no dia ele vai ter um resultado X na média e isso faz com que ele
continue mantendo essa frequência. Tem outra questão: esse cara de telemarketing desenvolveu uma
expertise, uma ciência que é dele, o conhecimento que ele tem de como atingir esse cliente através das ações;
ele montou um banco de dados fabuloso. A Top Therm, antes de ir para as outras tevês, começou na TV
Gazeta; ela foi relançada na TV Gazeta. A Top Therm fazia a Iogurteira famosa e daí ele praticamente relançou
com o Ômega 3. Só que ele estava meio quebrado nessa fase. A gente o acolheu aqui, chamamos,
renegociamos uma dívida que ele tinha com a gente e demos um crédito para ele.
Na Iogurteira? No Ômega 3, que foi um sucesso. O Ômega 3 é um produto que começou como qualquer outro
produto, sei lá, como o Cogumelo do Sol, Barbatana de tubarão, tinha um monte de coisas na época, mas o
Ômega ficou como um produto que teve comprovação científica, uma série de estudos mostrando que era
eficaz e realmente era bom para a saúde. Ele teve sorte, porque escolheu um produto meio no escuro, mas que
foi muito confirmado em termos científicos ao longo dos anos. E ele saiu na frente: foi o primeiro cara a
apostar nisso.
Ele está com uma versão nova, né? Está com uma versão nova. Tem duas versões. Uma é a Low Reflux...
Porque aquilo é óleo de peixe: você toma uma cápsula, depois aquilo volta e é um bafo de bacalhau o dia todo
(risos). Então tem esse antirrefluxo e tem um que é com uma série de aditivos, vitaminas, para dar uma
turbinada. Até porque vai cansando e hoje todo mundo tem Ômega, né? Hoje ele já está sentindo uma
necessidade de criar um diferencial para continuar tendo esse benchmarketing.
Você acredita que você tem telespectadoras fieis. E ele tem uma lógica que ele tem sempre a mesma e tem
que repetir para a mesma. A ação ajuda não só a vender para novos telespectadores, novos compradores,
novos clientes, mas para manter a fidelização também antiga. Ele precisa, para manter o ativo no
telemarketing dele, estar sempre lembrando a esse cliente: “Olha, o Ômega agora está melhor, porque tem
uma nova versão”. Ele fala o seguinte: para o meu passivo, ele já está mais ou menos, mas ele sabe que para
continuar indo bem no ativo, precisa continuar anunciando. O atendente de telemarketing que vai fazer o
ativo, ele sabe que boa parte dessa renovação está em continuar anunciando. Ele sabe disso. Ah, quanto
tempo vai durar esse ativo se eu parar de anunciar? Não muito! Um mês, sei lá... então ele sabe que ele precisa
continuar, é uma coisa em espiral.
São experiências empíricas do anunciante. Ele vai testando. É assim que a coisa acontece? E Top Therm talvez
passou por essa experiência e aí, testando, criou a cultura própria dele, que tem esses formatos que você
está descrevendo. Ele teve em mídia alguns outros produtos, como cálcio, um outro produto que ele lançou
para a pele que não é de ingerir, que é o Bulgaricus [Bulgaricu’s Top Therm], que agora na época de crise ele
recolheu e não está anunciando. O Ômega 3 é o grande chamariz e, no ativo dele, acaba vendendo os outros
produtos.
Ele tem uma linha que é mais extensa. Aí quando o cara cai lá, ele acaba sendo impactado por outros
produtos, eventualmente vai comprar outros produtos também.
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Pela sua experiência de gestão comercial, você acha que esse esquema ainda deve continuar por muito
tempo? Não sei se você visualiza alguma evolução nesse processo, porque já faz tempo que ele está no ar.
Sim. Se a gente for ver desse modo está desde os anos 1950, desde o início da televisão (risos).
A Top Therm? Ah, você diz a Top Therm? A Top Therm tem na figura da mulher do seu Wolf [Gerhard M Wolf,
criador da Top Therm], a dona Aracy, a grande merchandete do produto. Eles acreditam muito no formato.
Apesar da dona Aracy hoje estar meio afastada por outras razões, temos um merchandete fixo aqui que faz as
ações todos os dias. É um formato consagrado. Outra coisa: eles fazem break também; fazem break na Globo e
a eficiência, segundo eles mesmos, é baixa.
Qual a razão? Eles falam que quando o comercial sai do ar não toca muito [o telefone], mas que, por alguma
razão, o resultado do dia, na somatória com as outras emissoras, acaba sendo bom. Acham que esse efeito
Globo ajuda a vender, por isso mantém. É uma coisa multiplicadora, algo que turbina as ações de merchan nas
outras emissoras. É interessante. Pode ser que seja verdade (risos).
Você acompanha os resultados de venda ou ele discute isso com você? Não. A gente sabe que tem problema
quando ele reclama. Normalmente ele sabe que tem que tocar tanto [telefone], qual é o resultado que ele
espera. Se tiver abaixo disso, ele vai reclamar. Como há muito tempo que não... aliás, deu até uma melhorada.
O Simba acabou criando esse efeito, porque a TV a cabo acabou mostrando uma força que ninguém sabia que
tinha. Isso beneficiou a gente e alguns clientes melhoraram. A Gazeta está na Net, no HD da Net, demorou para
entrar, mas tem algumas praças que a gente até ampliou. A própria Net teve que mostrar para os assinantes
que tinha alguma contrapartida, aí lançou a gente como essa contrapartida e eu achei ótimo. Nosso resultado
geral está melhor até do que estava antes e o cliente não tem reclamado. A gente vive um momento bem difícil
na economia, então quanto mais resultado a gente tem, melhor.
Ficou apenas uma pendência, mas eu vou voltar a esse assunto. Vou verificar com o Ibope, mas gostaria de
saber se tende a ser mesma telespectadora todos os dias. Você falou que varia... Na afinidade no Ibope... A
gente vê que quando tem muita afinidade. É alto, mas eu não tenho aqui. Pelo nível de afinidade que a gente
tem, tende a ser a mesma telespectadora todo dia, mas ela vai entrar e sair na programação algumas vezes,
porque nós temos quatro horas de programação.
Talvez justifique as três entradas de Top Therm por causa disto... Exatamente por causa disso. Porque ela vai
rodar dentro desse espaço de tempo que é grande.

ENTREVISTA B2 – Ocimar de Castro, gestor artístico do programa Mulheres, da TV Gazeta
CASTRO, Ocimar de. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 15 e 18 ago. 2017.
Trajetória profissional. Tenho 30 anos de televisão e estou com 55. Entrei na tevê por acaso. Fui militar e assim
que eu saí da Marinha, fui para o banco Pactual. O dono, Luiz Cezar Fernandes, comprou a Benetton e pediu
para eu tomar conta da marca, junto com outro rapaz. Bombou, mas paramos de crescer. Sempre gostei muito
de televisão e tudo o que eu via na tevê tentava puxar uma ideia para dentro da empresa. Quando a Xuxa
lançou a marca Bicho Comeu, pensei: “Caramba, ela está unindo televisão com marca de roupas, vai bombar”.
E realmente bombou. Tentei fazer com o Sérgio Mallandro, só que a gente não tinha experiência... São essas
histórias que acontecem. Com relação ao Sérgio Mallandro, vim do Rio de Janeiro para São Paulo para
conversar com ele no SBT.Depois trabalhei 16 anos com a Agélica cuidando da gestão da estrutura dos shows.
Participava também dos programas da TV Manchete. Com a Angélica, no ano de 85 ou 86, em uma TV
Manchete supermoderna na época, o [Jayme] Monjardim era o diretor artístico. Eu fazia dois programas da
Angélica e era contratado da empresa dela e da Manchete. Peguei a experiência de show e de televisão. Estou
aqui na TV Gazeta desde 2015, vai fazer dois anos.
Quais as temáticas que fazem mais sucesso com as suas telespectadoras? Culinária, pauta médica e, hoje, eu
tenho a Tia, que faz muito sucesso. Tenho outras coisas que fazem sucesso, mas que não uso constantemente.
O que eu tenho constante é: culinária, pautas médicas e a Tia, que está todos os dias. Eventualmente eu tenho
aquela prestação de serviço de advogados, que vai muito bem. Tenho que ficar diversificando: um dia eu trago
o advogado, em outro, alguém que vai falar sobre imposto de renda, outro dia vou falar de separação, de
família, vara familiar, essas coisas vão bem. Eu tenho liberdade total.
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No seu dia a dia, merchandising ou product placement? Merchandising. Gostaria muito de fazer product
placement, mas não tenho nenhum. Os testemunhais dão muito resultado para o cliente.
Como você percebe que o merchandising é sucesso ou não? Ou você deixa isso por conta do anunciante? Eu
tento fazer em um bom horário. A responsabilidade é minha, porque quem determina o horário que vai ao ar o
Top Therm ou outro produto qualquer sou eu. Posso acabar com o produto se eu jogar lá no final do programa;
nunca vou fazer isso. Prefiro colocar em uma hora em que estou com Ibope legal. Com relação à Top Therm,
tem uma coisa muito interessante que você acabou de me perguntar: como eu sei do sucesso? Top Therm é
um produto, quando eu coloco, na hora que a Cátia entra para fazer o merchan, o Ibope sobe. Normalmente o
público não tem muita paciência de ver merchandising, você nota que cai um pouquinho. No caso da Top
Therm não. Quando está Top Therm, por incrível que pareça, sobe o Ibope. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que
saber o momento que eu coloco o merchandising. Para saber quando o merchandising não está agradando, eu
verifico o Ibope e também verifico a empresa. Tenho muitos merchandisings que estão relacionados ao
número 0800, então, no momento em que eu entro com o merchandising, eu sei, não na hora, mas alguns
minutos depois, tipo, o cliente liga para o departamento comercial e fala: “Era para ter, pelo menos, 100
ligações. Eu tive 30”. Pode acontecer isso, então eu sei que não foi legal por aí, e a grande maioria trabalha com
números de telefone.
Como você avalia o testemunhal ou o endosso do merchandising em relação ao comercial avulso? Para o tipo
de programa que eu faço, eu acredito mais no merchandising.
Qual dá mais resultado: a apresentadora-âncora fazendo o merchandising, a merchandete ou a
apresentadora interagindo com o convidado do produto? Aí é complicado. Por exemplo, a grande maioria dos
merchandisings do programa sempre está com a pessoa da empresa. No caso da Top Therm, está o André
[Araújo] e a Cátia, mas já teve momentos que ela fez sozinha, porque a pessoa não pôde vir, algum problema.
Mas, por exemplo, VestCasa não quer ninguém; é a Cátia que faz, porque está dando um bom retorno para
eles, todos os dias. É só a Cátia, o TP [teleprompter] e ela fala das promoções. Isso vai da empresa. A VestCasa
acredita muito que tem que ser a Cátia, a apresentadora. Mas eu não tenho o que é melhor, acho que funciona
dos dois jeitos. Veja bem, quando a Cátia está com outra pessoa, ela interage da mesma maneira, ela acaba
vendendo junto. Ela não deixa só o cara do lado, ela não deixa só o André, no caso da Top Therm. Ela está lá
batendo um papo com ele, falando: “Eu também uso”. É espontaneamente. Eu vejo que ela, sozinha ou com
alguém, vende da mesma maneira. Ela sabe vender, não larga na mão do cara e participa total. Não vou citar
outros canais de televisão, mas você percebe que, quando tem o cara da empresa, a apresentadora ou o
apresentador não falam, você pode reparar isso, ou então fala muito pouco. Agora a Cátia participa 100% e
sozinha ela também faz. É claro que existem tabelas de preços aqui na tevê: ela sozinha é um valor e o
representante do produto é outro.
As telespectadoras são leais ao seu programa? Eu tenho um público fiel há muitos anos. Como eu sei disso?
Porque o programa tem o Instagram, tem as redes sociais e você acompanha muito ali as pessoas. Todo dia eu
dou uma olhada, óbvio que não dá para ler tudo, mas eu vejo pessoas que estão ali há muitos anos, sabem do
programa mais que nós mesmos. Porém, lembre-se que eu tenho um programa de quatro horas, então eu
tenho muita rotatividade. É a mãe que tem que buscar o filho na escola, aí volta e continua assistindo o
programa. Muda muito o público.
Quais são os valores de argumentação que podem impulsionar o consumidor a comprar um determinado
produto? Você está falando assim: qual o convencimento maior que eu acho no merchandising? O
convencimento maior de tudo, eu sou muito direto e objetivo, é o apresentador. Em que sentido? A Cátia é
aquela que te convence. Eu vou falar duas coisas: a Cátia já vendeu caixão de defunto e foi bem. Eu sei, porque
os caras continuaram fazendo o merchan, continuaram presentes no programa. Raramente você vai ver aqui
no Mulheres um produto que apresenta apenas um dia. Eu garanto para você que esse produto vai vir, pelo
menos, 15 dias ou um mês com a gente. Não fica mais porque é óbvio: é custo para eles, tem o investimento.
Outra coisa que a Cátia vendeu, uma coisa que a mulherada usava antigamente – isso eu não presenciei, mas
ela conta –, é um produto que se colocava, é o assoalho pélvico da mulher, é uma coisa difícil de vender, que
vai na vagina da mulher. Ela conseguiu vender o produto, enfiava o dedo aqui assim para mostrar como era a
colocação do produto. Quando chega produto novo, normalmente eu tenho reunião do comercial juntamente
com a Cátia, justamente para conhecer o produto. Às vezes o marketing da empresa faz uns textos
monstruosos e a Cátia fala: “Não, você só me explica o que faz o produto, para que é, duração, não sei o quê”.
Mas eles não entendem e mandam um montão de coisas. A Cátia: “Você confia em mim? Eu vou vender!”.
Então você não precisa dar um texto para ela, o departamento comercial aqui confia: a Cátia vende areia no
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deserto. Se eu der esse celular para a Cátia e disser: “Cátia, esse celular é usado, é do Ocimar. Você consegue
vender?”. Ela pega o celular na mão, vai lá e eu garanto para você: não vai dar dois minutos e alguém vai ligar
para você para comprar o seu celular.
A que você confere esse sucesso: a maneira do merchandising ou à figura da apresentadora em si, no caso,
da Cátia Fonseca? Como eu posso te dizer? Eu estou procurando a palavra. Veja bem, aí é que está. A Cátia é
uma celebridade? Sem dúvida! Mas só que as pessoas não a veem como celebridade. Sabe como as pessoas
veem a Cátia? Como uma pessoa que está dentro da sua casa, como se fosse uma pessoa da família. Essa é a
credibilidade da Cátia: a espontaneidade dela. Volto a repetir: ela é celebridade? É, mas ela, para os nossos
telespectadores, não; ela é uma amiga, é a irmã que a pessoa não teve, é a mãe que a menina não teve,
confidente. Tanto é que se você pegar o Instagram do programa Mulheres você vai ver: “Eu sinto que vocês
estão dentro da minha sala”. Muita gente. “Eu sinto que, na hora que eu estou na cozinha, vocês estão lá na
sala”. Eu vejo a Cátia contando a vida dela, eu vejo a Cátia contando a história de fulano de tal. Então é assim, é
muito diferente de você falar... E o Faustão? O Faustão é uma coisa muito comercial, aí entra nessa coisa que
você está me falando, entendeu, essa diferença. A Cátia é amiga da dona de casa, a Cátia é a filha, de repente,
que a dona Maria queria ter e não teve. Veja bem, o Faustão é um grande apresentador, não é isso; é que é
outra coisa, muito comercial, é outra ótica. É comercial aqui? É! Só que a Cátia transforma o comercial em uma
coisa mais leve, não sei se você compreende o que eu estou falando. Eu faço questão de, na hora em que eu
estou dirigindo o programa, transformar o meu palco aqui do programa, como se fosse uma extensão da casa
de qualquer pessoa que esteja assistindo. Dou liberdade para a Cátia, para quem estiver com ela, no caso, a
Tia, por isso, com relação aos merchandisings, é outra coisa; esquece essa coisa de celebridade com a Cátia. É
como se fosse a sua irmã chegando na sua casa e fala: “Olha, eu tenho esse produto, esse creme, não sei o
quê”. É isso que ela faz.
Nesse sentido, a gente poderia falar um pouquinho da Aracy, da Top Therm? O que as pessoas veem na
Aracy? Ela é uma grande amiga da Cátia e as pessoas não veem a Aracy como uma celebridade. A história da
Aracy foi difícil também no início. É aquela coisa: a Cátia – eu vou falar da Aracy também, eu sei a história, mas
não tão a fundo como eu sei a da Cátia. A Cátia é uma pessoa que passou também por dificuldades na infância,
hoje mesmo no programa ela estava falando: “Ixi, eu não tinha dinheiro nem para comprar isso”. Então o
povão se sente, se identifica, como é o caso da Aracy. A Aracy hoje é uma pessoa rica, bem-sucedida, mas ela
ralou. Então são essas pessoas que se identificam. Muitas pessoas chegam aqui, de repente, para visitar a
Cátia. Quando veem a Cátia começam a chorar de emoção e a Cátia atende a todos como se fossem da família,
você precisa ver.
A sua telespectadora participa mais através de qual ferramenta? Do Instragram e do Facebook, os da
emissora. A gente vai para dois milhões agora de pessoas no Facebook.
Qual é o futuro do merchandising? Há muito tempo eu procuro uma maneira diferente de fazer o
merchandising, esse tipo de merchandising, mas ainda não achei. Acho que, em algum momento, vai continuar
o merchan, mas de uma outra maneira, que eu não sei qual. Eu queria descobrir uma maneira de sair daquele
balcãozinho. Por exemplo, hoje na Record não se faz mais; faz com o monitor. Agora, eu queria achar a
maneira. Acho que vai ter uma evolução, alguém vai descobrir uma forma, eu gostaria que fosse eu, mas eu
não sei qual vai ser. Por enquanto, é isso que está dando certo há muitos anos.
O merchandising, nesse sentido, depende muito da apresentadora do programa? Claro!
Qual o valor do convidado dentro da ação de merchandising? O convidado é o representante da marca. A
Cátia não é a representante da marca. O convidado, no caso, o André, da Top Therm, tem o Rogério, que vem
com alguns produtos, eles são representantes. A empresa se sente representada por eles ao lado da Cátia, é
isso. Por mim, a Cátia levava tudo sozinho. Não estou falando que com eles..., não é isso que eu estou falando.
Mas é a empresa que decide, não somos nós. É a empresa que decide: vou mandar o Joãozinho, que é da
fábrica de colchão, com o texto dele. A Cátia muitas vezes vai consertando quando são clientes novos.
Você olha o texto antes? Não, porque aqui é uma responsabilidade do departamento comercial, que tem uma
pessoa na hora lá. Mas eu olho, porque é uma coisa que eu sou acostumado. Olho, mas não posso modificar;
quem pode modificar é o pessoal do departamento comercial. Nem eu nem a Cátia modificamos; a gente
sugere.
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Na sua opinião, o merchandising, para melhor eficácia, não tem que ser sutil? Você tem que levar em conta
também o público que você está atingindo. Eu acredito que o sutil seria se eu tivesse um público muito grande
de A e B. Eu tenho um público A e B, mas o meu maior público é C e D; B um pouquinho, A, menor.
E quanto à faixa etária? Está misturada, mas a minha faixa etária maior é acima dos 45 anos, mas eu tenho
jovens, eu recebo muitas coisas de jovens. Mas a faixa maior é de 45 para cima.
Em relação a produtos de saúde, você tem alguma restrição, algum controle? Tem um controle aqui de cima,
do departamento comercial, existe o controle deles. Quando eles vêm, já têm a autorização da Anvisa, eles
precisam apresentar. Aqui a gente nunca anuncia... é que a gente não chama, a gente chama de vitaminas.
Tudo o que vem tem a liberação da Anvisa. Nunca vamos fazer nada sem a liberação da Anvisa, isso é, inclusive,
uma coisa que eu já ouvi lá em cima, do departamento comercial, senão acaba dando problema para a própria
emissora.

ENTREVISTA B3 – Catia Fonseca, apresentadora do programa Mulheres, da TV Gazeta
FONSECA, Catia. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 15 set. 2017.
Primeiro nós vamos falar sobre ferramentas. Quais as vantagens que você vê nas ações de merchandising em
relação a um anúncio avulso, ao break comercial? Antigamente, o break funcionava bem, hoje não, porque eu
tenho certeza de que o merchandising dentro do programa vai muito dentro da credibilidade de quem está
fazendo. Tanto que, às vezes, quando a pessoa se sente injustiçada por um produto que ela comprou e não era
o que ela pensava, ou a entrega não foi legal, ela fica brava comigo! “Eu só comprei, porque você falou para eu
comprar”. Daí que eu acho que o peso do merchandising é muito maior do que o break. O break serve para
fortalecer a marca; isso é importante também, um complementa o outro. Mas o merchandising dentro de um
programa, em um contexto e sendo real... Isso é o mais interessante: você tem que acreditar no que você está
falando. Se você não acredita, você fala o texto tecnicamente perfeito, mas não soa verdadeiro, soa falso; aí
esse não funciona. Se não funciona, é porque você não acreditou mesmo. É claro que tem o horário, tem o tipo
de programa, mas se a gente acredita, com certeza a ação vai muito melhor.
Você tem dois formatos de merchandising: o testemunhal e o com merchandete. Qual você acha mais
interessante? Diariamente, no Mulheres temos vários anunciantes com linhas similares, por isso, às vezes, é
muito complexo eu fazer um testemunhal, porque eu estou dando o meu testemunho que eu uso “aquele” e aí
depois eu venho com outro e falo que ‘”aquele” eu também uso, se é o mesmo produto? Vamos dizer, é uma
Vitamina C: A Vitamina C da empresa X e a Vitamina C da empresa Y, e eu estou falando que eu uso os dois.
Não faz sentido! Todo mundo sabe que isso não acontece. O departamento comercial da TV Gazeta pensa
muito nisso. Se eu falo que aquele produto eu uso, então aquele lá não pode ter outro similar ou, se tiver um
similar, a minha atitude é diferente perante o outro. Eu vendo, eu falo: “Ah, é? Que legal! É muito bom!”. Mas
eu não posso falar que eu uso, não se pode enganar as pessoas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas sabem
quando estão sendo enganadas e o brasileiro é tão enganado de todos os lados que não é legal você fazer isso,
isso acaba com a sua credibilidade.
Existe uma noção de que quanto mais sutil o merchandising, mais eficiente ele é, que não é o seu caso, e
mesmo assim funciona. Por quê? A sutileza é importante em alguns momentos. A sutileza não quer dizer que
você vai só mostrar um produto e não vai falar. Você pode, em alguns momentos, só mostrar você usando o
produto que isso dá uma credibilidade muito grande, porque se você está usando é porque é bom. Eu não
preciso falar que o seu tempero é fantástico. Se eu estou usando o tempero é porque ele é bom. E a gente
fechou na marca e é bom. Depois o merchandising vem para fortalecer isso, porque aí eu vou dizer quais as
diferenças, porque que eu uso aquele tempero, porque ele é muito mais fresco, porque a durabilidade é muito
melhor, porque ele é escolhido e selecionado de uma forma diferenciada. Então, mais uma vez, como a história
do merchandising e do break comercial, um fortalece o outro; um não substitui o outro. A sutileza é
importante, mas falar alguns detalhes do produto é muito importante também. Quando você chega no
supermercado e vê vários [produtos] similares, como saber qual é o melhor? A pessoa de tanto ouvir você falar
dos pontos positivos, aquilo fica na cabeça dela quando ela vai no supermercado. Eu vejo por mim! Por
exemplo, um alimento da marca do supermercado Dia: tem determinada bolacha que eu adoro e o requeijão
Dia é maravilhoso. E as pessoas têm preconceito: “Ai, é marca de supermercado”. Você olha no rótulo e vê que
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o mesmo fabricante vende o dele 10 vezes mais caro. Então é você saber vender o seu produto mostrando o
diferencial do seu. Às vezes só usar é bom, mas depois fortalecer e dar os detalhes também.
O seu endosso é forte porque você é uma celebridade? Não, eu não sou celebridade. [A minha telespectadora]
não me vê como celebridade e isso é o mais legal. Estou há 23 anos fazendo esse tipo de programa. Sempre fiz
programa feminino desde o primeiro dia em que eu coloquei o pé na televisão, na Rede Mulher: era um
programa de culinária, o Com Sabor. A telespectadora que me acompanha, há muito ou há pouco tempo, vê
que eu sempre gostei mesmo. Gosto de cozinhar, de fazer artesanato, então é pelo contrário: ela não me vê
um patamar acima, ela me vê em um patamar de igualdade dela. Eu desço, não é ela que sobe, porque eu
comento no ar o que eu não sei fazer, dos problemas que eu tinha quando os meus filhos eram adolescentes,
então isso aproxima e daí que eu acho que vem a veracidade. Ela vê que a minha vida não é um mar de rosas.
Eu me separei e falei no ar: “Me separei, porque achei que tinha que me separar”. No livro eu tomei muito
cuidado quando escrevi em não colocar muita coisa da minha vida particular. Eu falo uma parte, mas porque
influenciariam outras pessoas que são da minha família que não escolheram a minha profissão. Dou exemplos
do que acontece comigo de certo, o que eu acertei, o que eu errei, para elas verem que isso acontece com todo
mundo. Antigamente o público queria ver um ícone, a rainha. Hoje não querem mais; eles querem que você
seja igual a eles, porque isso é que vai fazer a sua credibilidade aumentar. Por exemplo, quando a gente passa
uma dica aqui. A Magaiver, com a Maria Eugênia [Cerqueira], tem umas ideias mirabolantes de como limpar
melhor a sua mesa. Eu vou lá, limpo, esfrego, para ela ver que é assim mesmo. Eu tenho um canal no YouTube
justamente porque eu curto e isso é o mais legal. Não adianta eu vender um produto e depois sair por aí que
eu sou uma dondoca. “Como ela usa se ela é uma dondoca?”. Eu não venderia nada que tivesse um valor
absurdamente alto, porque não tem a ver com a minha realidade e ela sabe disso, porque o público fiel... É
engraçado, eu vejo agora a terceira geração me acompanhando. No canal do YouTube, por exemplo, e até aqui
no Mulheres, a gente não tem hater, essas coisas. É claro, as pessoas reclamam, isso faz parte, mas não na
maldade. Por quê? A gente foi fazer uma pesquisa para ver: eu não faço parte daquele público teen e o que as
pessoas disseram? Eles me assistiam na televisão com a mãe, com a vó, então eu sou amiga da mãe e da vó, e a
gente não bate em amiga da mãe e da vó. Então esse é um ponto importante.
Normalmente você apoia o merchandising com o convidado e você interage muito. É importante o seu
endosso? Sim, eu interajo, porque não adianta ficar parada que nem um poste do lado, né? Você tem que
acreditar (risos). Se é para eu ficar parada pensando no que eu vou fazer no jantar, alguma coisa está errada,
eu estou na profissão errada. Então eu acampo de verdade e já vendi tanta coisa. Você fala: “Ah, mas não tem
como vender um caixão”. Eu vendi caixão, plano funerário e não é assim “vamos vender por vender”, é porque
a gente sabe que, em um momento de dor, as pessoas exploram as outras. Então a gente fala de tudo
abertamente. Às vezes o merchandete te dá a possibilidade de você também criar outros argumentos
diferentes. A gente fala junto e também depende. Tem merchandete que prefere falar e eu não tenho
problema de servir de escada não só para ação comercial como durante o programa, é uma troca. Tem hora
que alguém me serve de escada e tem hora que eu sou a escada, faz parte e isso é bom. Então, mais uma vez, é
a gente acreditar naquilo que está fazendo e fazer o melhor. Cada cliente tem um desejo e você tem que saber
disso; não dá para ter uma forma tão fixa.
Você tem alguma medida de eficiência? Hoje, com as redes sociais, em segundos! Experimenta falar alguma
bobagem para você ver (risos).
Como você acompanha os resultados do anunciante decorrentes das suas ações de merchandising? A gente
pergunta bastante e o próprio departamento comercial da TV Gazeta já passa para gente, porque a ideia é
justamente essa: é a gente estar presente. Não é só efetuar uma venda e depois esquecer o anunciante, não é.
Tem anunciante que a gente vai até lá para conversar ou o contato vem e fala: “Ele está precisando de alguma
coisa diferente. O que a gente pode fazer?”. Ou até ir por esse lado. Eu pergunto sempre para o anunciante:
“Me fala o que está dando certo e me fala o que você não está curtindo”. Por quê? Porque às vezes o que eu
acho que está abafando, para ele não funcionou. E, às vezes, você, na hora, teve uma sacada que falou: “Nossa!
Isso é muito legal”. Por exemplo, um cliente que a gente tem aqui, que é o Pé Sem Dor, faz um exame em que
você caminha por um aparelho supertecnológico e ele mostra como é a sua pisada. Eu não sentia dores, o
cliente era do programa e falou assim: “Você quer fazer?”. Eu falei: “Faço, quero ver mesmo, porque o meu
sapato só desgasta de um lado”. Eu falando no merchandising, mas é entrevista, as pessoas não falam, mas não
é testemunhal porque tem o seu testemunho não. Eu fiz mesmo, é bom e falei: “Eu não tinha dores, mas eu fiz
e comecei a usar a palmilha para evitar as dores”. Então é isso: é transformar o que parecia um anúncio, uma
venda, em algo real. Se eu fiz por que eu não vou falar que fiz? Só por que ele não está me pagando mais?
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Como você avalia se ele está vendendo mais? Porque a gente pergunta! Sim, porque a gente pergunta. A
gente não faz a venda e esquece, peguei o dinheiro, você esquece. Não é assim que funciona. Esse é um dos
segredos do sucesso da TV Gazeta em relação a merchandising: a gente não faz a venda e esquece. A gente
pensa a pequeno, médio e longo prazo, porque a gente quer que você continue como anunciante o tempo
inteiro aqui, mas para isso a gente fazendo aquilo que você espera e você deseja que a gente faça. É uma troca;
não é uma via de mão única, tem que ser de mão dupla. A gente não encara que vão pagar merchan, porque
tem gente que fala assim: “Vamos pagar merchan, então paga um negócio que você não faz porque você quer”.
Não! A gente acredita no que a gente está fazendo.
Fale um pouco sobre a sua experiência com a Top Therm. Aí você falou com uma que é fã desde antes de ser
anunciante aqui. Na verdade, eu conheço a Aracy desde quando eu era adolescente: eu morava no Alto de
Pinheiros em uma casa e a Aracy morava na outra rua e as cassas eram fundos com fundos. Ela era professora
de História, dava aula no colégio que eu estudava – minha mãe fazia as roupinhas da freira em troca de a gente
estudar. Eu acompanhei a história dela, é uma história de perseverança, mas de não aceitar uma limitação de
vida. Comecei a conhecer logo quando ela lançou o fermento Top Fit, uma ideia do marido dela, que tinha um
dinheirinho guardado, e falou: “Vamos precisar melhorar a vida, porque a situação está difícil”. Eles foram atrás
de um produto, que era esse fermento Top Fit, que fazia o iogurte, mas mais do que isso, tinha lactobacilos
vivos e tudo o mais, foram atrás das pesquisas. Eles criaram um produto, fizeram uma parceria com a Ana
Maria Braga, eles não tinham dinheiro. Ana Maria Braga foi parceira e falou: “Vem aqui na Record, a gente faz
juntos”. E eles tem uma gratidão pela Ana Maria. Acho que gratidão a gente tem que ter por todas as pessoas
que passaram pela vida da gente. Eu vejo a batalha e, mais do que isso, eu vejo o comprometimento. Eles
passaram muitas dificuldades, continuam passando como todas as empresas no país. Teve uma época em que
o Top Fit foi barrado na importação, eles já tinham comprado mídia em todas as emissoras, aí o que fizeram?
“Vamos ter que comprar outro produto, porque eu comprei mídia, paguei mídia. E, agora, o que eu vou
fazer?”. Aí eles descobriram o Ômega 3. É isso que eu acho o mais fascinante: eles não visam só o dinheiro. Eles
visam o dinheiro, mas sempre em buscar um produto que, de fato, venha para agregar à marca. O fermento
Top Fit continua sendo um produto supervendido e eles nem anunciam mais; ele se vende sozinho. Faz parte
da linha, então fortaleceu a marca.
Até hoje você vende Top Therm? Eu vendo e eu uso! Eu faço iogurte em casa, uso o creme, uso o colágeno que
eu tomo. Quer dizer, é aquilo: quando você vai vender um produto, você testa e vê que é bom, você também
vira um cliente como qualquer outro. Eu não ganho os produtos; eu ligo no telemarketing e eu compro, porque
eu faço isso. Isso é outra coisa que eu faço: entra um cliente no programa e eu compro para ver se a entrega é
legal, se não é legal, se tem algum problema, e muitas vezes o comercial nem fica sabendo, é uma coisa minha,
particular. Eu checo o CNPJ da empresa para ver se tem problema, se tem reclamação, vou no Reclame Aqui.
Você tem que ir! Quando qualquer pessoa faz uma reclamação no Reclame Aqui, eu pego, mando para o
comercial, vejo se deu certo, se resolveu. O departamento jurídico aqui da Gazeta também faz muito isso, dá
um suporte fantástico para a gente nesse sentido, é trabalho em equipe. Muitas vezes as pessoas se iludem:
“Eu quero estar em um lugar x, y”. Você tem que estar em um lugar que consiga te dar tranquilidade e
estrutura para você desempenhar o seu trabalho bem.
Como você analisa o seu sucesso em relação aos outros programas femininos? Tem outras apresentadoras
em grandes emissoras com altas audiências, enquanto você tem pequena audiência dando resultados. Como
você interpreta isso? Conversão. Não adianta você ter audiência. A gente tem outros exemplos aqui, porque eu
não vou citar nomes, mas de apresentadores que dão muita audiência, mas que não vendem. Então é um
número, é a conversão que vale. Hoje mais do que nunca é isso. Não adianta eu estar dando 20 pontos de
audiência se a minha conversão é de 1%. Eu estou dando 1% com uma conversão de 20%, de 30%, para o
anunciante é muito melhor. De uma forma geral e agora com as redes sociais, eles também acompanham isso
muito mais. Ver o quanto a conversão é mais eficiente e aí as agências... Eu gosto muito de crise, porque a crise
tira as pessoas da zona de conforto. Os clientes que anunciavam em empresas, que punham muito dinheiro, já
não tem mais isso, não tem aquele dinheiro. Então ele vem e fala: “Bom, vou tentar lá, porque aquele
programa está cheio de merchandising”. Não está cheio de merchandising à toa, porque dá conversão, porque
eu vendo. Ele começa a repensar nesse momento difícil: “Bom, não vou ter como anunciar na grande. Vou lá
para ver se eu tenho resultado”. Ele vem e fica. Então é isso que eu acho muito legal. A crise tira a gente da
zona de conforto, o que era mais fácil, faz a gente pensar e buscar novos caminhos. Isso para todo mundo.
Então menores audiências dão resultados da mesma forma... Se o seu produto for um produto que, de fato,
as pessoas acreditam. Isso é muito importante também. Aqui a gente não faz nada por audiência. “Ah, vamos
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fazer isso aqui porque isso aqui vai dar audiência”. Porque você perde aquele público que te respeita, que dá
conversão para o anunciante. Aqui tudo é muito pensado nesse sentido, isso vem da presidência, não me
interessa o quanto você está me dando de audiência; me interessa que quem venha para cá tenha uma boa
conversão. Aí você coloca o ego de lado.
Você percebe a lealdade da sua telespectadora de que forma? Ah, menino, é aquilo que eu te disse! Aquilo
que eu falei que a gente percebe que é de geração a geração. Por quê? Porque eu assistia a esse programa com
a minha vó, eu assistia com a Claudete [Troiano] e a Ione [Borges] apresentando, os shows do Anhembi. Minha
vó era louca pelo Mulheres. Quando eu imaginei que eu fosse estar à frente do Mulheres? Vejo que a avó
assistia, a filha assistia, que virou mãe, que o filho assiste e hoje tem adolescentes que assistem a gente. A
gente tem um público adolescente grande simplesmente porque estava acostumado a assistir com a mãe e, ao
mesmo tempo, a variedade de pautas é para a família, não é mais só para a mulher. A gente percebe
justamente nisso a fidelidade... A gente tem um mix [de faixa etária]. A faixa maior é dos 35 aos 60 anos, mais
ou menos, mas tem uma fatia... 35 é novo, né? O Mulheres tem 37 [anos]. Por que essa mulher de 35 está
assistindo ao Mulheres? Porque ele traz o esclarecimento daquelas dúvidas que ela tem. Por isso é um
programa que não tem um molde fixo. Conforme você vai percebendo que há necessidades de se falar sobre
aquele assunto é o assunto que se fala no programa.
Para quem você fala? Na verdade, eu tenho uma personalidade muito moleca. As mais velhas acham
interessante, porque dizem que eu sou desprendida de ego, de me preocupar se o cabelo está arrumado ou
não está. Eu sou assim mesmo, fora do ar eu sou desse jeito. As outras acabam se espelhando justamente por
esse motivo, quer dizer, você se cuida, mas sem excessos, porque tudo o que dificulta muito a vida da gente a
gente não consegue fazer por muito tempo. No meu ponto de vista, você desce para o nível do seu público;
você não fica como uma rainha esperando que as pessoas olhem para cima. Elas têm que olhar da mesma
altura para você, essa é a grande diferença.
Qual o grande desafio para o merchandising no futuro? Ele vem passando por algumas mudanças e as
mudanças são importantes. Existem produtos que vão continuar sendo “de bancada”, como a gente chama,
porque é um telemarketing, é na hora, então você tem que fazer uma venda mais forte. Outros produtos você
inclui no contexto do seu programa, porque, na verdade, tem produtos que faz parte da vida da gente, que
facilita a vida. Não é porque a marca está pagando, é porque aquilo é bom. A gente já teve casos aqui de
Mococa, de Dina Valério, que são marcas fortes também e que estavam dentro das ações do programa, tinha
na cozinha. Depois teve Lukscolor, a gente ensinava a fazer uma pintura. A gente tem muitos clientes assim
também.
A demanda vem do cliente ou vem de vocês? A demanda vem da boa vontade dos dois lados, essa é a questão.
O cliente tem que estar aberto para enxergar isso como uma possibilidade e a emissora tem que estar aberta
para olhar isso também como uma possibilidade. É acreditar no produto. Quando você insere um produto na
pauta do seu programa é porque o produto é bom e não é porque você está vendendo qualquer coisa; você
tem que acreditar. Se chegar um produto aqui que a gente sabe que não é bom e quiser vender a pauta, não
vai vender, não adianta. O departamento comercial já recusou produtos que chegaram aqui porque foram
pesquisar e o produto tinha problemas com o público.
Então a sua eficiência dá para ser dimensionada nesse ângulo: acreditar? São vários pontos. É acreditar, ter
um trabalho de equipe – porque isso tem que ter –, e falar a mesma língua do cliente, do comercial, da direção
artística e do diretor. É uma engrenagem, não tem um mais forte. Quando você tem vários dentes na
engrenagem um que falha quebra e é o que acontece aqui. Às vezes a gente discute, todo mundo discute para
um bom resultado e isso também faz parte, porque se tem um que fala: “Tá bom, não vou discutir”, então esse
vai quebrar a engrenagem. É pensar justamente nesses objetivos. Qual o objetivo final e o que a gente tem que
fazer para atingi-lo? É aquilo que a gente vai fazer. E o objetivo final qual é? É a satisfação de quem está com a
gente: seja o convidado, seja o telespectador, seja o cliente, todos têm o mesmo peso.
A sua telespectadora fica direto as quatro horas ou você acha que existe uma rotatividade? A gente tem
vários públicos. Tem aquele público que fica direto, tem aquele público que deixa a tevê ligada para fazer
companhia, então é aquela mulher que está trabalhando, ou em consultórios médicos também. “Vou deixar
aqui, porque eu sei que esse programa não vai me agredir. Eu sei que esse programa não vai agredir quem está
na minha sala de espera”.
Mas você deve ter uma rotatividade... Tem uma rotatividade, porque são vários tipos de público. É aquela
senhora que vê a gente como companhia: ela espera, muda vida dela, os médicos, para às duas da tarde ela
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estar sentada em frente à tevê e só sai quando a gente sai. Agora com A Hora dos Ângelus, que é a oração que
a gente faz depois, elas ficam mais! Depois mandam nas redes sociais: “Estou tomando a água, está sendo tão
bom pra mim”. Para mim, isso é muito legal, é aquela credibilidade que está na hora e eu tomo a água mesmo,
a gente divide com todo mundo a água. Eu acredito nisso mesmo! Eu já fazia com o padre Marcelo, porque a
minha vó já fazia. É aquela história que quando é real você absorve da sua família e nem tem noção de que está
absorvendo. A minha vó já era fã de tudo quanto era padre, a minha mãe do padre Marcelo. Você não podia
nem falar quando o padre Marcelo estava fazendo a oração porque a minha mãe e a minha vó já ficavam
bravas. Elas punham a água para benzer e faziam a gente tomar, então é uma coisa natural, porque você
acredita naquilo. E o público do Mulheres, ele é, nesse sentido: tem a base dos mais velhos que fica até o final,
que é uma companhia, tem muita gente que diz que, por ser um programa “para cima”, que a gente participou
de momentos importantes quando a pessoa estava com depressão, que a gente auxiliou nesse processo. A
gente tem quadros, teve hoje com o William Sanches. A gente também tem aquele público mais jovem, que sai
da escola, vem e assiste, porque quer se divertir, porque a gente fala muita bobagem, assim, brincadeira entre
nós e tudo mais. Então tem um público que fica direto e tem um público que vai e volta.
É por isso que alguns produtos, como Top Therm, fazem duas, três entradas? Sim, para pegar todos esses
públicos, para pegar esse rodízio. Sim, eu tenho certeza.
Falando de blogueiros e youtubers, como você se compara com essa geração que está chegando ao digital?
Bom, eu me rendi a isso. A uns oito anos atrás, eu tive um site, isso bem no começo da internet. Era muito
legal, mas eu abandonei o processo, porque eu fazia praticamente sozinha. Falei: “Ai, não dá, é muita coisa,
não dá para fazer”. Há uns dois anos eu meio, eu resolvi voltar com o site, mas sabe quando o negócio está
emperrado e não vai? Isso é uma característica minha: se não dá certo é porque não é para ser ainda. Desci,
falei paro Rodrigo, meu marido: “Chega, já deu, não vou mais fazer esse negócio não”. Se não está dando certo,
esquece! Alguma coisa falta a gente fazer. A gente mora aqui perto, saímos para almoçar. Quando a gente
subiu a [rua] padre João Manuel, a gente passou ali na livraria Cultura e tinha uma fila que dava quatro voltas
na livraria Cultura. Eu tinha uma enteada que tinha 12 anos e falei: “Nossa, será que é o Caio Castro? Cauã
Reymond? Quem está aí?”. Ela falou: “Não, tia, é um youtuber”. O que é youtuber? “Ah, é o Christian
Figueiredo”. Eu, na minha santa ignorância, não sabia o que era. Fui ver, assistir o menino e comecei a assistir
um monte de coisa. Pensei: é uma forma de comunicação complementar, diferente, não substitui uma a outra,
é uma linguagem diferente.
Então complementa a massa? Complementa a massa! Montei um canal no YouTube e sofri, porque você tem
que se desconstruir: tudo o que você faz na televisão não vale para as mídias digitais; é outra forma de
comunicação. Apanhei bastante, fiquei quase um ano apanhando. Na televisão você esmiúça mais e, na
internet, é a arte do sintetizar, é você resumir. Se você fala demais, ele sai fora e não te segue mais, não tem
aquela companhia que a televisão tem, que eu te disse que a mulher organiza a vida para às duas horas sentar
e sair da frente da televisão às seis da tarde.
Você percebe uma companhia na televisão e não percebe no digital? É uma companhia diferente no digital. O
digital é diferente, porque ele tem aquele X tempo, então você tem que atingir ele, isso o próprio Google te
passa e o YouTube. Se você não segurou essa pessoa em 15 segundos, esquece! Ela vai embora e não volta; ela
não vai assistir o seu vídeo até o final. Então é um público que é mais exigente no sentido de: “Eu não quero a
sua companhia. Ou você me oferece o que eu quero rápido ou então tchau”. Para mim foi importante, porque
isso me ajudou muito na televisão também, o quanto que, às vezes, você enrolar demais é ruim. Vai direto ao
assunto de um jeito gostoso, mas não tenta ludibriar. Para mim são duas formas de comunicação
complementares, mas bem distintas. Agora eu volto com o site, lanço no dia 30 de setembro, justamente com
a linguagem que eu aprendi do YouTube e com a minha experiência de televisão, para juntar as duas coisas de
uma forma sintetizada também, mas mais ampla. Tem gente que fala que a internet vai engolir a televisão. Não
vai! As pessoas achavam que o rádio ia acabar e o rádio não acaba. Eu escuto rádio o tempo inteiro. Eu saio
daqui e ligo o rádio. As pessoas muitas vezes gostam de fazer terrorismo e não existe a comunicação mais
efetiva para todo mundo: para cada hora a gente precisa de um meio de comunicação. A televisão se molda, o
YouTube se molda, a internet se molda, a gente se molda e o rádio se molda.
Por que você nunca fez rádio? Eu fiz Rádio Mundial também, eu sou meio pancada nessas coisas (risos).
Gostaria que você me falasse um pouco sobre a sua experiência profissional. Como você entrou no mundo do
merchandising? Não sou uma pessoa de planejar. Eu planejo algumas coisas na minha vida, mas não “eu
quero, daqui dois anos, estar ali em tal lugar fazendo tal coisa”. Tenho um foco a curto prazo: “Eu quero tal
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coisa e vou me dedicar para chegar aqui e ponto”. E eu vou me dedicar com todo o afinco. Eu comecei
justamente querendo fazer televisão, que foi na Rede Mulher. Na época, meu ex-marido trabalhava aqui na TV
Gazeta e a Claudete Troiano trabalhava aqui também. Ele ouviu nos bastidores que tinha uma vaga de
apresentadora na Rede Mulher, que eles estavam procurando mais apresentadores. Fui lá, bati na porta do seu
Waldemar de Moraes, o diretor artístico, e falei: “Quero fazer um teste”. Ele falou: “Mas eu não tenho teste.
Vem daqui uma semana”. Eu falei: “Ok!”. E fui em uma semana. Eu contei no livro isso. Fui em uma semana e
ele falou: “Vem na outra”. Eu ia. “Vem na outra”. E eu ia. Chamava todo mundo de anjinho: “Anjinho, essa
semana eu não tenho nada”. Eu: “Relaxa, semana que vem eu venho”. Cada semana eu ia em um dia da
semana, senão ele vai avisar na portaria que eu venho e não vai me atender. Um belo dia... Você tem que estar
na hora certa no lugar certo, mas pronta para fazer. Eu cheguei e a apresentadora de um programa de
culinária, do Com Sabor, tinha saído naquela hora que eu cheguei. Sentei e estava sentada no pátio. Uma hora
ele vai arrumar uma coisa para mim. Naquela hora a apresentadora teve um problema e saiu. Ele olhou para
mim e falou: “Anjinho, faz um favor para mim: faz aí um teste de culinária”. Eu sempre gostei de cozinhar e
achava – ignorância, né? – que o seu trabalho não pode ser algo que você goste de fazer no sentido de, “mas
eu me divirto em casa fazendo isso, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo isso?”. Aí eu comecei no Com
Sabor. Fiz um teste no shopping D&D, ele me mandou fazer um monte de coisa; eu fui! Ele falou assim:
“Anjinho, tem que começar lá. Vamos no Com Sabor”. Eu falei: “Não quero”, porque eu queria fazer telejornal.
Ele falou: “Anjinho, é o que tem. Você não queria uma vaga? Agora tem!”. Eu falei: “Tá bom”. Eu ganhava um
salário mínimo, ia de ônibus, duranga total, em Santo Amaro, rua Granja Julieta, 205. Fiz o Com Sabor, me
divertia, porque era um programa de culinária. Eu abria os quadros, passava a receita e conversava pouco com
os chefs. Fui aprendendo. Eu comecei, na verdade, na Rede Mulher, mas aqui, na TV Gazeta, com o seu Geraldo
[Nascimento?], eu fazia a locução de graça, eu implorava para ele me deixar fazer. Eu falava: “Seu Geraldo, me
ajuda, deixa eu ler a receita. Você não tem ninguém que lê”. “Ah, mas eu não tenho dinheiro”. Eu falava: “Não
faz mal, é pela experiência. Eu venho”. E eu vinha fazer para aprender o tom de voz a usar, a pausa que tinha
que dar. Eu enxergo as coisas como oportunidade de experiência; eu não viso dinheiro agora. Se prepara, o
dinheiro vem, é consequência de um bom trabalho. Quando eu fui para a Rede Mulher eu já tinha a
experiência daqui, sem ganhar nada, com o seu Geraldo que comprava o horário aqui na Gazeta. Quando eu fui
para a Rede Mulher eu fiz um ano e meio lá esse Com Sabor. Depois a Rosana Hermann assumiu a direção
artística e eu passei a fazer o Universo Feminino, com a Claudinha Spinelli, que hoje trabalha aqui, na Gazeta. A
gente começou juntas ali. Depois, a Claudete – trabalhando aqui e meu ex-marido trabalhando aqui na Gazeta
também – ela ia sair daqui e ia para a Manchete. Entre a saída da Beth [Russo] e a entrada da Claudete ficava
um buraco de 15 dias. O meu ex-marido falou para a Claudete: “Você não arruma de a Cátia cobrir lá?”. Ela
falou: “Traz a fita que eu levo”. Ela levou a fita para lá, a Manchete me chamou, a Rede Mulher me deixou fazer
os dois programas, a Rede Mulher e a Manchete. Fiquei uma semana lá, a Gazeta me chamou para fazer o Pra
Você, que era um programa da Claudete, que estava saindo. Eu comecei no Pra Você e a minha história
começou daí. Gazeta, depois fiquei dois anos no Pra Você, fui para Record e fiz dois anos de Note e Anote, com
a saída da Ana Maria Braga, e depois de um ano falei: Quero quero montar um negócio”. Coisa de brasileiro,
né? Montei uma padaria, montei um negócio, a Gazeta me chamando para voltar, eu falei: “Ah, por hora eu
não quero”. Voltei e cá estou há 15 anos.
Você acredita que você vai ficar muito tempo nesse caminho? Eu tenho certeza, sabe por quê? As pessoas
falam que “é um molde já antigo”. É uma grande furada isso, porque não existe molde antigo. Por exemplo, a
Bandeirantes com o Master Chef? Culinária! Gastronomia é culinária, é um nome bonito para a mesma coisa, é
culinária. Então o que esse estilo de programa, que a gente chama feminino, mas nem é mais visto como só
feminino; tem muito homem que assiste também.
Como você definiria se não fosse “programa feminino”? Acho que hoje é entretenimento. É uma revista
eletrônica que é um entretenimento, mas com conteúdo. Tem a parte da graça, a parte da piada, do têtêtê,
mas tem que ter um conteúdo, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Isso é um trabalho de
obrigação dos meios de comunicação e da televisão: você tem obrigação de informar; não é só divertir não. A
concessão da televisão é para isso. A gente faz prestação de serviço com pauta médica todos os dias. Hoje você
não consegue uma população que tenha um tempo para conversar com o médico e aqui ela sabe que tem,
então elas mandam perguntas. Então esse é um facilitador, nós somos um facilitador na vida desse público
que, na verdade, está cada vez mais carente de atenção e de oportunidades. É daí que vem essa companhia,
que é daquela mulher que fica o tempo inteiro e é daquelas que vão e vem, mas que sempre estão presentes.
Acho que resumindo é isso.
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA TOP THERM

Segunda Fase: Entrevista com o gestor de marketing do anunciante Top Therm.

ENTREVISTA C1 – Ricardo Mangassarian, gestor de comunicação da Top Therm
MANGASSARIAN, Ricardo. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 1 set. 2017.
Trajetória profissional e experiência com comercialização. Eu comecei na publicidade com um amigo em
comum, que até trabalha comigo hoje. Ele me convidou para trabalhar com uma pessoa chamada André
Hegida. A gente tinha um formato de comercial, uma produção muito barata e começamos a pegar vários
anunciantes pequenos e colocar na TV Globo. Tínhamos uma vinheta pequena, chamada Ofertão, então o
comercial era de 15 segundos. Tinha uma produtora parceira nossa; o custo era bem barato. A Globo abriu os
olhos para isso, porque a gente conseguiu, em São Paulo, trazer vários anunciantes pequenos. Só que os
anunciantes, depois de um tempo, não conseguiam se manter na Globo, porque o resultado efetivamente
tinha que ter um pouco mais de frequência e então isso atrapalhou um pouco. Depois eu fui convidado para
trabalhar na Consumídia, uma agência que, na época, atendia a Embelleze. Foi lá que eu desenvolvi muito a
parte de atuação no merchandising. A Embelleze é uma empresa que, há poucos anos, era desconhecida no
Brasil; era muito conhecida no Rio de Janeiro e o principal produto, na época, era tratamento para cabelo,
relaxamento, alisamento. A Embelleze começou, na Consumídia, a fazer o merchandising e trilhou muito bem
esse caminho, tanto que ela chegou, em 2005 mais ou menos, a estar na primeira colocação como coloração
com três marcas que ela tinha: Natucor, Maxton e (...). O grande desafio da Embelleze para a televisão foi
pegar pessoas comuns, levar para a televisão, fazer a transformação e mostrar isso. Quando ela começou a
fazer isso no Programa da Xuxa estourou e aí a Embelleze ficou conhecida mundialmente. A Xuxa foi uma
grande propulsora desse crescimento. O que aconteceu com a Globo? A Embelleze começou primeiro no Raul
Gil com poucas ações, foi crescendo, foi para o Programa do Gugu. O Gugu tinha o Quadro das Princesas e
quem apresentava, na época, era o Netinho. A Embelleze se adequou muito com esse formato: pegava uma
menina muito simples, transformava a menina e a vida dela em um dia. Entregava produtos e chegou a ter
princesas que ganharam até casa, tudo. Ela fazia a transformação, a Embelleze entrava com a parte do cabelo,
fazia toda a transformação dela. Era um sucesso! Esse negócio da transformação ficou muito forte para a
Embelleze e ela ficou na Xuxa muito tempo. Quando a Xuxa resolveu não fazer mais o Planeta Xuxa, encerrou a
parceria com a Marlene [Mattos], a Globo não tinha o que fazer. O cliente ficou muito chateado, porque a Xuxa
era realmente o melhor programa que ele fazia na época. Aí veio essa proposta, que ele desenvolveu junto
com a TV Globo esse formato do Vídeo Show, que era O Espelho Mágico, que saía na rua procurando pessoas
parecidas com os personagens da novela, fazia a transformação dessa pessoa como a personagem da novela e
depois comparava ela com a atriz. Era muito bacana! O quadro também ficou no ar muito tempo. Eu comecei
assim, justamente ajudando na Consumídia, eu que fazia. Primeiramente eu fui contratado para acompanhar
as ações de merchandising, então eu ia em todas as transformações do Quadro da Princesa, às vezes ia na
Globo. Fizemos também várias [ações em] novelas com a Embelleze. Desde 2001, estou envolvido com o
formato merchandising, quando eu comecei a trabalhar com a Embelleze, Microlins, Magazine Luiza. A gente
fez vários projetos no programa do Netinho também, que a gente cuidava, no Programa do Gugu.
Sempre são investimentos menores, mas que você fez crescer... As empresas cresceram muito com o
merchandising. A Embelleze tinha esse negócio da transformação que ficou caracterizado e passou a ser uma
empresa conhecida nacionalmente. O merchandising tem esse negócio da resposta muito rápida. A pessoa vê
no programa, já se interessa, procura o produto. Tem mais tempo para você explicar e você tem o
apresentador dando o aval dele no produto; isso dá muita força para o merchandising. Eu vi muitas empresas
crescerem muito e ganhar muito dinheiro, principalmente por causa de ações de merchandising, como é o caso
da Embelleze, que só fazia merchandising. Hoje é o caso da Top Therm, com quem a gente está há quase sete
anos, atendendo eles. A Top Therm tem uma história muito forte de televisão. Praticamente eles começaram
na TV Record, no programa da Ana Maria Braga. O próprio seu Wolf que criou a iogurteira, ia lá [na Record],
fazia as ações de merchandising e voltava [trecho inaudível, Ricardo 2 TOP, 1:35 – fala conjunta de
entrevistador e entrevistado]. Naquela época, a televisão gerava muita ligação. Chegava a fazer uma ação e o
telefone tocar a semana inteira: três mil ligações. Era um negócio absurdo. Depois, melhorando [o negócio], ele
pôs a filha dele, que era nutricionista, para fazer as ações de merchandising. Mais tarde, quando ela não podia
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mais fazer, o seu Wolf chegou para a dona Aracy e falou: “Agora eu preciso que você faça”. Ela era professora,
foi e se deu muito bem desde então. Praticamente ela deve estar há mais de 20 anos, 25 anos fazendo
merchandising. Ela começou a se tornar uma pessoa muito conhecida, ela tem uma voz diferente,
característica, o que também imprimiu uma diferenciação para ela.
No digital tem uma expansão disso, incluindo os memes. Embora seja uma brincadeira, reproduz mais
ainda... Reproduz a marca dela, a marca vai junto com ela. Ela virou a cara da Top Therm, ela virou a pessoa
que é a embaixadora da marca mesmo, que representa a marca. É engraçado esse negócio, porque ela ficou
muito conhecida, conhece todos os apresentadores, todo mundo gosta muito dela, ela trata todo mundo muito
bem, é um ícone. Eu acompanho sempre a dona Aracy, ela é uma pessoa muito humilde, muito simples
também, muito carinhosa com as pessoas que querem tirar foto. Você vai gravar, tem os telespectadores, as
pessoas que estão acompanhando, principalmente em programa de auditório, lá no SBT, onde a gente vai e as
pessoas são fãs, querem tirar foto e tudo. Têm as pessoas que imitam e esses caras que imitam gostam dela e
ela acaba tendo contato, através das redes sociais, com essas pessoas também, que mandam presentes, e os
caras ganham, às vezes, produtos dela. Teve um caso muito interessante no programa Casos de Família, com a
Cristina Rocha – estamos há muito tempo lá e estamos até hoje. É um programa muito bom como resultado e
dona Aracy e Ana Cristina Rocha têm uma interação muito boa. Teve um rapaz, fã do programa, que fez uma
festa de aniversário com um tema do programa. O tema da festa era o Casos de Família, para você ver como a
marca começa a participar da vida das pessoas através de um programa de televisão. Um rapaz jovem, que
mexe com tecnologia, na faixa dos 30 anos, de classe média, que gosta do programa da Cristina Rocha, fez o
aniversário dele com o tema e colocou os ícones lá: a Cristina Rocha, tinham umas cadeirinhas das pessoas que
participam e, de brinde, ele fez um frasco igual ao do Ômega 3, onde ele pôs umas balas dentro e tinha a foto
da dona Aracy na decoração da festa. Então tinha a Cristina Rocha, a dona Aracy e a psicóloga que participa do
programa também. O sonho dele era fazer um merchandising junto com a dona Aracy e no dia da gravação ele
teve essa oportunidade. O programa ficou sabendo que ele fez essa festa, porque saiu na mídia, na mídia
espontânea, principalmente em quadros de Google Blogs, a produção foi atrás dele, levou-o ao programa e
convidaram a dona Aracy, que foi lá participar também do programa com esse fã. Ela se tornou uma
personalidade, uma celebridade, na verdade.
Merchandising x programação avulsa: como você vê essas duas coisas? O merchandising, principalmente.
Tem alguns tipos de produto, por exemplo, a Top Therm, que é uma empresa de televendas, que é uma venda
de impacto, e o merchandising tem essa resposta rápida. Primeiro que o merchandising é, geralmente, no
mínimo, um minuto, um minuto e meio, até dois minutos dependendo do formato, até mais. Então você tem
mais tempo para explicar o produto, você tem o aval do apresentador junto com a dona Aracy ou com algum
outro representante da empresa falando direto para o público; você não precisa investir em um comercial e
você consegue passar tudo o que você quer passar da empresa ali naquele espaço. Não que seja só para isso,
mas a gente tem muita experiência com merchandising: é muito direto. Então, ele te dá resposta muito rápido
e, como o Brasil tem uma característica de televisão muito forte, você tem quatro emissoras, Globo, SBT,
Record e Bandeirantes, praticamente todas elas cobrem o Brasil inteiro. Quando você faz uma ação de
merchandising em um programa nacional, por mais que ele seja caro, você atinge o Brasil todo, atinge muita
gente. Às vezes, o investimento é alto em um programa de rede, mas, no caso da Gazeta, que é São Paulo, é
mais barato porque ela atinge mais São Paulo e, via satélite, o Brasil todo. O resultado é muito forte e muito
mais rápido, principalmente para esses tipos de produtos. Mas o merchandising como a gente fez para a
Embelleze ele também era só marca. Eles vendiam em um ponto de venda, mas conseguiam passar todo a
mensagem da empresa. Na época, a gente trabalhava muito a beleza da mulher, a força da beleza e tal, e você
conseguia passar todas essas informações também. Tem outro cliente nosso que também já está há sete anos
com um formato diferenciado, que é o desfile de calçados para a Pontal; está há sete anos na TV Gazeta, toda
quinta-feira durante o ano. É varejo, então quer dizer: ele dá essa resposta de varejo, mas ali o que ele passa
também? A variedade de produtos, uma série de coisas que ele passa. A Top Therm também. Ela começou com
a iogurteira e, depois, dentro da área da saúde, passou para os suplementos. Foi uma das primeiras empresas a
vender o Ômega 3 por telefone. É importante, é um produto de qualidade, então quem compra os produtos da
Top Therm gosta e recompra; a recompra é muito forte. O merchandising dá muita credibilidade para o
produto.
Uma das características do merchandising é: quanto mais sutil, mais eficiente. Você poderia distinguir o
merchandising mais sutil do merchandising testemunhal, que parece ser o que mais funciona? Quanto à
eficiência, qual você acredita mais: o merchandising tradicional ou o testemunhal? Depende da estratégia.
Como você falou, product placement. O que é o product placement? Às vezes, o seu produto está inserido
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discretamente em uma novela. O que acontece? O público também tem essa coisa. Se você fizer em uma
novela uma ação muito incisiva, o público percebe e não gosta. Agora, em um programa de auditório, em um
programa feminino, o público já está acostumado com aquilo, então não se torna um problema. Você está
acostumado com a Ana Maria Braga fazer um merchandising, você está acostumado com a Cátia Fonseca fazer
um merchandising, então naturalmente o público aceita. Testemunhal claramente, como é o caso da Pontal, é
feito um desfile, então é uma pauta do programa. O rapaz apresenta vários modelos, fala de preço, de cartão,
fala de tudo. É o caso da Embelleze no Espelho Mágico também, das transformações. Tem uma hora que o
público nem entende mais aquilo como uma ação de merchandising, porque começa a ter tanto envolvimento
dentro da trama que não parece uma ação. O mesmo quando você faz na novela. Na novela, já estamos mais
acostumados com os tipos de ações, mas se você fizer uma coisa muito sucinta na novela o público se
incomoda um pouquinho, o público percebe, então é diferente. O merchandising tem essa coisa de ser muito
forte, o resultado é muito rápido. O merchandising testemunhal, no meu caso, é de mais volume. Eu já fiz seis
novelas. Fiz com a Houston Bike, que é uma empresa do Nordeste, do Piauí. No ano em que eles estavam
fazendo 10 anos, a Globo estava com uma novela chamada Passione, que se passava dentro de uma fábrica de
bicicleta e tudo foi gravado na fábrica deles lá em Teresina. Foi muito legal, porque teve um diretor da empresa
que participou da trama. A fábrica de bicicletas que tinha na novela, ela comprou as ações de merchandising lá,
falava: “Puxa, mas a Houston está sempre na nossa frente”. Era um concorrente, mas ele exaltava as
qualidades do cliente. Então o negócio ficava em um contexto tão bacana que nem parecia que era uma ação
de merchandising.
Mas exige mais investimento... Exige. Novela é mais investimento, já é outro tipo de ação.
Percebo, no seu discurso profissional, o crescimento do cliente por meio de pequenos investimentos na mídia,
como programas femininos. Pequenos investimentos, programas femininos, você começa na Gazeta.
Você acha que essa menor audiência é mais eficiente? A menor audiência rentabiliza mais, porque o
investimento é menor e você tem um tempo maior de explicar o produto no merchandising, então rentabiliza
mais. Quando você entra em programas com muita audiência o custo sai muito alto e o resultado não é tão
eficiente. O programa de menor audiência funciona como uma porta de entrada da empresa.
Vocês entram mais de uma vez por dia todos os dias, uma frequência alta. Por quê? É uma frequência alta e
tem uma rotatividade de pessoas que ligam muito grande. É impressionante! Sempre dá resultado e, na média,
você fortalece mais, você incentiva mais as pessoas. No caso do Mulheres, que é um programa muito longo, a
Top Therm consegue fazer três ações perfeitamente. O programa já é meio dividido em três blocos de horário,
mais ou menos, e a tevê tem muita rotatividade. Mesmo você entrando duas vezes no mesmo programa você
consegue pegar públicos diferentes. Geralmente a pessoa vai se acostumando com a empresa de produto e,
depois, ela vai acabar ligando. Sempre dá resultado.
Como você avalia o resultado? A audiência é um fator importante para isso ou você avalia de uma outra
forma o bom resultado? A audiência sempre é algo bom. É impressionante quando você pega esses programas
com baixa audiência: você tem frequência e todo dia você tem resultado. Você avalia pelo resultado, senão [a
empresa] não estaria presente. Televendas é assim e a tevê é a gasolina de televendas. Se não dá resultado, [a
empresa] não continua.
Você tem dificuldade para vender programas de menor audiência? Só se for muito baixa a audiência, que não
dê resultado.
Como você convence o anunciante a investir em um programa de baixa audiência? Como você faz essa
venda? Quando a gente vende merchandising, uma das coisas que a gente bate muito é de estar dentro de um
contexto e estar inserido dentro do programa. Durante o break comercial muita gente começa a mudar de
canal e, com o merchandising, você não tem essa dispersão e pega o público ali dentro. Às vezes você tem
programas de menor audiência, mas como o tempo é maior, você tem mais tempo de convencer aquela
pequena audiência para participar, para entender o seu produto e ter um contato com você. Mesmo você
tendo baixa audiência, você tem mais tempo no merchandising e você tem mais apelo para despertar o
interesse do público.
A emissora assume alguma responsabilidade sobre resultados? Não, não, no nosso caso não. Tem emissoras
que fazem isso, mas no nosso caso não. O que acontece é que quando você tem um volume de investimento –
isso é em qualquer mídia, qualquer empresa – você acaba tendo uma negociação diferenciada. Você não pode
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olhar para um cliente que faz uma ação por mês do mesmo jeito que olha para um que faz todos os dias em
vários programas, então você tem uma condição melhor de negociação.
Qual é mais forte: convidado sozinho, apresentador sozinho ou interação entre convidado e apresentador? [A
interação entre convidado e apresentador] é mais forte. O convidado sozinho não seria tão forte e, às vezes, o
apresentador sozinho também, por mais que seja o público dele, mas quando você vê o representante da
empresa junto, principalmente em televendas, isso dá mais resultado. Se a intenção não é a venda direta na
hora, você vai trabalhar alguma coisa de branding, de marca, de produto, o apresentador sozinho vai bem. Mas
no resultado que a gente busca, que é uma mídia de resultado, o representante estando junto vai muito bem.
No caso da Top Therm, quando é a dona Aracy que está junto o resultado é maior ainda.
Como surgiram os merchandetes? Muita gente que migrou para fazer merchandising, um tempo atrás, era exatrizes, ex-atores ou atrizes e atores não conhecidos, de comerciais mesmo, esse pessoal que começou e tem
alguns ícones como a dona Aracy, da Top Therm, que acabam ficando marcados. Tinha aquele rapaz que fazia a
Tecnomania, o Juarez, que ficou muito conhecido uma época. Hoje tem vários e criou-se essa profissão, que
passou a ser chamada de merchandete. O apresentador com o merchandete junto funciona mais,
principalmente no quesito resultado. Não que só apresentador não seja bom; a gente faz coisas com outra
empresa de venda também que não tem representante e o apresentador manda muito bem. Mas, no caso de
televendas, no caso da Top Therm, com o representante funciona melhor.
As telespectadoras são leais ao programa? São, mas vai trocando, elas mudam. Às vezes, entra um break e ela
vai para outro programa, acaba um programa e ela vai assistir à novela, cada uma tem o seu hábito de assistir.
[Durante o merchandising] não cai a audiência, o pessoal já está acostumado.
Você acha que o formato merchandising vai muito longe ainda? Eu acho. A mudança que está tendo hoje,
principalmente, que você percebe, é por causa da internet. Você vê no YouTube os influenciadores: eles estão
fazendo merchandising, só que eles têm o canal deles, têm a audiência deles; eles não precisam ir para a
televisão. De acordo com a relevância do que eles falam, o público vai gostando e, assim, vai aumentando cada
vez mais o número de seguidores. Eles estão fazendo merchandising pra caramba hoje em dia, o que eles mais
fazem é merchandising.
Eles têm que ser mais sutis em relação ao merchandising? Eles têm que ser mais fieis porque é a audiência
deles. Eles têm que parecer naturais para a audiência deles.
Mas a Cátia [Fonseca] também não precisa? Precisa, mas... A Cátia também tem o canal dela no YouTube
onde ela faz as ações também, mas os youtubers têm que ter uma preocupação maior com o contexto do que
eles estão fazendo. As empresas que estão procurando os influenciadores também têm que ter uma
perspectiva de entender se aquele cara realmente pode fazer a propaganda dele; tem essa sinergia entre o
produto e a empresa. Na televisão você escolhe o programa, embora o apresentador influencie muito, mas
você escolhe a audiência que ele tem. Esses programas eles já estão acostumados com as ações de
merchandising. Às vezes é um cara que começa como influenciador, no começo ele não fazia merchandising,
mas, depois, para monetizar o que ele faz, ele começou a fazer e hoje virou uma febre. De pequenos a grandes
anunciantes, sempre estão procurando os influenciadores.
Então os influenciadores digitais teriam que ser mais sutis, se diferenciando assim da tevê? Mas nos
programas pode ser explícita? O público aceita. Quando tem muito, o público acaba mudando, dispersando
um pouco, inclusive ele aceita o formato, já conhece.
O telemarketing seria o balizador? É uma resposta muito rápida.
Você produz o texto deles? A gente tem uma linha de texto, uma linha de comercialização de cada produto e
orienta a dona Aracy. Como ela conhece muito bem o produto, porque ela é da empresa mesmo, geralmente
ela faz o texto lá na cabeça dela na hora. Mas a gente tem uma mania de benefícios, de certos fatores que a
gente tem que passar do produto, que a gente trabalha antes de lançar um produto. Para alguns
apresentadores a gente manda o texto pronto, mas, no caso dos representantes, eles fazem o texto na hora. Já
está decorado.
Esse formato deve continuar durante muito tempo? Eu acredito que sim. A gente sempre se espelha um
pouco, o Brasil principalmente, nos Estados Unidos. Tudo o que acontece lá, depois de uns anos – cada vez
menos, antigamente durava mais anos para acontecer – é o que está acontecendo aqui. Mas a gente tem uma
particularidade da tevê ainda muito presente na vida das pessoas. O que está acontecendo é que hoje a pessoa
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está... Apesar da internet, a pessoa assiste televisão com o celular na mão ou está com o celular na mão
assistindo televisão. Eu só estou invertendo isso daí.
É interessante como a televisão continua funcionando. Funcionando e muito forte; influencia muito as
pessoas. No Brasil tem muitos casos: a menina aparece na novela com uma cor de cabelo e, no dia seguinte,
todo mundo quer saber o esmalte que ela usa, a roupa, tudo. A tevê ainda influencia muito as pessoas.
No seu entendimento merchandising é melhor do que o comercial avulso? Sim, sim.
Tem uma lógica o comercial que vocês fizeram? Tem uma lógica, uma estratégia, no caso. Por exemplo, a
gente gosta muito de associar os produtos da Top Therm com programas ligados à saúde, bem-estar,
entretenimento e, na Globo, tem o programa Bem-Estar, que é um programa que aborda esse tema, só que lá
não dá para fazer merchandising, entre outros programas também. Então a gente fez o filme. Antigamente a
gente usava um formato mais parecido com o merchandising mesmo. Esse último, um pouco mais institucional
ainda, com uma mesa de café da manhã, bem sutil, mas era um lançamento do produto, então foi um período
que a gente utilizou isso daí, porque o resultado é menor do que o merchandising. Como se trata de Globo, um
produto de saúde, é um lançamento de um produto, isso aí também dá muita visibilidade.
Se você tivesse um anunciante com grande verba, você continuaria fazendo esses programas com audiências
menores? Tem que traçar um objetivo: com quem o cliente quer falar, o que ele quer falar. Dependendo, pode
ser que se mantenha os programas de menor audiência, mas é claro que, dependendo do objetivo, você vai
pegar um programa de grande audiência. Você tem hoje grandes apresentadores, como o Rodrigo Faro e o
Faustão, que têm muito público. Então é um merchandising que te dá. A gente já fez muito lá atrás, fez o
Programa do Gugu com 16, 17 pontos de audiência, então é um absurdo o resultado que dava.
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DE VEICULAÇÃO E VENDAS

Terceira Fase: Entrevista com a gestora de veiculação e captação de vendas de outros anunciantes frequentes
de testemunhais.

Entrevista Laurita Sabado, D&G Comunicação
SABADO, Laurita. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 26 set. 2017.
Experiência profissional. Tem algum tempo [que eu estou no mercado de venda de espaço comercial]. Na
verdade, comecei na televisão, na TV Manchete, como secretária. Trabalhei um tempo e o Jaquito [Pedro Jack
Kapeller] acreditou e falou: “Você tem que ser vendedora, não pode ficar atrás de uma mesa, você tem que
vender. Você é mulher para isso, vai conseguir e vai ser uma ótima vendedora”. Comecei a vender, na TV
Manchete, anúncios para mídia impressa, para as revistas da [editora] Bloch. Quando a Manchete e a Bloch
faliram, fui para a Record, onde fiquei por dois anos e meio. Saí da Record e fiquei 14 anos no SBT, de onde saí
agora, há um ano e meio, e resolvi tocar a minha experiência que eu adquiri nesses anos, de conhecer alguma
coisa de vendas, de compras, enfim, de tudo, e resolvi abrir o meu próprio negócio. Estou fazendo isso hoje
com anunciantes: eu compro e vendo, negocio espaços, atendo cliente e tenho um call center que atende o
0800 para medir o resultado de cada mídia que a gente faz.
Quais as abordagens mais interessantes quando você vai vender um formato comercial? Acredito muito na
ação de merchandising aqui no Brasil. Por quê? Você consegue medir imediatamente, na hora mesmo. Você faz
a ação de merchandising, principalmente em um programa ao vivo, e já consegue medir quanto deu de
resultado, a quantidade de ligações, o que você fez de vendas. Isso é superbacana, porque é imediato. Como a
gente tem também o 0800 que a gente atende... A gente tem uma central de vendas, a gente faz a ação de
merchandising e o pessoal já, na hora, atende o telefone e cinco minutos depois eu já ligo lá e falo: “E aí, tocou
o telefone?”. “Tocou”. Alguns casos têm 40, outros 500 e alguns casos têm mil ligações. Então a gente
consegue medir na hora.
Quais formatos você considera mais eficientes para os anunciantes? Acredito muito no merchandising, de
verdade. Merchandising é o resultado mais efetivo que tem aqui no Brasil, por causa do formato mesmo, que é
diferente da ação de merchandising fora do Brasil. Aqui você tem a credibilidade do apresentador; o
apresentador fala do produto e o telespectador que está vendo acha que aquele produto é do apresentador.
Então a credibilidade que passa é muito grande.
Você vê diferença entre product placement e merchandising? Sim, porque a ação fora [do Brasil] é diferente, é
mais visualização. Eu acho que aqui, no Brasil, a gente falaria como visualização a ação de merchandising lá fora
e, aqui, com mais testemunhal. Porque lá o artista, o ator está passando, aí abre a geladeira e aparece a CocaCola. Ótimo! Aqui no Brasil não. O apresentador vai lá, para tudo o que está fazendo e fala do produto. Ele
convence o telespectador a comprar aquele produto, então é mais o testemunhal dele. Isso dá uma
credibilidade muito grande para o anunciante, é bem legal.
Você consegue definir qual a principal vantagem desse formato, do merchandising testemunhal? A vantagem
é a venda imediata que você tem (risos). É o resultado imediato, porque o telespectador liga na hora e fala: “Eu
quero esse produto. Eu preciso desse produto”. E já compra. É muito interessante. O que ele vê, o resultado
que a gente vê do telespectador ligando e falando: “Nossa, eu quero esse produto. Ele realmente vai mudar a
minha vida, vai ser tudo o que eu preciso. Eu estava precisando disso mesmo”. E acaba comprando. Isso é uma
venda também, para o telespectador, que é de impacto; ele tem que comprar na hora. Se você esperar daqui
meia hora ele não vai comprar mais, ele muda de ideia. Então tem que ser na hora, tem que ser uma coisa bem
rápida mesmo. O resultado a gente identifica no momento. É de momento e você consegue medir isso também
muito rápido e efetivar a compra também.
Qual a principal vantagem de o merchandising testemunhal não ser sutil? É a venda (risos). É a venda, porque
você precisa vender o produto. Você está com um produto ali e não adianta: se você for muito sutil o
telespectador não vai ter a vontade, o desejo, de comprar aquele produto. Não adianta você ter um produto
excelente e não vender. O que é importante? É você ter um produto e vender o produto. Se você vai fazer a
ação com sutileza e ele não vai comprar, então não resolve nada.
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Programas de menor audiência são muito utilizados para o merchandising testemunhal. Programas de
menor audiência têm diferentes resultados dos de altas audiências? Como você interpreta essa presença em
programas de menores audiências? Isso é por causa do custo. Em programas de menor audiência você acaba
pagando um custo bem menor, porque o custo é por pontos de audiência. Em uma audiência pequena, você
vai pagar um preço baixo, só que, às vezes, esse custo baixo que você paga é mais efetivo do que uma
audiência grande com um custo muito alto. Por exemplo, você pode fazer uma Record e pagar 30 mil reais em
uma ação e ter 1.500 ligações. Aí você vai fazer um programa com baixa audiência, você vai pagar 4 mil reais,
só que as vendas vão efetivar mais do que uma Record. Você teve 1.500 ligações na Record, mas isso vai
gerar... as pessoas ligaram, mas não se interessaram, ou tem nome sujo, enfim, não conseguiram. O score deles
é muito baixo, aí você vai efetivar mais vendas, às vezes, em um programa que teve 40 ligações. Dessas 40, às
vezes você reverte 30 ligações em vendas e, na Record, você vai reverter meia dúzia.
Quais as vantagens do formato quando alguém do programa endossa a mensagem comercial? Porque o
apresentador tem muita credibilidade. A credibilidade toda do programa é do apresentador, então se o
apresentador fala que aquele produto é bom o telespectador vai acreditar e vai comprar o produto,
acreditando realmente que o produto é bom. Às vezes o produto nem é tão bom, mas o apresentador falou,
ele vai acreditar e vai comprar. E, às vezes, por incrível que pareça, até vai fazer bem para ele mesmo, porque
até vai funcionar (risos). Eu tenho um irmão que, por exemplo, comprou duas maquininhas da Tekpix. Duas! Eu
falei para ele: “Nossa, eu não acredito. Você, por falta de uma, comprou duas!” (risos). A maquininha não
prestava, era uma porcaria, mas ele comprou duas e gostou, sei lá.
Qual endosso é mais importante: do convidado ou o apresentador? Qual o papel de cada um deles? Os dois
são importantes. Por quê? Uma merchandete, por exemplo, conhece o produto, o dono da empresa. De
repente, eu tenho um produto X, conheço muito bem o meu produto, então vou falar bem dele porque eu
conheço. Vou falar bem dele, das características dele, porque eu tenho autonomia para falar do produto que é
meu, eu conheço muito bem. O apresentador, por sua vez, tem a credibilidade dele com o telespectador.
Então, os dois juntos é bem legal, é bem bacana, faz um complemento bom, uma interação legal e, no fim, o
resultado é melhor – ou pode não ser também.
A audiência diminui durante o merchandising ou não? Depende, mas eu acho que não. Durante o
merchandising não diminui. Acho que na hora que vai para o break diminui sim, mas no merchandising eu acho
que não. Tem programas que a pessoa está assistindo porque sabe que vai ter alguma coisa boa ali para ela, ela
já está assistindo esperando o merchandising mesmo.
Tem clientes que preferem programas de baixas audiências e com endosso de mensagens? Sim, tem os
clientes que preferem até por causa de custo, porque se for fazer um planejamento de um comercial avulso o
custo fica muito caro, fica muito alto e não vai ter toda aquela credibilidade do apresentador, porque para você
pagar um cachê para o apresentador é muito alto. Então ele vai usar a credibilidade do apresentador com um
custo menor e o resultado é mais efetivo.
Como você avalia a lealdade da telespectadora? A lealdade do telespectador é com o apresentador. Você usa
essa lealdade do telespectador com o apresentador, fala do teu produto e ele acaba acreditando, porque
aquele telespectador é fiel com aquele apresentador, com aquele programa; ele gosta, assiste, acredita.
Quando o apresentador fala de algum produto, o telespectador acaba acreditando que aquele produto seja
bom também, porque a lealdade dele com o apresentador é muito forte. Mesmo quando o apresentador tem
várias ações de merchandising. Eu tenho resultado de programas que têm vários merchandisings e o resultado
com o nosso produto foi bom também. Ele teve um resultado excelente e tinha acabado de sair de duas ações
de outros produtos, tinha acabado de falar de um produto X, outro Y e aí falou do nosso e teve a mesma
quantidade de ligações.
Não existe diferença então... Eu acho que, para o telespectador, deve ser um pouco cansativo, mas ele liga
assim mesmo. Prefiro programas que faça mais passado de uma ação para outra, mas o interessante é vender.
Você acompanha todos os resultados dos anunciantes? Todos.
De que forma? Pelo 0800, porque a gente tem a central de vendas de 0800 e tem uma equipe de call center e
eles atendem de imediato. A gente coloca o 0800 no GC e as pessoas já ligam imediatamente. Então a gente
acompanha muito bem isso.
Você acredita no futuro do merchandising testemunhal? Acredito, acredito muito nesse formato. O resultado
é muito bom, efetivo e não tem porquê... Mesmo os jovens ainda gostam muito desse formato. Tenho filhos
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nessa idade, que hoje curtem mais digital, mas eles ainda veem e falam assim: “Eu vi em tal programa esse
produto. Meu, é legal. Vamos comprar porque deve ser bom” (risos).
Qual a faixa etária da audiência? Depende, cada programa tem... É muito misto ainda, porque minha filha tem
26 anos e assiste Casos de Família, assiste o programa da Sônia Abrão e ela gosta. Minhas sobrinhas que têm
18, 19 anos gostam desses programas.
Quais as ferramentas técnicas que você utiliza para avaliação? A gente faz avaliação técnica de custo por mil,
de audiência, enfim... Mas no fim isso não resolve absolutamente nada, porque o que adianta mesmo é o
resultado final, é o telefone tocar. Colocar a ação de merchandising, o apresentador falar do produto, o
telefone tocar e fazer a venda. O score pode ser bom, efetivar a venda, então isso é que é o resultado mesmo.
É por aí que a gente acaba fazendo, não adianta. Às vezes a audiência é boa, mas não reverte em vendas.
Você percebe com frequência quando a argumentação não está dando certo? Você detecta isso de que
forma? Sim, já teve casos com o telefone tocando. Por exemplo, um dia não foi muito bom e a gente acabou
falando com o apresentador: “Olha, o telefone não está tocando”. Aí a gente acaba ajustando o texto: “Olha,
vamos mudar aqui. Ele está falando que o produto é bom para tudo, mas não é bom para nada. Vamos mudar
o texto, fazer algumas adaptações”. A gente faz uma mudança no texto, o apresentador faz de outra forma, e o
telefone já [toca]... o resultado é bem maior.
Algum fato pode modificar o formato de merchandising testemunhal atual? Eu acho que sim. Acho que pode
mudar, mas não sei se vai ser tão efetivo, não acredito, não sei. As coisas mudam, se renovam muito rápido
hoje em dia e pode mudar, de repente.
A criatividade de argumentação dos apresentadores é incentivada? Acredito que sim. Eles têm que fazer isso
porque pode mudar mesmo, de um público para o outro muda. De repente o apresentador está de manhã, ele
tem que ter um modo de chamar, à tarde muda, ele está falando com outro público, à noite é diferente. O
apresentador tem que estar ligado nisso, de ter essa eficiência de mudar também e falar para um público
diferente.
Existe uma estratégia de formatação das mensagens testemunhais? Eu não acredito não. Eu acho que
depende. Você tem que falar da qualidade do produto, falar para o telespectador, aquele público que está
assistindo se é mais senhora, se é mais jovem, se é mais... é isso que você tem que fazer. Não adianta falar para
um público jovem para um público adulto, ou falar para o adulto quando está passando para um público jovem.
Durante o merchandising o grau de atenção não diminui? Não diminui. Normalmente no merchandising as
pessoas estão lá, às vezes até com caneta na mão para ver qual produto vai ser bom. A telespectadora tem
isso.
Qual o público mais predominante: masculino ou feminino? Feminino. Mas tem programas também que você
fala para... O público masculino é muito decidido, realmente quando o homem liga, ele já liga para comprar
mesmo. Ele não liga com dúvidas; ele já liga com o cartão na mão, já passa o cartão: “É isso que eu quero e
pronto”. A mulher pergunta quinhentas vezes a mesma coisa, tira dúvidas, liga depois, faz agendamento: “Eu
vou ligar tal dia. Hoje só estou ligando para saber informação do produto”. Mas, no fim, quem consome mesmo
é a mulher. Ela negocia preço, entrega, negocia tudo, quer saber tudo, ela é muito mais atenta a isso e muito
mais indecisa também na compra. O homem não. Então é melhor vender para homem, mas os homens ligam
menos.
Como você avalia a estratégia de argumentação quando você recebe a ligação? Que estratégia o atendente
usa para vender? Quando você faz um testemunhal na televisão a venda já está praticamente feita, porque o
apresentador já falou tudo: para que serve o produto, o que ele faz, enfim... ele já liga querendo comprar,
então a venda já está 50% feita. Os outros 50% vão ser custo, que o atendente, o vendedor vai ter que
negociar, custo, entrega, que mais? Vai ter que dar algumas informações, tirar algumas dúvidas,
principalmente quando é mulher, porque tem muitas, vai tirar algumas dúvidas, mas 50% da venda já foi feita,
então é bem mais fácil. Agora é bem diferente de você ligar e convencer uma pessoa a comprar um produto.
Ele normalmente pega um mailing e vai fazer a venda pelo mailing, aí a pessoa pergunta: “Esse produto está
passando na televisão? Que programa? Quero ver”. Ela quer primeiro ver na televisão para depois comprar,
então se você não está fazendo mídia não tem como negociar. Às vezes o vendedor fala: “A gente está fazendo
tal rádio”. Ela: “Então está bom. Vou ouvir essa rádio e depois volto a entrar em contato com vocês”.
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Como funciona a negociação junto às emissoras? Depende da audiência. Cada emissora quer negociar e eles
querem negociar audiência. Se está dando muita audiência, eles querem que o preço seja... “Ai, eu tenho muita
procura”. Normalmente a gente acaba saindo desses programas que têm muita procura, porque para o call
center, para o telemarketing não funciona esses produtos de custo muito alto, porque não fecha a conta, então
não adianta. Você vai pagar 30 mil reais, mas não vai fechar a sua conta, não resolve. Você tem que pagar um
custo menor porque é na hora, é imediato o resultado.
A demanda do formato testemunhal é alta para os programas? Tem uma demanda muito alta. Por exemplo, a
Claudete Troiano está hoje na TV Aparecida, a audiência é superbaixa, mas tem uma demanda de três meses.
Eu estou na fila de espera de três meses para conseguir uma ação lá. Só que daí chega os três meses, se o
cliente não renovar eu consigo entrar, mas aí o cliente acaba renovando. Estou já há algum tempo na Claudete
esperando na fila para entrar e não consigo. O Padre Alessandro [Campos] é muito caro, é muito alto o custo
dele, porque tem uma fila gigantesca de espera. O Padre Alessandro hoje está na Gazeta e na [Rede] Século 21.
Essa Século 21 é uma emissora X que nem sei se você conhece, mas, enfim... é audiência muito baixa e uma
ação de merchandising eles não negociam por menos de oito mil reais com o Padre Alessandro. É um custo
absurdo para telemarketing.
Então a força, o endosso aí, é do padre? É do padre. Ele está na Gazeta e não consegui espaço na Gazeta. No
Século 21 eu não consegui espaço com ele. Ele já tem uma clientela bem fiel a ele e onde ele vai esses clientes
estão. Ele estava na Rede Vida, os clientes estavam lá. Ele foi para a Gazeta, os clientes foram para a Gazeta.
Ele foi para a Século 21, os clientes estão lá. Então onde ele está os clientes estão. É a fidelidade do
telespectador que sabe que onde ele vai estão assistindo ele e aí o cliente acaba ficando.
O que pode ser mais eficiente: um programa feminino ou um programa religioso? Ou ainda, no programa
religioso existe entretenimento? Acho que as duas coisas. Em canal religioso o público é muito fiel, ele compra
muito porque acredita muito naquilo que o padre ou o pastor ou o bispo, enfim qualquer um que está falando.
Ele acredita que aquele produto realmente vai ser bom para ele ou, mesmo se não for, ele compra para ajudar
a igreja, ele acha que ele está ajudando a igreja, que está ajudando a instituição lá que o pastor ou bispo ou
padre faz parte, então ele acaba comprando até por isso. Se vende bastante para esse público religioso.
Entretenimento é legal por causa de audiência e, público feminino, a mulherada não tem o que fazer. Está a
senhora, a dona de casa vendo televisão e ela acaba comprando, porque vai ser útil para ela. Se o produto for
bom e você está na mídia, você vai vender.
Reclamações é contigo, no seu telemarketing? No telemarketing eles acabam ligando para reclamar, mas aí
tem o SAC, que a gente normalmente indica. Não é com a gente, mas a gente atende também e dá atenção. O
pessoal é orientado para isso, são treinados e falam onde reclamar, como reclamar e tentam ajudar. Às vezes
eles mesmo ligam para o cliente e passam a reclamação, enfim, eles tentam ajudar de alguma forma, porque
eles vão querer vender de novo para esse cliente, esse cliente pode indicar para outros da família, então eles
acabam dando uma atenção também para o cliente. Mas para reclamação normalmente a empresa tem um
SAC.
Quais são as características para ser um merchandete de sucesso? Tem que ter carisma. Por exemplo, o
Paulinho Salgado é um merchandete que tem muito carisma, ele é o queridinho das donas de casa, das
mulheres. Ele é bonito, simpático e as pessoas gostam muito dele. Normalmente quando se faz um
merchandising com ele funciona. Eu já tive clientes que fizeram merchandising com ele, o resultado foi muito
bom e o cliente falou: “Não, nós vamos fazer agora com uma pessoa que o custo é menor e tal”. Contratou
uma outra pessoa, só que com o Paulinho deu 200 ligações e com ela deu 40. Aí ele acabou voltando e pagando
o valor que o Paulinho pediu.
Então não existe merchandete exclusivo de anunciante? Alguns. Tem uns dois merchandetes que são
exclusivos do cliente, eles não fazem merchan para mais nenhuma outra empresa, têm contrato por 10 anos
com aquele cliente e pode fazer todos os produtos desse cliente específico. Mas a maioria pode fazer tudo. Elas
fazem, cobram X, alguns clientes pagam mensal e elas fazem todos os dias. O Paulinho Salgado mesmo: ele
está na Gazeta, na Século 21, na Rede Vida, enfim, em todas as emissoras.
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM MERCHANDETES

Quarta Fase: Entrevista com apresentadores contratados pelos anunciantes para testemunhar ao vivo as
vantagens de utilização dos produtos durante os programas, promovendo a venda em tempo real através do
telemarketing.

ENTREVISTA E1 – Celeste Zeminian, merchandete
ZEMINIAN, Celeste. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 12 dez. 2017.
Trajetória profissional e experiência como merchandete. Na verdade, eu sempre fui uma vendedora nata.
Tudo que caía na minha mão eu já convertia em venda. Qualquer coisa para mim era: “Puxa, se eu puder levar
uma vantagem e fazer um negócio, perfeito”. Na verdade, começou com a Flor, que era júri do Silvio Santos. Eu
fui parte do Silvio Santos, fui telemoça do Silvio Santos durante 18 anos, sempre fui de televisão, mas fui
telemoça, bailarina, trabalho há muitos anos com isso. A Flor, na época, trabalhava para um rapaz chamado
Onor. O Onor foi um dos primeiros empresários nessa linha de merchandising, então ele colocava o produto
assim: o que é, pra que serve e quanto é. Eu gostei dessa ideia e, na verdade, no decorrer do tempo, a Flor
falou: “Celeste, eu não posso ir, mas o esquema vai ser assim: começa na Gazeta”. A Gazeta foi pioneira nisso,
no sentido daquele bate-papo; não é uma propaganda comum, é uma propaganda que você atinge muito mais
a telespectadora, porque ela acha que você faz parte do contexto, do elenco do programa. Na verdade, o
telespectador não imagina que nós somos contratadas por uma empresa. O fato de você sentar do lado,
porque no programa Mulheres, com a Ione Borges e a Claudete Troiano, onde eu comecei, nós sentávamos
frente a frente: “Oi, Celeste, como vai? Oi, Claudete, como vai?”. Era um bate-papo como se fosse uma
entrevista, então aquilo se desenrolava de uma forma: “Puxa, você precisa disso? Ah, preciso”. E eu comecei
fazendo um produto para levantar os seios: “Nossa, fantástico”. Tudo sempre é fantástico, né? Então eu
desenvolvi uma conversa, um bate-papo, onde a telespectadora, onde o telespectador falava assim: “Puxa, eu
estou me identificando com essa conversa. Olha lá, elas estão batendo papo. Deixa eu ver o que elas estão
conversando”. Aquela fofoca da janela. Em um primeiro momento elas se interessam pelo assunto, se
convertia ou não na venda isso a gente nunca soube; nós, como contratadas da empresa, a gente nunca sabe o
que acontece.
Qual a primeira empresa que te contratou? A primeira empresa foi essa do Onor, porque ele tinha vários
produtos, era uma pessoa muito inteligente, sabia muito de marketing e desenvolveu essa coisa. Para resumir
rapidamente, Ana Maria Braga entrou e melhorou esta conversa, porque ela falou assim: “Não, sentada não,
vamos para um balcão colocar os produtos e conversar”. Ana Maria Braga, campeã nisso, melhorou esta
conversa, esse bate-papo e aí começou esse marketing, essa coisa a deslanchar. Porque isso aí vem desde
Claudete Troiano, desde Márcia de Windsor, Clarice Amaral.
Você fala das garotas propagandas? Isso. Mas Ana Maria Braga melhorou esta conversa, colocou em um
balcão os produtos: o que é, pra que serve, quanto custa, forma de pagamento. Pá! Um minuto e meio. Ou
você vende ou você vende. Dentro dessa venda você precisa ganhar o coração da pessoa. É coração mesmo, é
empatia com o público, porque se a pessoa não tem empatia com você ela não compra. Pode ser o melhor
produto do mundo, mas se você não tem essa empatia, esse bate-papo... Eu tenho fã-clube.
Quais são as características para você ter essa empatia com o telespectador ou telespectadora? O dia a dia, a
experiência, a forma de você colocar. Quando você faz o merchan não é assim: “Estou aqui com esse produto e
faz--.” Não! “Olha, você está com esse problema?”. Essa é a minha mensagem sempre. Você viu como é que eu
desenvolvi se você acompanhou. “Você ‘tá com esse problema? Eu estou no seu lugar, eu estou me colocando
no seu lugar”. Você tem que se colocar no mesmo lugar que o telespectador ‘tá te olhando, você tem que se
colocar no problema dele. “Puxa, ela ‘tá sentindo o que eu ‘tô sentindo”. Aí é bingo, é por aí, depois, o que
você oferecer a pessoa vai no impulso ligar, porque nós temos que gerar essa ligação, nós temos que gerar esse
impulso das pessoas pegarem o telefone. A conversão disso aí é uma outra etapa, que é a etapa do
telemarketing que é contratado, é uma empresa que tem 30, 40, 50, 100, 200 pessoas, 200 telefonistas que
vão em cima da venda. Agora nós, que estamos colocando a cara no vídeo, nós temos que sensibilizar o
telespectador. “Olha, eu sou tua amiga, eu sou teu amigo, eu quero te ajudar. Eu tenho uma solução aqui para
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você. Você quer ligar? Pode ligar! A ligação é gratuita pra todo Brasil. Você pode ligar, tire as suas dúvidas, mas
eu ‘tô aqui pra te ajudar. Eu tenho uma solução!”.
Você acredita que, nesse caso, uma pessoa comum talvez seja mais vantajoso do que uma celebridade?
Como você analisa um merchandising de uma celebridade ou de uma pessoa comum para a eficiência? O
âncora do programa é muito importante, porque ele chama a audiência, ele chama o público pra estar ligado
no programa. Tudo isso é muito importante. Agora a empatia que o apresentador tem com o merchandete é
muito importante. Eu já vi várias situações do apresentador nem olhar para a cara do merchandete. Fica
complicado, porque o apresentador não sabe nada, ele fica do lado: “Aham, aham, aham [concorda]”. Não
participa, não faz nada, não acontece nada.
Qual seria o papel do apresentador nesse caso? Como você viu a minha entrada lá. As pessoas têm que
entender que o merchandete – não que entender –, mas ele tem que abraçar o merchandete, porque é o
merchandete que vai dar esse bate-papo, essa intimidade: “Puxa, como é bacana. Eu sou fã do padre Juarez”. A
maioria das pessoas fala: “Eu sou fã do padre Juarez. Puxa, ele ‘tá falando, que bacana. Nossa, como ele trata
bem a Celeste. Puxa, eu adoro a Celeste. Eu sou fã da Celeste. Puxa, eles estão falando. Puxa, é importante”.
Bingo! É venda! Se ele está precisando do produto ele compra.
Como você anuncia vários produtos, você é uma personalidade merchandete ou você se identifica cada vez
mais com um produto? Eu procuro não ser a estrela a hora que eu estou apresentando o merchan. Eu não sou
a estrela; a estrela é o produto sempre. Apesar das pessoas, do nosso telespectador, eu tenho fã-clube, as
pessoas gostam: “Celeste!”. Às vezes, as pessoas ligam: “Aonde ela comprou aquela blusa? Aonde ela comprou
aquele brinco?”. Isso é fato, isso acontece, fãs existem, mas em um programa, em um telemarketing, em um
merchan você não é a estrela, nem o apresentador, muito menos o merchandete. O merchandete é uma
ponte, o apresentador está dando o aval disso, ele está acreditando. Ele anuncia o produto, porque ele acredita
no produto. Claro, ele já tem uma experiência, então você fala: “Poxa, o apresentador está fazendo isso”. É
isso! E nós não somos a estrela; a estrela é sempre o produto.
Quem mais endossa a ação de merchandising? Você como merchandete ou o apresentador-âncora? Eu
argumento, eu tenho que ter bons argumentos, tenho que ter uma boa postura, tenho que estar muito bem
apresentada, tenho que estar muito bem vestida. Tudo isso eu acrescento no meu produto, mas quem endossa
é o apresentador. Ele tem que dar o telefone, ele tem que falar: “Olha, é bom!”. Modo de dizer, né? Mas é um
conjunto. Obviamente que eu tenho que ter um bom argumento, eu preciso convencer, no geral, eu preciso
convencer o apresentador que aquilo é muito bom, que não existe coisa melhor que aquilo, e ele vai comprar a
minha ideia, dependendo do merchandete. O merchandete como a gente está falando hoje em dia, o papel do
merchandete é muito importante nisso.
Você normalmente avalia o resultado, toma conhecimento? Você tem uma dimensão de onde você chega
como resultado de vendas? Como você convive com isso, o resultado do que você fala? No começo a minha
preocupação sempre era essa. Hoje eu tenho mais segurança nisso, sei o que eu estou falando, sei o que eu
estou argumentando, tanto é que as empresas me contratam. Eu nunca peço texto; eu peço tópicos, porque eu
não sei como o apresentador vai vir me abordando. Da forma que ele vier me abordar eu vou desenvolver o
meu texto. Então não quero nada de texto, eu quero tópicos: o que é, como que é, o que o produto faz, como
é, o que que ele faz, o que que vai acontecer. Enfim, é assim, é dessa forma que acontece o merchandising.
E resultados? Como eu disse, no começo eu me preocupava com isso. Hoje não, hoje eu me preocupo com a
minha performance, do jeito que eu entro, eu tenho que estar sempre muito bem, independente do meu
coração sentir ou não qualquer coisa. Não é hora de falar com o coração, é hora da minha apresentação. Eu
comprei um produto, acredito no meu produto, é aquilo que eu vou vender com alma, coração, vida e toda a
minha energia é dentro daquele produto. Aquilo é a coisa principal do meu dia, da minha hora. Eu fui
contratada pra isso e eu vou gerar ligação. Eu nem me preocupo, nem ligo, faz quase seis meses que eu não
falo com o meu patrão, porque ele sabe que eu--. Aí a minha responsabilidade.
Hoje em dia você é exclusiva de alguma marca? Sou! Sou exclusiva dessa empresa, BRVita. Hoje em dia a
gente consegue essas coisas, porque a gente está há muitos anos no mercado, então têm empresas que falam:
“Celeste, você só faz para mim. Eu não quero ver você em outro lugar”.
O merchandete normalmente é exclusivo ou ele pode ter mais de um anunciante? A Celeste não faz outros
produtos. Isso é uma ética da Celeste.
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E os outros merchandetes? Tem outros merchandetes que abrem o leque para todos os outros. Eu não posso.
Durante o dia eu sou consultada para vários produtos: “Celeste, você faz esse produto pra mim?”. Não, não
posso. Se eu estou falando que o produto tal é bom, eu não posso dar a minha cara pra bater, porque as
pessoas acreditam demais em mim. Eu entro numa energia do produto, numa veracidade do produto muito
forte, porque é isso que vende, é isso que você vai fazer com que as pessoas: “Puxa, mas ela acredita mesmo!”.
É! É isso que faz vender o produto, é a tua alma que você põe na hora, é tua emoção, é tua energia, é tudo. É
por isso eu sou muito contratada.
No atual quanto tempo você está, mais ou menos? Dois anos.
Você não chega a saturar o telespectador com a sua mensagem ou você muda de produto? Não, essa é a
minha preocupação. O produto é sempre o mesmo, os argumentos são sempre os mesmos, mas a emoção é
diferente, a forma como você vai falar com o teu público. Agora você vai ver, porque você está me
acompanhando hoje o dia todo das minhas merchans, você vai ver o que eu vou fazer no Dalcides [Biscalquin],
que é um outro público, você vai ver que eu vou falar totalmente diferente, porque é outro público. É um
programa de autoajuda, eu não posso começar: “Oi! E aí? Rufem os tambores”. Com o padre Juarez você viu, é
uma alegria total, é outra pegada. Agora, o Dalcides é: “Vamos dar o recado”. Se você não acompanha o timing
dele, então é isso: pá, pá, pá. É direto. Olha, estou sendo chamada pra entrar agora.
Quando você tem o âncora, qual é a sua visão, a postura do merchandete? Você percebeu que, nesse caso,
nesse programa, o âncora, o Dalcides fala muito; o merchandete jamais: “Não, mas eu tenho o meu texto, eu
preciso falar do meu texto, eu tenho tópicos, eu preciso falar”. Não! Cale a boca! Fica quieto! Deixa o âncora
falar, ele está dando o aval. Mais do que qualquer coisa, ele é um âncora, ele é o dono do programa, ele está
dando a assinatura dele, então é muito importante, porque, mais do que ninguém, ele está acreditando mais
do que você. O merchandete é só uma ponte, o merchandete está representando, eu sou o produto, quem
quer vender, estou aqui a disposição; ele vai me perguntar se ele tiver uma dúvida. Que nem a Sonia Abrão, ela
fica parada, não fala nada, não abre a boca. Então você tem que ter argumento e pá, pá, pá, e aproveitar o
programa, o timing dela que tem audiência, então você tem que estar muito bem preparado. Agora, no caso
dele, fica quieto: “Merchandete, fica quieto! Deixa o âncora falar”. Assina embaixo e toca o barco. Você vai
falar a sua promoção? Toca o barco, fala a sua promoção, acabou. Você já vendeu muito mais do que qualquer
outra coisa.
O âncora se sente responsável pelo resultado de venda do produto? Alguns são responsáveis no produto,
alguns são responsáveis pelo o que eles estão apresentando, porque é a cara deles que está batendo, o
produto tem que ser bom. Eu já tive algumas outras experiências de produtos que deram muito problema, de
produtos que foram anunciados. A própria Cátia, no programa Mulheres, a gente anunciava, fez uma campanha
muito grande de um produto, que é antiético falar, obviamente, mas nós tivemos muitos problemas. Aí quem é
o culpado? O dono do produto? Jamais. Quem é que fez? A merchandete Celeste. Quem é que fez? A
apresentadora, o apresentador. Ninguém vai levar a responsabilidade maior do que nós, que estamos com o
rosto no vídeo. Então é muito importante você saber exatamente o que você está fazendo. Isso a Ana Maria
Braga é top, é maravilhosa, é campeã, porque sempre antes de qualquer merchandising, Ana Maria Braga faz
uma reunião com a cúpula do produto. O que é o produto? Me fala! Deixa eu ver se eu compro esse produto.
Pra que serve? Pra onde é? Como que vocês? Tudo! A pessoa é fora do normal. Tudo o que eu sei hoje, Ana
Maria Braga foi uma grande alavanca em tudo isso.
Você trabalhou com ela? Muitos anos. Eu comecei, praticamente, com ela nesse formato. A gente fazia muito;
era ela, Ratinho. Ratinho veio depois de Ana Maria Braga. Era uma época que estourava a telefonia: mil, três
mil, cinco mil ligações, absurdamente. Hoje não, hoje é bem menos, é uma porcentagem bem menor, mas,
enfim.
Vende também? Vende, enfim, é o cenário do Brasil hoje.
Que categorias ou que produtos você já vendeu na sua experiência? Tudo, até jazigo eu já vendi. Poxa,
Celeste, você vendeu jazigo? Como é que você aguentava? Qual era o seu argumento? Lembro muito bem com
a Ana Maria Braga: “Celeste, me desculpe, mas eu não vou nem olhar para a sua cara, porque eu vou começar
a dar risada de você. Como é que você vai vender um jazigo? Mas, conforme a tua experiência, eu entrego pra
você, você toca o barco e eu dou o aval, porque era um lugar bonito”. Foi uma das coisas engraçadas da minha
vida, dos meus merchans. Eu viajava na história e acabávamos, lógico, vendendo. Contratou, nós temos que
argumentar e, como eu sempre fui muito taxativa nisso, eu falava: “Não quero texto. Vocês me mandem
tópicos: lugar bonito, lugar que você pode passear com seus familiares” (risos). Aconteceram coisas muito

127
legais, muito engraçadas. A gente vendia um produto que era campeão, que era do Ratinho, que, no final, ele
acabou comprando esse produto, que chamava In Natura. Hoje eu posso falar, não está no mercado, mas era
um produto para emagrecer e a gente fazia várias receitas. Põe no liquidificador para bater o suco, o shake, pá,
pá. No que foi bater, a Ana Maria: “Mas não funciona, não funciona”. E eu: “Pode deixar. Deixa eu ver a
tomada”. Quando eu pus na tomada: “Pá!”. Isso tudo ao vivo e várias histórias interessantes, mas nunca
esquecendo: merchandete não é estrela. Produto sempre é estrela, somos uma boa ponte, com uma boa
conversa, aquela conversa da vizinha, que é gostosa, que as pessoas se simpatizam, tem empatia, tem carinho,
tem amor, querem dar presente, faz fã-clubes. Esse é o papel do merchandete, mais nada. Nós carregamos o
produto como se fosse um recém-nascido, um bebê que a gente tem que cuidar, olhar com carinho, com amor,
dar alma pra ele. Nós é que vamos fazer o produto funcionar.
Com o crescimento da internet, qual a diferença que você vê entre a sua ação testemunhal e um blogueiro,
um youtuber fazendo também demonstração de um produto? O blogueiro, essas pessoas, nada mais são do
que pessoas que--. Realmente eles vendem, não tenho dúvida nenhuma. Melhoraram muito a nossa ideia. Por
quê? Porque eles têm muito mais tempo. Nós no ar, ao vivo, nós temos um minuto e meio: ou a gente vende
ou a gente pensa que vende. O blogueiro argumenta, ele faz, ele usa, ele mostra, ele tem esse tempo todo pra
vender o produto, então as pessoas vão e voltam no blog, vão ver. Nós não: é ao vivo; aconteceu, aconteceu,
não aconteceu, não aconteceu. Nós temos os resultados imediatos, é aquilo é na hora. Mas hoje eu não estou
passando bem. Dane-se! Não é essa a proposta, você tem que estar bem, você tem que vender. Eu parabenizo
todos esses blogueiros hoje, são pessoas jovem, inclusive minha filha de oito anos é blogueira. Ela é, ela faz.
Já está fazendo edição também? Ela faz a vida dela, coisas que a Amanda ensinando. Minha filha tem oito
anos. Eu não ensinei nada, heim? Vamos deixar bem claro que é dela, é da pessoa, é o perfeito, mas é dela.
Então eu faço isso, devagar, os blogueiros estão/
No futuro, o desafio é qual? Seria ir pra internet ou você continuaria na televisão? Como que você vê? Eu
ainda faço o Farejando, eu tenho um site que eu fui contratada para fazer, gravei há muito tempo atrás, então
eles usam a minha imagem com produtos que eu fui gravar. Internet vai crescer cada vez mais, óbvio, mas esse
bate-papo com o apresentador ainda tem vida, isso acontece ainda, tem coração, tem empatia, tem carinho, as
pessoas gostam: “Mas eu vou comprar. Hoje eu não comprei, mas amanhã eu vou comprar”. Isso acontece, é
fato. Eu, a Celeste, acredita assim: se não morreu até agora com todo esse futuro de internet, de blog, de tudo,
se não morreu até agora eu acho muito difícil sair do ar, porque as pequenas emissoras, inclusive as grandes,
elas precisam disso, elas precisam desse calor, de alguém falar: “Puxa, é bacana!”. Isso é vida, merchandising e
esses merchandetes são vidas. Eu acredito ainda nisso e jovem, mais velho, eu vou estar sempre vendendo,
porque eu amo vender.

ENTREVISTA E2 – Padre Juarez de Castro, apresentador da Rede Vida de Televisão
CASTRO, Juarez de. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 12 dez. 2017.
Como você chegou a ser uma pessoa que faz testemunhal de linha de produtos ou produtos em uma
televisão com essa espontaneidade? Sabe uma coisa interessante? A televisão, na Igreja, é uma coisa
relativamente nova. Ou seja, a Igreja começou a ter uma tevê no Brasil 50 anos depois que foi inventada, então
você imagina um déficit de 50 anos. A Igreja sempre teve como meio de comunicação o rádio, mas não
acreditava muito, no Brasil, não apostava muito na televisão. No Brasil, quando a tevê fez 50 anos a gente
começou a ter a primeira tevê católica, que foi a Rede Vida. E uma das preocupações justamente da Rede Vida,
como tevê católica, é que ela não poderia ser uma concorrente das paróquias. Concorrente em que sentido?
Nós não podemos pedir para que as pessoas mantenham essa tevê. Por quê? Porque as pessoas já têm que
manter as suas comunidades, elas já têm uma contribuição do dízimo. Então como manter uma tevê
evangelizando? Uma tevê que seja católica e sem pedir para que as pessoas pudessem dar dinheiro, porque
você oneraria mais essas pessoas que já têm que ajudar as suas comunidades. Ora, usando o que a televisão
sempre usou: o merchan, o merchandising. Aí o grande dilema: o merchandising, dentro de uma tevê que
tenha um comprometimento religioso, precisa ser ético, não ser abusivo, ter algumas restrições. Por exemplo,
você não pode fazer merchandising de bebida alcoólica, você não vai fazer merchandising de uma coisa que
deponha contra aquilo que a Igreja acredita. E aí você limita uma gama enorme de produtos, mas nada impede
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que você traga pra dentro da tevê produtos que possam ser comercializados e feito um merchandising bemfeito e eticamente correto.
Como você chegou até aqui? Desde quando eu fiquei padre, eu sempre fiz televisão. Antes eu fazia muito rádio
e, desde quando começou, no Brasil, a tevê católica, eu comecei a fazer também, comecei a fazer a Rede Vida.
A Rede Vida eu faço desde o início.
Quanto tempo já? A Rede Vida tem 20 anos. Faço tevê e faço a Rede Vida há muito tempo. Fiz, ajudei muito as
outras tevês: TV Gazeta eu já fiz também muita coisa, TV Século 21 também fiz muita coisa, mas a Rede Vida eu
fiz. E sempre tive essa preocupação de trazer e de fazer o seguinte, fazer um produto que seja comercializado
aqui dentro com um objetivo: a tevê precisa ser mantida. E quem é que vai manter a tevê? Um produto que
você terá como patrocinador. Então o patrocinador da tevê vai ser o produto e a gente precisa mostrar esse
produto para as pessoas.
Você, na verdade, acredita que essas ações de merchandising funcionam mais que um comercial tradicional?
Quais as características que você vê no testemunhal que facilitam isso? O testemunhal é muito mais eficaz
por vários motivos. Primeiro, porque você tem uma pessoa falando de algo que ele já usou. Não é alguém
dizendo: “Compre isso, compre aquilo”. Mas dizer assim: “Isso aqui é bom por causa disso, disso e disso”. No
testemunhal você dá razões plausíveis para que uma pessoa possa comprar. Qual é a maior justificativa? É o
fato de você ter experimentado ou conhecer alguém que já tenha experimentado. A outra questão, que é
muito simpática, é o fato de que não interrompe a programação como se fosse um bloco comercial, mas ele
entra dentro da programação. Por isso, eu tenho uma preocupação de, ao fazer o merchandising, não perder o
ritmo do programa no merchandising, porque senão você quebra. O intervalo comercial é antipático. Quando o
apresentador fala, “Nós vamos pro intervalo”, você já desliga e não quer escutar. Agora se você está assistindo
um programa e, no mesmo ritmo, na mesma entonação, no mesmo feeling, na mesma pegada, poderia dizer, o
apresentador vai para o merchan, você não tira o telespectador da frente da televisão.
No seu caso, você acredita que a eficiência do seu merchandising é por que você é padre ou você é
celebridade? Você acredita que o merchandising não precisa de uma celebridade para ter sucesso? Não, não
precisa não, não precisa de celebridade para ter sucesso. Eu acho que o merchandising precisa ter justamente
essa preocupação: ser ético, ser um testemunhal verdadeiro e, uma outra coisa, o convencimento pode ser
feito por qualquer pessoa, não precisa ser uma grande celebridade.
Talvez a telespectadora ou o telespectador se coloque no seu lugar: você é uma pessoa comum. Justamente.
Mas a tua referência eu acho que é um pouquinho mais forte, porque você tem a Igreja por trás e tem outros
princípios. Na verdade, nem é por causa de mim, mas o merchandising, numa grade de programação religiosa,
ele passa a ter--. Por quê? Por causa da instituição. A Igreja, hoje, segundo a Igreja, é a instituição mais
confiável que nós temos. Isso é um dado estatístico. Se a Igreja é uma instituição confiável, as pessoas estão
imbuídas do sentimento de que o que a Igreja apresentar também é confiável. Então, penso, não seria por
causa de determinado padre, mas por causa da instituição que está por trás.
Independente de ser padre, o testemunhal feito por uma pessoa comum tem a sua oportunidade? Tem a sua
oportunidade sim. Por exemplo, aqui na Rede Vida não é só padre que faz testemunhal. Nós temos outros
apresentadores que não são padres e têm a mesma eficácia. Por quê? Porque você está vendendo dentro de
uma programação religiosa que tem todo esse arcabouço da Igreja como instituição. Outro caso interessante,
que é um dado muito interessante aqui na Rede Vida, é o dado dos clientes. Nem sei se posso falar isso, mas a
finalização da compra na Rede Vida é maior do que nas outras emissoras. Existe o seguinte: nas outras
emissoras as pessoas até que ligam mais, mas finalizam menos. Na Rede Vida as pessoas ligam menos, mas
finalizam mais.
Por que quando elas são analisadas têm um cadastro melhor? Justamente e porque, por causa do perfil de
quem assiste à tevê, é uma pessoa mais comprometida, tem uma idade um pouco maior e um poder aquisitivo
também maior, é mais do que o jovem. Por exemplo, por que a MTV acabou? A MTV tinha uma audiência
enorme, mas o jovem não tem dinheiro para comprar as coisas. Quem compra as coisas para o jovem é o pai e
a mãe, que não assistiam à MTV.
Como você dimensiona o seu resultado de vendas? Eu até estava dizendo: existe uma finalização mais
completa, como eu disse pra você. Você tem um público mais maduro, um público que está mais
comprometido e um público que, quando assiste à televisão, à Rede Vida, ele assiste com uma seriedade
maior. Seriedade que eu digo assim: mais atento. Não é uma pessoa que liga a televisão porque ligou a
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televisão e está fazendo outra coisa. Geralmente quem assiste à Rede Vida assiste prestando atenção no que é,
porque ela está rezando, porque vai falar uma coisa que importa e tal. Hoje a televisão é muito assistida assim:
você liga a televisão e vai fazendo outras coisas, como o rádio você fazia. Agora a Rede Vida não. Quem assiste
à Rede Vida assiste já com o objetivo: “Eu quero assistir isso, eu quero ver isso”. Por isso, você tem uma
finalização maior e você tem pessoas que realmente que estão dispostas, de repente, até a gastar.
Você acredita que o seu público é mais jovem ou é mais velho? Mais velho.
E que é mais feminino ou mais masculino? Feminino. O perfil é muito fácil saber isso. Primeiro, porque o
jovem não assiste mais televisão, a televisão não é mais do jovem. Segundo, que é uma televisão religiosa,
programação religiosa ainda é o que mais tem fôlego na televisão. Por quê? Porque as pessoas estão assistindo
cada vez menos televisão, mas as pessoas que querem uma programação religiosa assistem à programação
religiosa na televisão.
Por que é a oportunidade de, em casa, você participar, digamos, da cerimônia? Da cerimônia, de estar por
dentro do que está falando, de tudo isso. Mas o público, por exemplo, um público que não queira ter uma
programação religiosa dificilmente para pra assistir à televisão. A televisão tem os seus dias contados, não os
seus dias contados; a televisão, como nós vemos hoje, ela vai mudar. A televisão, com certeza, vai continuar
dentro da minha casa, mas o jeito de eu assistir vai ser diferente.
Se eu puder chamar “marketing religioso”, a televisão é mais eficiente que o rádio? Ou o rádio ainda
funciona? O rádio funciona, mas a televisão é bem mais eficiente, porque ela é visual. Na Igreja você trabalha
muito com o visual mesmo. Você tem coisas para ver, para olhar e tal, tanto é que a Igreja sempre trabalhou
com o visual, porque, você veja, as catedrais eram umas catequeses nos vitrais. A Igreja sempre mostrou e
catequisou através das imagens, por isso que as imagens são tão importantes na Igreja, porque é uma forma de
catequisar para um povo que era analfabeto. Era assim que você passava as histórias. Então, na Igreja, a
televisão continua sendo assim, tem que passar e passa isso de uma forma bonita também. Embora a Igreja
esteja muito nova na televisão, ela faz uma televisão de muito discurso e precisa melhorar ainda muito. Por
quê? Porque ela vem de um tempo em que se falar era mais importante do que mostrar.
Qual seria o grande desafio futuro da televisão religiosa? Da televisão o desafio é o seguinte: as pessoas que
nos assistem elas um dia vão morrer e as pessoas que estão vindo atrás precisam nos assistir e elas não estão
acostumadas com a televisão. Então nós precisamos de outros meios, além da televisão, para estar na vida das
pessoas.
Seria a Internet? A Internet sobretudo.

ENTREVISTA E3 – Rogério Moretto, apresentador e profissional de testemunhal de anunciantes
(Merchandete)
MORETTO, Rogério. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 22 dez. 2017.
Como você se tornou um merchandete? Como isso aconteceu na sua vida? Aconteceu de uma forma muito
bacana. Comecei a estudar teatro muito cedo, com 15 anos. Estudei teatro, morava em Santos, estudava lá. Me
formei em teatro lá em Santos e vim para São Paulo em 98. Eu trabalhava em uma empresa, na parte do
marketing, inclusive, aqui em São Paulo. Eu trabalhava na Car System, que foi uma empresa que, nessa época,
começou a anunciar merchan, ela foi uma empresa muito agressiva na questão do merchandising, anunciava
muito mesmo. Quando eles começaram a anunciar – nós, na época, porque eu fazia parte da equipe de
marketing da empresa –, a primeira emissora que nós contratamos para fazer merchan foi na Gazeta. Tinha
uma pessoa que fazia o merchan e, passado uns dois meses do início das ações, um dia essa pessoa falou que
não ia fazer mais as ações, porque ela queria que dobrasse o valor do cachê dela. Todo mundo ficou no
desespero lá: “O que nós vamos fazer?”. Porque nós tínhamos uma grade de ação comprada e não tinha o que
fazer com as ações. Entramos em contato com várias pessoas, na época, que já faziam merchandising, que já
estavam há algum tempo no mercado e ninguém podia. Alguns porque eram exclusivos de outras marcas e
alguns porque não tinham o espaço mesmo, horário, porque eram muitos anunciantes. O pessoal do setor
chegou para mim e falou assim: “Vai você fazer”. Aí eu falei: “Eu não vou fazer, porque eu sou ator de teatro”.
Eu tinha um preconceito, inclusive, na época, falei: “Como assim? Eu estudei para ser ator, fazer filme, novela.
Não vou lá ficar vendendo coisa na televisão”. Aí o pessoal falou: “Não, vai lá para quebrar o galho. Vamos
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colocar você e tal”. Eu falei: “Ah, tudo bem, então eu vou até a gente conseguir achar alguém”. E aí eu vim
fazer o programa aqui, que chamava Pra Você, era na parte da manhã e quem apresentava era a Cláudia
Pacheco. Foi aí que eu fiz a primeira ação de merchandising aqui.
Exatamente em que ano? Foi em 2000, há 17 anos. Na televisão, na verdade, eu comecei um pouco antes,
porque, lá em Santos, eu já fazia publicidade, comerciais, cheguei a gravar alguns comerciais de tevê na afiliada
da Globo lá, que é a TV Tribuna. Eu comecei em 1998, mas, no merchan, há 17 anos, que completou agora, que
foi em 2000. Fiz a ação de merchan e fui muito bacana, até porque eu já conhecia bem o produto, então deu o
triplo de ligações, que era o que eles precisavam. Desde então, eu não parei mais (risos).
Terminando o prazo desse produto você passou a fazer merchan de todos os produtos? É, e aí, como eu já
estava nessa empresa, eu acabei ficando. Então eu saí, me desliguei um pouco do marketing e fiquei só na
parte do merchandising. Durante 11 anos fiquei exclusivo desse produto, não fazia nenhum outro; cheguei a
fazer alguns outros produtos, mas eram da mesma rede. Cheguei a fazer merchan de produto pra beleza, que,
na época, era pra tirar acne e espinha, fiz merchandising de dinheiro, empréstimo consignado e tal, mas eram
ramificações da mesma empresa. Depois desses 11 anos, terminou meu contrato, teoricamente, de
exclusividade com a empresa e eu me coloquei no mercado à disposição para fazer outros produtos e aí acabei
fazendo muitas outras coisas. Nesses outros seis anos já representei quase 30 empresas diferentes e já perdi a
conta do tanto de produto que eu já vendi.
Você se caracteriza mais como um profissional mais voltado para o feminino ou para o masculino? Você acha
que existe diferença nas categorias de produto? Ou seja, você tem mais facilidade em alguns? Em alguns. Na
verdade, o que acontece é engraçado, porque tem alguns produtos que tem um perfil específico. A maioria dos
produtos que eu já fiz e faço são produtos que tanto faz pro masculino ou pro feminino, o resultado é o
mesmo. Agora, existe sim, às vezes, algum produto que talvez o teu perfil não se enquadra. Eu já cheguei a
fazer teste com alguns produtos que, realmente, não encaixou com o meu perfil, não deu um resultado
esperado e vice-versa. Às vezes, também, eu já cheguei a fazer produtos que o cliente falou assim: “Tinha uma
mulher fazendo e o público não se identificou, não casou com o produto”. Embora um produto, por exemplo,
que não tenha nada a ver, que é um colchão e colchão é uma coisa que não tem sexo, né? (risos). Todo mundo
dorme em um colchão, mas não vingava isso com mulher fazendo merchandising. E aí, quando eu comecei a
fazer, o resultado foi excepcionalmente melhor. Eu acho que existe mais essa coisa de testar o produto, se é
com homem ou com mulher. Às vezes você testa, se o resultado dá um bom resultado, ótimo, você mantém. Se
realmente não der resultado e você testar com outro perfil e no outro der, então a questão é o perfil. Mas isso
é bem difícil acontecer, é um em cada dez.
Você acompanha os resultados? Acompanho todos os resultados.
A cada ação sua você acompanha? Às vezes não chega a cada ação, porque como a gente faz volume muito
grande de ações, também não dá para você ficar acompanhando ação por ação, mas eu procuro acompanhar
sempre, pelo menos semanalmente. Eu entro em contato com os clientes, a gente já fez uma certa amizade
com os clientes e aí eu ligo pra saber: “Como foi aí a semana? Como é que ‘tá?”. É importante a gente medir
isso daí para gente saber aonde está dando resultado.
Você tem uma lógica no diálogo, né? Por exemplo, agora eu vi você fazendo uma que é para viagem para
Portugal. Você, ali, estava procurando influenciar mais a mulher ou o homem? Porque, em tese, no programa
feminino você tem mais telespectadora. Mulheres.
Você argumentou com algum caminho ou alguma tática sua de argumentação de conteúdo? Exato! Por
exemplo, nesse merchan que você assistiu, que é de viagens, o que eu penso sempre em argumentar no
merchandising que é para vender um pacote de viagens é vender o sonho, porque não importa se é a mulher
que está vendo, se é o homem que está vendo. Eu sei que, nesse programa, excepcionalmente, a maior parte é
feminina, pessoas até com uma idade superior a 35 anos, mas a gente procura vender o sonho da viagem,
porque viagem é um negócio que todo mundo gosta, eu desconheço quem não goste. Eu adoro viajar, você eu
tenho certeza, desde a criança até o adulto. E aí o que você faz? Numa situação como essa eu procuro
despertar o interesse, o sonho: “Amigão, você tem o sonho de viajar? Já teve? Por que que não viajou? É a
condição? É o preço? É por que você não fala outra língua?”. Etecetera e tal. Foi esse o apelo, entendeu? Então
você pode comprar esse produto aqui, porque você vai ter uma assistência, vai ter um guia falando a língua, o
preço é bacana, vai facilitar, vai dividir. Eu vendi a facilidade de adquirir aquele sonho, que é a viagem.
Mas o teu cliente não disse: eu vendo mais para homem ou eu vendo mais para mulher? Não.
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Para mais velho ou/ Geralmente não.
Você não recebeu esse briefing? Não recebi esse briefing. Geralmente, os clientes, na verdade, quando eles
vêm nos procurar para pedir algo em relação à merchandising, muitas vezes sequer ele não tem nem o texto do
que ele quer que fale. Eu também nunca gostei de ficar seguindo texto, nunca fui muito a favor de decorar
texto.
Como você analisa o endosso de mensagem sua, como Rogério, apresentando algum produto, ou o endosso
junto com a apresentadora-âncora do programa? A diferença é grande, por incrível que pareça, porque existe
uma necessidade muito grande no mercado e agora parece até cômodo puxar sardinha para o lado nosso, mas
eu falo com resultado mesmo comprovado. Qual é a diferença de um endosso de um merchandete e só o
apresentador? A diferença é que o apresentador é imparcial, mesmo quando ele tem que fazer dois ou três
produtos dentro do programa e que são produtos do mesmo segmento. Por experiência, a gente já testou
muito isso. Tem programa que eu já fiz falando de um produto de beleza, por exemplo, que tinha mais dois
concorrentes do mesmo segmento no programa. Então é onde dá uma diferença. Primeiro, porque quem está
em casa gosta de ver alguém representando a empresa, isso dá uma credibilidade maior e a pessoa se sente
mais à vontade vendo alguém representando aquele tipo de produto. Segundo, que você consegue puxar a
sardinha mais para o lado do teu produto. Já com o apresentador não, quando ele está sozinho ele fala do
produto A, do produto B, do C, do E, tudo igual. Ele vai ali, lê o texto que está no TP [tele prompter] e ponto. E,
comprovadamente, o resultado de ligações é bem melhor, ele é bem maior quando existe um merchandete.
Tanto é que já que tentaram algumas--, a Band, por exemplo, foi uma emissora que, durante um tempo, tentou
banir os merchandetes, é verdade que eles não queriam: “Ah, não, não quero merchandete e apresentador”.
Todos os clientes saíram dos programas de lá e não anunciam se não tiver o merchandete dele indo lá
representar a empresa, o produto dele, porque ele sabe que quando a gente está ali fazendo, a gente puxa
mesmo, a gente faz, a gente aproveita o gancho, a gente analisa o concorrente para pegar o ponto fraco dele.
Coisa que o apresentador não faz, porque também não é viável para o apresentador puxar sardinha mais do A
do que do B, sendo que os dois estão pagando igual.
A lealdade da telespectadora você acha que é uma lealdade ao programa, mas também a este convidado ou
à apresentadora-âncora? Como você analisa essa lealdade da telespectadora para ela se envolver com um
determinado produto ou marca? É muito bacana, porque existe essa lealdade. Essa lealdade da telespectadora
existe com o apresentador, lógico, porque ela gosta de assistir aquele determinado programa. Por exemplo, a
senhora que está em casa adora assistir o Mulheres, porque ela vê a Cátia [Fonseca], a Tia, antigamente a
Mama etc. e tal, então ela gosta muito de assistir por conta disso. A questão do merchandising também
influencia. Existe a lealdade, porque quando ela está ali assistindo e a Cátia [Fonseca] está falando ali tal, tal,
tal, de alguma coisa em pauta, ensinando um artesanato e, depois, ela vem para esse merchadising, a pessoa
que está em casa adora ver que é o Rogério que está lá, que ela criou uma simpatia, que ela criou um afeto e
que vai falar de algum produto bacana e que vai dar uma dica e que vai dar aquele “Boa tarde”, dar um sorriso,
a simpatia, então ela se identifica. É engraçado, porque, hoje, como a gente tem as redes sociais, que ajuda
muito nesse sentido, a gente analisa e vê o feedback disso daí. Eu, por exemplo, na minha rede social tenho
muito seguidor e a maioria são os seguidores que seguem os programas que eu faço.
Você tem um blog ou você tem/ Na verdade, eu tenho o meu Instagram, por exemplo. O meu Instagram é 99%
pessoas que me assistem na Gazeta, na Rede Vida, no SBT, na Rede TV, entendeu? Ela acompanha a gente
nesse programa e você vê o carinho das pessoas interagindo, mesmo quando eu posto alguma coisa lá eu vejo:
“Ah, eu te vi ontem. Você ‘tava lindo com a camisa azul”. Você vê realmente que a pessoa está assistindo:
“Olha, adorei a dica que você deu ontem no programa X. Olha, eu comprei o produto que você falou, ‘tô
usando, realmente é bom”. Esse feedback é importante, então a gente sabe que dá diferença e dá um
resultado melhor, claro.
Existe uma discussão sobre a sutileza da mensagem no merchandising. Tem uma teoria que diz que quanto
mais sutil mais eficiente. No caso do merchandising não existe sutileza. É, não tem (risos).
Você acredita nisso ou não acredita? Como você analisa? Não, pelo menos para o resultado imediato isso não
faz o menor sentido. Por exemplo, o merchandising existe porque você precisa de um resultado na hora, é o
“ligue já”. Lembra que tinha o Walter Mercado? Ligue já! Então todo merchandising o cliente já compra esse
determinado tipo de ação, porque ele precisa que o telefone dele toque diariamente no telemarketing, onde
ele tem lá a equipe dele que vai atender, que vai vender o produto e precisa girar o produto dele. O merchan
não tem nada de sutil, o merchan, em determinados pontos, ele é até um pouco agressivo mesmo, porque é o
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“ligue já”. A sutileza pode existir quando você quer fazer uma campanha institucional, quando você quer fazer
um comercial bonito, colocar ali nos intervalos para a pessoa conhecer a tua marca, o teu produto, mas,
dificilmente, alguém vai pegar o telefone e vai ligar. A pessoa pega o telefone e liga quando ela vê o merchan,
que aí ela fala: “O Rogerinho ‘tá ali falando e é isso aí. Então vou ligar agora, porque a dica dele é bacana e
porque eu vou aproveitar a promoção”. E etecetera e por aí vai.
Você se considera uma celebridade ou não? Não, celebridade não, porque a gente não tem essa--. E é isso até
que eu costumo falar, eu não lembro se está na primeira parte.
O que é mais importante ser célebre ou ser convincente? É isso que eu ia falar. O que acontece? Esse é o maior
erro do pessoal que, às vezes, começa a fazer merchan e quer entrar pro merchan. A pessoa vem fazer o
merchandising e acha que está vindo fazer uma cena de novela, um filme de Hollywood e não é nada disso.
Merchan é venda, você tem que vender o produto e é o seguinte: vendeu, vendeu, amigão; não vendeu, o
cliente ó, você pode ser bonitinho, você pode ser, no caso das mulheres, pode ser linda, gostosona, bonitona,
blábláblá, cheirosa, blábláblá, não adianta. O que o cliente precisa é do resultado, ele precisa de o telefone
tocar. É engraçado, porque como eu te falei, como a gente cria esse vínculo com o público, a gente tem muitas
fãs, eu tenho fãs que mandam presente. Às vezes eu chego na emissora, aqui mesmo: “Rogerinho, tem um
pacote para você”. Aí eu vejo que é uma fã que mandou com o maior carinho. Quando a gente vai em
programas ao vivo, por exemplo, que tem plateia e a gente frequenta aquele programa direto, elas vão e tem o
pessoal que vai sempre assistir, levam presentes, faz um agrado, elogio, carinho, então a gente cria esse
vínculo. Mas não celebridade, porque eu acho que o momento do merchan é aquilo que eu te falei: é uma
venda. Você vai ali para vender um produto.
Talvez seja mais importante que você seja muito mais próximo de uma pessoa comum do que de
celebridades? Sim. Exatamente, muito mais próximo do que celebridade. Celebridade pra mim é o Leonardo Di
Caprio, né? (risos).
Por que você não criou um blog ainda? Sinceramente, falta de tempo. Eu não sei se eu teria, vamos dizer
assim, eu não sei se eu teria essa paciência, essa disponibilidade para ficar alimentando ali um blog. Até parece
que não, mas essa atividade toma muito tempo da gente, é o dia inteiro correndo de uma emissora para outra,
então fica difícil você ter esse tempo. Quando você tem esse tipo de coisa na internet você tem que alimentar
muito isso.
Você acha que você venderia mais na internet ou na televisão? Qual a tua eficiência? Ou você acha que é a
diferença entre as duas coisas? A gente tem as duas coisas hoje. Hoje, com a facilidade da internet, você vê
que tem muitos clientes hoje, por exemplo, que eu faço merchan na tevê e que eu gravo também, eu faço Live
para ele dentro da própria página de rede social. Eu faço a Live dele lá dentro da empresa, do produto também
pela internet, eles têm um bom resultado e vendem bem também. Claro que a tevê ainda vende mais, porque
é como eu te falo: a tevê tem muito essa coisa do “ligue já”, então te dá um resultado muito maior e mais
imediato. A internet também vende, mas a internet é um outro tipo de trabalho.
Talvez uma blogueira deva ser sutil ou não na sua opinião? Pra vender um produto? Então, sinceramente eu
não sei te dizer, porque eu, por exemplo, se eu fosse vender algo pela internet, por um blog, tal, eu não ia ser
sutil, não. Aí que eu ia descer a lenha mesmo, porque tem muita coisa que eu quero fazer (risos). É verdade!
Tem muitas coisas que, às vezes, eu quero fazer no ar e eu não consigo por dois motivos. Primeiro, porque
existe uma censura dentro da televisão. E, segundo, porque não tem tempo para isso. Merchan são dois
minutos, geralmente um minuto e meio, dois, tem programa que é um minuto. Você mal fala: “Boa tarde, pra
você que ‘tá em casa”. E o tempo já está acabando, então você não tem esse tempo. E, na internet, você tem
todo o tempo do mundo e talvez daria para fazer muito mais. Mas eu acho que a sutileza depende muito do
que você vai vender.
Parece que a tendência do blogueiro é ela ou ele estar usando aquele sapato, essa camisa e as pessoas
percebem isso como interessante, porque ele não chega a falar do produto. É um outro tipo de--. Na verdade,
ele não chega a ser uma venda, você só está despertando o interessante de quem está te vendo e achou
bonito. É uma forma de você informar algo bacana para aquela pessoa que ela não sabe onde tem o acesso
aquilo. Por exemplo, mulherada que adora sapato, mulherada não pode ver um sapato, quando ela encontra
uma amiga na rua e a amiga está com um sapato lindo, maravilhoso, que ela olhou e falou assim: “Meu Deus
do céu, que coisa linda”. Ela vai perguntar: “Onde é que você comprou esse sapato?”. A amiga dela que é
amiga fala: “Comprei ali na loja X da esquina”. Quando a celebridade, que é essa blogueira e tal, a pessoa não
tem esse acesso a ela, como que a pessoa vai saber onde ela comprou aquele sapato bacana que muita gente
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adorou? Então ela precisa fazer isso: “Olha, gente, ‘tô aqui com o meu salto alto da loja X, que eu comprei não
sei aonde, que é confortável”. Ela vai dar essa dica, de uma forma sutil ela está passando essa informação. Isso
não quer dizer que vai gerar venda, como eu já fiz muita coisa em internet, que foi muito bacana, deu muita
visualização e não gerou um número de vendas, porque a pessoa conheceu: “Ah, que bacana e tal”. Mas ela
não se interessou em comprar ou talvez ela até vá comprar, mas não naquele momento.
Não imediato. Exatamente. Então eu acho que a TV funciona bem mais.
O formato de anúncio merchandising você acha que tem desafio para o futuro ou ele ainda vai longe no
formato atual? Tem alguma perspectiva de mudança na sua forma de ser? Essa pergunta é sensacional, vou
te falar porquê. Eu acho que o formato de merchandising que existe hoje já poderia ter melhorado, já poderia
ter mudado. Principalmente nós, que estamos no dia a dia fazendo as ações dos merchans e tal, a gente sabe
bem a importância muitas vezes de pequenas mudanças e em um período mais curto de tempo. O único
problema é que isso, na cabeça do cliente, ainda é uma coisa muito distante e o cliente é quem manda. Eu, por
exemplo, muitas vezes eu sento com os meus clientes, eu dou sugestão, falo: “Precisa melhorar as ligações
aqui em tal programa, então vamos fazer um negócio assim, assado, cozido e tal”. E muitas vezes eles acham:
“Ah, não”. Por quê? Porque é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, envolve um pouco mais de
investimento muitas vezes e aí o cliente acaba optando por não fazer, porque ele quer continuar no mesmo
molde. Então eu acho que, assim, na minha opinião ainda vai continuar um bom tempo nesse mesmo formato,
porque as pessoas que estão anunciando hoje, que são muitas delas que anunciam já há 15, 20 anos, elas têm
uma cabeça muito lá atrás ainda, e é difícil mudar, viu? É bem difícil mudar isso, então eu acho que vai
continuar, por enquanto, nesse formato aí.
É uma carreira que você terá para vida toda ou não, como merchandete? Não, é uma carreira que eu estou
hoje nela, embora, como eu te falei no começo da conversa, eu comecei não querendo ir e falando: “Eu vou
fazer só até arrumar alguém”. E acabei ficando por 17 anos, que é o que eu completei, vou completar 18 anos
agora, mês que vem. Em janeiro completo 18 anos. Eu fiquei todo esse tempo, eu amo fazer isso, de verdade,
eu gosto mesmo, tanto é que o resultado vem, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta é
muito bacana. Claro que nesses anos todos também a gente adquire muita experiência, muita malícia no
negócio, a gente pega o veio do negócio, que isso que é importante para que o resultado venha de uma
maneira legal e o cliente fique satisfeito, mas a minha intenção é parar logo mais.
Você tem outros planos? Eu tenho outros planos. Paralelo na minha área de merchandising, essa coisa da tevê,
eu tenho um projeto muito bacana. Eu tenho uma ONG de pets, a gente faz resgate de animais e tal, e há
alguns anos eu montei uma franquia, inclusive de pets, que é um mercado que está absurdamente em
crescimento. Então, provavelmente, daqui uns anos eu paro, não é que eu paro totalmente com o merchan.
Qual que é a minha ideia? É parar, até para ter um pouco mais de tempo com esse monte de clientes e vou
fazer merchandising só do meu produto (risos). Eu não vou levar isso para a vida inteira, porque eu acho que
vai permanecer ainda por um tempo, mas eu creio que, em um futuro aí, daqui a alguns anos, eu acho que isso
aí vai acabar se extinguindo de alguma forma.
Essa é a minha pergunta sobre desafio no futuro, porque, no fundo, está desde que a televisão existe e até
hoje não mudou. Você comentou que os clientes não querem que mude, então parece que pro futuro/ Ele não
mudou no formato, ele mudou o resultado e muito. Eu vou te dar um exemplo: em 2000 e/
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM GESTORA DE PÁGINAS DIGITAIS

Quinta Fase: Entrevista com a gestora de páginas digitais de influenciadores, blogs e ações Digital Motion em
redes sociais.

ENTREVISTA – Tatti Maeda, gestora de páginas digitais de influenciadores, blogs e ações Digital Motion em
redes sociais.
MAEDA, Tatti. Entrevista concedida a Amadeu Nogueira. São Paulo, 4 out. 2017.
Quais foram as suas motivações para inserção nesse mercado e, principalmente, qual a sua experiência
anterior em Comunicação? Sou formada em Publicidade e Propaganda em um tempo onde Internet ainda era
para poucos e não era esse modelo de uso de Internet comercial e de entretenimento. Era um negócio para
poucos, mas eu gostava muito de conhecer coisas novas. Sempre fui muito proativa no sentido de buscar
repertório novo. Me formei em Publicidade e Propaganda. Na época, foquei em Gestão de Negócios, nem foi
em Marketing. Eu tinha um grande sonho pessoal de ir morar no Japão. Trabalhava há cinco anos aqui, no
Brasil, no segmento de atendimento ao cliente, e eu tive a oportunidade de, aos 25 anos, depois de me formar
na faculdade, ir para o Japão. Quando cheguei lá vivi o futuro. É até engraçado falar isso, mas era como se eu
estivesse 10 anos à frente do que estava acontecendo no Brasil.
Faz tempo? Faz 10 anos, 12 anos. Fui para lá com 25 anos, solteira, sem filhos, para experimentar e viver a
experiência. Imediatamente fui impactada por coisas que eu falei: “Achava que isso só no filme dos Jetsons”.
De verdade! Eu ia no mercado e não precisava passar pelo caixa. Eu tinha uma preocupação, porque eu não
sabia falar japonês fluente. Mas eu podia fazer a aquisição dos seus produtos de forma totalmente
automatizada e aquilo era supersimples e honesto. Eu não sabia falar japonês fluente, mas eu conseguia usar
toda capacidade de transporte do Japão, que é altamente tecnológica, porque eu conseguia fazer as rotas em
rõmaji. Embora eu não soubesse o ideograma japonês, eu podia traduzir aquilo para uma escrita que eu
compreendia através do celular de uma maneira hiper-rápida. Comecei a despontar para esse olhar, porque
pensei: “Se isso acontece hoje aqui no Japão aplicado ao cotidiano, pode demorar no Brasil, mas uma hora vai
acontecer”. Vivi um ano no Japão, absorvi o máximo de estudo e, quando retornei, decidi ampliar esse
repertório da Publicidade e Propaganda com ênfase em Gestão de Negócios e estudar inovação em redes
sociais. A motivação foi por causa disso. Eu acreditava muito que isso ia entrar em uma camada mais palpável
das relações não só nas grandes corporações, mas inserida mais no dia a dia das pessoas.
O seu envolvimento foi com esse novo mundo, mas trabalhando o contexto de facilidade de conteúdo.
Poderia chamar isso de social media emotional? É isso. Quando retornei ao Brasil essas questões de uso das
mídias sociais estavam mais disseminadas em uma camada da sociedade muito maior. As pessoas já
começavam a ter nas mãos os aparelhos celulares. O Facebook nasceu no Brasil. O Orkut já tinha sido bastante
usado e as pessoas já estavam mais ambientadas sobre o que era conversar através do digital. Quando cheguei
e resolvi estudar esse olhar, eu já era – um termo que nem escuto mais tanto, mas que se falava muito
antigamente – heavy user, que é um grande usuário de mídias. Eu já era assim. Eu tinha um Facebook
bonitinho, um Twitter bacana e sempre gostei muito de dividir para ver multiplicar. Por exemplo, eu escrevia
sobre várias coisas que eu vivi no Japão e publicava na minha mídia social, só por curiosidade. De repente, o
que aconteceu? As marcas começaram a me procurar, porque elas tinham curiosidade em contar essas
histórias através dos canais delas. Eu aconteci nesse mundo digital e virei Analista de Mídias Sociais. Por quê?
Depois de me ver performar muito – eu fazia posts no Facebook, posts para o Instagram, no meu pessoal
mesmo –, as marcas e produtos entraram em contato comigo para conversar e para conhecer novos... Eu fui
meio que sendo inserida nesse mundo. As agências digitais que estavam nascendo na época começaram a me
chamar para fazer trabalhos pontuais de conteúdo.
Sem ser uma blogueira ou sem ser youtuber? Não, eu não era blogueira e nem youtuber, na verdade, eu tinha
só as minhas mídias proprietárias. Só que sei lá, talvez a linguagem que eu usava para compartilhar coisas que
talvez eram compartilhadas por muitos, mas de uma maneira muito difícil, rebuscada, ela se conectava mais
com as pessoas, de maneira mais genuína. Fui alcançando status. Com eu falei, depois que voltei do Japão
resolvi me especializar. Fiz um curso de Redes Sociais e Inovação Digital, na ESPM, que me ajudou a entender
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que toda aquela minha capacidade de absorver conteúdo e ser capaz de fazer uma curadoria para um
segmento específico era um trabalho. Não era só eu compartilhar o que eu sabia; aquilo era trabalho, porque
dava visibilidade para produtos e serviços. Então era um trabalho. Quando entendi isso fui contratada por uma
agência de mídias sociais. Eu era Analista de Mídias. Qual era o meu papel? Eu era a pessoa que fazia o post,
que brifava a arte, que falava: “Eu quero um desenho assim para publicar”. Deu certo e fui caminhando por
essa trilha. Trabalhei em algumas agências fazendo conteúdo para segmentos diversos e fui crescendo nessa
área. Comecei a palestrar para contar um pouco sobre como era essa rotina de produzir conteúdo, que não era
simplesmente você fazer uma faculdade, mas viver a vida, porque o repertório ajuda você a se colocar no lugar
de quem está recebendo a informação e você a colocar uma linguagem mais em conexão com as pessoas.
E hoje, como você se define no seu trabalho? Eu passei por muitas agências, fiz muita coisa, trabalhei em
empresas por alguns anos dentro de segmentos que eram focados só em atendimento ao consumidor, o SAC
nas redes sociais. As marcas precisaram rever como elas atendiam os seus clientes: não é mais só o telefone e
não é mais a marca que escolhe onde a pessoa reclama. As marcas começaram a entender que elas tinham que
se posicionar digital, porque eram as pessoas que escolhiam onde elas colocavam as manifestações. Fui, por
três anos, consultora de SAC digital de uma plataforma que acolhe reclamações, então ajudava as marcas a
entender qual é a melhor linguagem e onde elas tinham que estar inseridas para absorver esse tipo de
reclamação e conseguir conduzir e tratar. Há cerca de dois anos resolvi me desligar para performar
profissionalmente como Consultora de Marketing Digital com foco específico em Presença e Relacionamento
Online. Isso significa o quê? Mais do que você estar em todas as plataformas é o que você faz com o que você
sabe no digital e como que você escolhe os melhores canais para se colocar e crescer e criar essa conexão
genuína. É mais ou menos isso. Como Consultora, para ilustrar, eu faço desde as consultorias para marcas e
empresas, profissionais liberais, atendo consultorias personalizadas para profissionais liberais. Hoje eu também
dou aula. Sou convidada para dar aula em alguns cursos livres da ESPM, para dar cursos na FGV, em Presidente
Prudente e, essa é fresquinha, vou montar um curso livre no Mackenzie sobre esse segmento também. Hoje eu
consigo atender marcas, profissionais liberais e área acadêmica com esse repertório.
Aproveitando sempre em um contexto de planejamento de conteúdo, poderíamos definir assim? Na verdade,
um nome mais certo seria um Planner Estratégico Digital, que contempla essa questão da linha editorial, da
linguagem, a gente fala motherboards, quais são as referências de cor, fonte. Tudo importa, cada detalhe
importa: a fonte que você vai usar, a linguagem que você vai adotar, o tom da linguagem. Essas coisas são
contempladas nesse planner estratégico, além de, obviamente, você estudar qual o melhor canal, porque
existem mil plataformas e cada dia nasce e morre uma plataforma diferente. Além de indicar quais são essas
plataformas, esse planejamento prevê observar tom, frequência...
Como você consegue justificar essa presença para os anunciantes? Eles entendem essa linguagem? O seu
trabalho no dia a dia fica mais sob uma responsabilidade sua ou eles participam desse [processo]? Essa é
uma coisa engraçada e bem legal de falar quando você está trabalhando mídias sociais. O anunciante, a própria
marca usa um espaço que é absurdamente democrático, porque as mídias permitem que você faça coisas
diversas dentro dos seus critérios de regras. Como o anunciante é o próprio cliente que eu atendo não tem
negociação, intermediação com terceiros, vamos supor, que seria, de repente, uma mídia off-line, esses
recursos que a gente usaria antes, ou mídia televisa ou rádio. Você negocia direto com o seu cliente, estabelece
um critério que vai ser seguido ou não, adotado ou não, e começa a fazer o trabalho. Na verdade, hoje, no meu
trabalho, eu não sei se difere muito de quem está interno em agência. Basicamente é natural que a conversa
siga para que isso seja feito, porque, basicamente, o cliente contrata uma consultoria para entender como,
quando, onde e por que ele tem que estar nesses ambientes. Ele sabe que vai receber um documento que vai
permitir que ele contrate um Analista para executar aquilo ou ele próprio vai executar. Então ele é obrigado a
ser.
Ele é obrigado ou você demonstra a eficiência do trabalho? Como você demonstra essa eficiência? Ele não é
obrigado, mas não faria sentido ele obter uma consultoria se não vai aplicar esse planejamento. Basicamente
ele contrata porque já sabe que precisa criar, estabelecer essa comunicação dentro do digital, se mostrar. Ele
precisa do veículo para alcançar mais pessoas ou para criar o alcance que ele precisa sobre o conhecimento a
respeito do produto dele. Então eu nem tenho muito o que provar, porque ele já sabe quando ele contrata a
consultoria. Às vezes, o que eu sinto é que há ainda uma, não sei se é ilusão ou deficiência ou
desconhecimento. Quando você está definindo a estratégia, cada marca, cada produto, cada profissional
liberal, está inserido em um patamar. Tem aquela marca que está começando do zero, tem aquela que já é
conhecida no mercado, mas está lançando um produto novo, tem o profissional que estava por trás de uma
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corporação e hoje se posiciona solo; tem as fases de cada negócio. Dependendo da fase que o cliente está, ele
vai ter essa criação de presença digital construída, mas não vai conseguir fazer isso apenas organicamente. O
que seria organicamente? Sem pagar nada. A gente indica no planner o investimento de mídia a ser feito e, às
vezes, isso é questionado. A pessoa – obviamente porque ela está acostumada a pagar as coisas e já saber de
pronto qual vai ser o impacto daquilo – sente necessidade de entender qual a eficácia disso. Quando a gente
fala de mídias sociais é difícil e – uma dica! – é impossível que você mensure números exatos de retorno. O ROI
[Retorno sobre Investimento] só pode ser calculado quando você vê o trabalho feito e vai fazendo as análises
mês a mês. Eu até costumo falar que, quando você está impulsionando anúncios dentro das mídias sociais,
você tem que esperar de três a seis meses para que entender se o trabalho que você está fazendo, se o ROI
está sendo positivo ou negativo e qual o ajuste que você tem que fazer. Por quê? Porque não é imediato o
envolvimento das pessoas e a conversão dessas pessoas para aquisição de produtos ou serviços, porque isso
tem a ver com a iniciativa do novo consumidor. O consumidor é impactado várias vezes e, muitas vezes, em vez
dele ir direto comprar um produto, o que ele faz? Ele pesquisa sobre aquele mesmo produto para ver se
encontra mais em conta. Aquele momento zero da verdade da jornada de consumo mudou. Antes o
consumidor era impactado, era unilateral, era impactado, ia no mercado, comprava o produto e
experimentava. Hoje o consumidor é impactado de diversas maneiras, de diversas formas. Se ele se sente
interessado ele pega o nome e pesquisa, pergunta, avalia e, depois, ele vai fazer a aquisição. Então essa
questão de anunciantes...
Eficiência, digamos. Da eficiência. A eficiência vai ser medida, ela não é uma coisa que é medida de maneira
muito... Ela é bem monitorada, porém ela não é imediatista. Você não consegue medir impacto de uma
maneira tão imediata, demanda um tempo, um espaço de trabalho para que você consiga de fato mensurar e
entender se aquilo está, de fato, funcionando ou não. Só para finalizar, você perguntou sobre resistência. Às
vezes, aonde eu vejo resistência é nisso: “Será mesmo que eu preciso investir?”. Ainda tem uma dificuldade,
mas, de modo geral, as pessoas acabam apostando as fichas, porque, infelizmente ou felizmente, a gente está
indo só para esse mundo mesmo. Ela sabe já que se não fizer vai deixar espaço para alguém fazer. É meio isso
que acontece.
Essa atividade de comunicação é fragmentada, ela precisa de vários pontos de referência, pontos de contato
para que, depois, algo se efetive? Como assim? Não entendi a pergunta. Em que sentido?
Quando você falou que não dá para monitorar exatamente a eficiência, onde vai dar certo. No entanto, você
sabe que precisa de vários pontos para que ela dê certo, então uma hora você trabalha de uma forma, depois
de outra? Quando você começa a pensar em se posicionar digital, a primeira coisa que tem que ser acertada é:
“Qual é o seu objetivo agora?”. Tem gente que fala: “Eu quero que a minha marca seja conhecida. Eu quero
que o meu produto seja lançado no mercado. Eu quero mais conversões para o meu custo”. O que eu sei é
estudar estratégias que atinjam esses objetivos. Para alarmes gente vai seguir uma linha para você alcançar
mais pessoas para o conhecimento da marca, para conversão a gente vai usar outras estratégias. Só que o
objetivo da marca, do profissional liberal, normalmente vai mudando. A gente costuma falar em etapas do
trabalho digital. Primeira coisa: a gente vai primeiro fomentar o público que se conecta com a verdade da sua
marca e, para isso, tem um trabalho específico, é feito todo o planejamento. Três meses depois você quer
atingir o objetivo da conversão, então a gente vai criar estratégias que vão focar nesse objetivo e assim por
diante. Ela é mutável, você vai criando, vai direcionando de acordo com o objetivo do cliente e já existem várias
formas de você fazer isso. Na verdade, o Consultor de Mídias Sociais, de Marketing Digital com foco em
Presença é importante porque, justamente, você não fica só fazendo os mesmos três posts de Facebook
eternamente e para sempre. Ele já sabe que isso não dá resultado, porque as pessoas buscam coisas
diferentes, porque o mundo vai mudando e a forma como as pessoas buscam informação muda também. Hoje
você está no Facebook, mas sabe que a faixa etária que consome o seu produto, a molecada, está no Snapchat.
Como é que faz? Você vai continuar? Então você tenta. É sempre em movimento. Você sempre tem que ter
vários pontos de mesmo de contato, tem que estar observando para entender para onde direcionar essa
comunicação.
Existem ferramentas para mensurar essa observação? Existe, existe. Eu não faço a Gestão de Mídias quando a
pessoa adquire essa Consultoria de Planner Estratégico, mas eu sei dizer para ela, por exemplo, dependendo do
número de seguidores que ela tem atualmente, quais são os profissionais e qual a quantidade de profissionais
que ela tem que ter trabalhando nisso. Cada um desses profissionais pode ser abastecido por ferramentas que
ajude a otimizar esse trabalho. Vou ilustrar com um cenário simples. Digamos que a marca precise de um
Analista de Conteúdo, um Designer – porque geralmente o Analista de Conteúdo e o Designer trabalham em
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conjunto para fazer a comunicação casada do conteúdo com a imagem –, e, necessariamente, de um Analista
de Métricas e Monitoramento, que é o profissional que fica monitorando palavras-chave. Ele não faz post, ele
não publica; ele tagueia quais são as palavras que estão sendo utilizadas naquele conteúdo para monitorar e
ver a repercussão e rastrear por onde, quem é essa pessoa que está indo atrás desse tipo de conteúdo. O
Analista de Mídias tem ferramentas específicas para fazer esse trabalho, tem várias ferramentas no mercado,
inclusive gratuitas, algumas tem trial de 30 dias, algumas são gratuitas eterna, mas é óbvio que as ferramentas
pagas entregam atributos de métricas mais relevantes, mas, para quem está começando, dá para fazer. Os
Analistas de Conteúdo também encontram hoje muito facilmente em vários portais de comunicação, inclusive,
de acadêmicos, muito repertório de professores, acadêmicos, de profissionais do mercado, que ajuda a pensar
e repensar conteúdo. O que ajuda muito para quem faz conteúdo? Por exemplo, ferramentas mesmo. Têm
muitas ferramentas ágeis, que a gente fala, e que antes eram usadas só para designers. O Design Thinking
ajuda a criar conteúdo, existem ferramentas que você faz Mapa Mental, que ajuda a entender palavras-chave
que você pode usar etc. Tem várias coisas, daria para ficar falando até amanhã (risos). Tem um monte de
ferramentas para apoiar nesse trabalho.
Qual o papel que você vê de cada um deles hoje: do influenciador tradicional ou do micro influenciador, se é
que você define assim? Dentro do planejamento estratégico a gente prevê, por exemplo, a primeira etapa, que
é de reconhecimento da marca. Depois, a segunda etapa, onde você começa a mostrar vitrine de produtos. A
terceira etapa é onde você começa a criar fidelização com os fãs. Chega um momento que você quer ter um
vínculo mais forte com os fãs da marca, porque eles são capazes de criar conteúdo orgânico de graça para
você. Ele ama tanto a marca que quando ele vai na sua loja, ele come o doce e fala: “Olha, comi o doce”. Ele
impacta pessoas de uma maneira orgânica e genuína. Dependendo do objetivo do cliente, a gente traça uma
estratégia de parcerias com influenciadores que são micro influenciadores. Eles não têm aqueles números
gigantésimos (sic), porém eles têm seguidores que estão diretamente ligados com a causa e com a intenção
daquele produto no mercado. Ou pode ser feito o trabalho com grandes influencers digitais, que têm números
estratosféricos no YouTube e tudo o mais. No meu trabalho especificamente eu não faço a curadoria desses
influencers. Por quê? Isso demanda que eu tenha ferramentas específicas, que hoje são muito caras, para você
entender, de fato, quem é melhor, quem é pior. Então o que existe? Existem agências especializadas só nesse
trabalho.
Existem micro influenciadores que comercializam, de certa forma, uma ação, uma menção? Existe. Como é o
trabalho de um micro influenciador? Basicamente, o micro influenciador é aquela pessoa procurada pelos
players. Tem muita gente que se intitula influenciador, mas você não consegue mensurar para entender quem
ela está alcançando e se aqueles números que ela mostra realmente fazem feet com o que você precisa. Como
é feita essa negociação? Existem várias formas, mas os modelos mais simples de trabalho são parcerias, no
sentido: “Vou te levar para uma viagem, você vai por conta e, em contrapartida, você vai fazer uma postagem,
um vídeo etc.”. Tem desde de troca, um escambo de condição, e existem influenciadores que já possuem uma
assessoria, que intermedia essa negociação e que faz esse trabalho cobrando valores. Aí você fala: “Mas qual é
a métrica para entender quem cobra e quem não cobra?”. Ainda é muito imaturo esse mercado, não tem um
certo e errado na cartilha, mas o que tem sido feito, até pouco tempo atrás, acho que cerca de 2 anos atrás,
era cada um por si, cada um decidia. Hoje em dia já existem agências especializadas e que apoiam esses
influencers no sentido de regular o trabalho que eles fazem e falam assim: “A gente vai te colocar com a marca
tal, mas a gente vai cobrar um fee, mas você vai entregar isso e fazer isso. Além disso, você vai receber pela
presença VIP”. Tudo documentado, é um contrato mesmo, as pessoas estão abrindo firmas para regular essas
questões. O que eles vendem? Eles vendem o prestígio que eles têm, a influência que eles têm, prestígio,
endosso. Eles vendem esse endosso que eles dão para aquilo que eles fazem, eles sabem que eles conseguem
colocar para os seguidores de uma maneira que, de fato, é genuína. Tem até alguns eventos grandes de
creators – a gente chama de “criadores” os creators, que são esses youtubers, não importa se pequenos ou
grandes – onde a discussão é: “Tá! Como o cara está vendendo isso? Ele já tem o número de seguidores X. Será
que ele não vai ficar muito – eu vou usar um termo muito feio – prostituído? Por que ele está sendo pago ele
vai fazer?”. Ele pode fazer, mas vai se queimar. Por quê? Porque as pessoas não são mais bobas, elas percebem
quem elas seguem e ela vai entender se, de repente, você nunca tomou um refrigerante x e, de repente, você
está fazendo. O grande valor do influenciador é justamente ele estar conectado com coisas que se alinham com
a linguagem que ele sempre trabalhou.
Esse endosso não precisa ser tão sutil? O ideal é que o endosso seja de uma forma sutil ou não tão sutil? Na
verdade, não é tão sutil nem não sutil. Tem que ser alinhado com a verdade da pessoa, do personagem que
está sendo usado para a estratégia. Não vai ser sutil, porque tem que ser a verdade do cara, tem que ser
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genuíno, espontâneo, verdadeiro. Mesmo que ele sinalize “publi”, ainda assim precisa que seja algo que, de
fato, ele use, que está incorporado com o fee dele. Tem profissionais desse segmento, de creators, que estão
caindo no YouTube. Por quê? Porque se vendiam para qualquer coisa e as pessoas começaram a questionar.
Não é sutil nem não sutil, é verdadeiro. Muito verdadeiro, no sentido: você fala que tem uma vida onde você
come carne e tudo e, de repente, você está lá falando... não faz sentido. Mas como é que a pessoa sabe? As
pessoas na Internet pesquisam tudo, elas descobrem. Tem um caso bem específico que não foi um trabalho de
influencer, mas como que essa questão da verdade genuína importa; para o influenciador importa e para
qualquer profissional importa. Tinha um menininho que jogava nas bases de jogo de futebol. Ele foi descoberto
por um olheiro, começou a jogar lá em um clube de Várzea, a treinar por uma equipe. Quando ele tinha idade
para ir no juniores do time – acho que era do São Paulo, se não me engano –, ele foi contratado e saiu na
mídia. O que os fãs do futebol começaram a fazer? “Vamos lá no Twitter dele ver o que ele twitava sobre
tatatá”. Quatro anos atrás, o cara twitava que quem jogava nesse time era... entendeu? O que aconteceu?
Começaram a ressuscitar publicações que o cara tinha – coitado, 13, 14 anos, moleque – de quatro anos antes.
O que aconteceu? O São Paulo reincidiu o contrato com ele. Por quê? Aí você fala: “Ah, mas já passou. Era
brincadeira”. Mas a imagem do São Paulo fica deturpada, alguém pode falar: “No São Paulo é assim: o cara fala
qualquer porcaria, mas e daí? Eles passam um pano”. Hoje o que importa muito? É a reputação, por isso que
nesse trabalho de influência não adianta você achar que ninguém vai saber; as pessoas investigam tudo, tudo
aparece, é vulnerável. É vulnerável, as pessoas mineram dados, correm atrás, monitoram. É muito complicado,
a gente tem que cuidar muito da nossa imagem, principalmente os influencers, os creators, os youtubers, que
são pessoas que hoje são os veículos. Muitas vezes eles são os veículos porque são eles que levam a marca até
as pessoas. Essas pessoas precisam se preocupar muito com a reputação, porque o que elas falam – que é o
endosso – vai ser questionado, verificado. Então se não for muito verdadeiro...
No digital é preciso que haja uma verdade mais clara? Sempre a verdade, ser transparente, não tem como
fugir disso. Eu comentei no Social Mídia Week sobre influencer esse ano, mas, no ano passado, a minha
palestra falou sobre Consumidores Conectados – Como está o seu SAC? Lá, basicamente, o que era falado era
que, hoje, uma marca de nome pode ser totalmente questionada e ter um problema de crise grave se soltarem
um boato que tem um rato – que aconteceu com a Coca-Cola, inclusive, dois anos atrás, que tinham
encontrado um rato dentro da garrafa. Gera um impacto negativo para a marca que faz até a ação da marca
cair na Bolsa de Valores, porque reputação hoje tem muito valor. Até você provar que aquilo não é verdade...
Então o conteúdo digital hoje está muito mais próximo de reputação? Muito.
Daria para definir um micro influenciador ou um influenciador como ele tendo a cada endosso uma ação de
merchandising? Você vê isso separadamente, o que seria o merchandising da mídia tradicional do
merchandising? O endosso chega a ser um merchandising? Mais ou menos, talvez o nome não seja... A gente
usa “publi”, a gente fala publieditoral. Mas talvez não seja um publieditorial. Inclusive é uma discussão muito
grande, porque os influencers são pagos muitas vezes e quando ele bota a cara no Instagram dele, ele não
sinaliza que aquilo [é pago]. É uma discussão muito grande. Você tem que pôr um sinal lá de que isso é
publicidade, mesmo que você endosse. As pessoas têm que estar cientes, é mais do que você gostar só da
marca: você está recebendo. E tudo bem. Se há um entendimento de que, para funcionar aquela comunicação,
o influenciador escolhido tem que ter um fee, é claro, que a gente sabe que você gosta, porém você coloca no
seu Instagram como se é isso. É uma discussão muito grande, porque até então não tem um regulamento que
obrigue e puna as pessoas que fazem errado. Começou-se uma discussão a cerca de dois anos sobre isso. Tem
que obrigar? Não obrigar? Vou falar sobre as plataformas que eu conheço. O Instagram já está criando formas
de que toda publicidade feita – não é um merchandising, ele não chama merchandising –, toda publicidade/
Nem product placement também? Não, product placement é publicidade; publieditorial eles chamam, vai ser
sinalizada obrigatoriamente na plataforma. Eles estão criando códigos de conduta para que isso aconteça.
Acompanho esse movimento e vejo pequenos e grandes influenciadores e micro influenciadores que já estão
adotando esse padrão de sinalizar que é publicidade. De uma forma ainda bem simples, com uma hashtag
sinalizando publicidade, mas já é alguma coisa. É uma briga muito grande para que não fique parecendo que
todo mundo posta só porque gosta. A gente tem que estar sabendo que a pessoa está recebendo para fazer
aquilo, não quanto, mas é isso. Ainda não tem regulação, mas já tem umas conversas para que isso seja mais
aberto para que todo mundo saiba.
Falando em lealdade, na comunicação de massa existe o famoso merchandising testemunhal, onde a
apresentadora de um programa feminino, por exemplo, apresenta vários merchandisings. Não é
necessariamente uma mensagem sutil, fica muito claro e parece que a telespectadora aceita. No caso dos
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influenciadores, você vê diferença entre uma coisa e não? Parece que quem recebe é tão leal que acompanha
e não estranha, não é estranho. Não estranha e é engraçado porque eu estou lembrando desses programas de
tevê mesmo, de merchandising de tevê. Fazendo uma analogia, seria mais ou menos quando eu mesma pego o
celular e, através de uma mídia social, faço um ao vivo falando: “Tô aqui no Google e o Google papapá”. Estou
testemunhando também e isso gera impacto. Por quê? A questão não está, é incrível isso. Por exemplo, eu não
sou monetizada, não sou um veículo para o Google, mas eu sou alguém. Eles criam nomes e eles falam que eu
sou Embaixadora da Comunidade. Eu tenho, por exemplo, acesso aqui ao espaço e eu já tive oportunidade de
conversar com um CEO aqui, do Google. Ele me contou várias coisas que várias pessoas não sabem e ele conta
comigo, ele fala assim: “Aqui tem regras na comunidade sobre o uso dos espaços. Se você ver alguma coisa, se
você puder, conversa lá com a pessoa”. Ele sabe que eu zelo pelo espaço tanto quanto ele, embora eu não seja
paga para isso. Quando eu faço um story: “Você sabe que, aqui no Google, você pode vir das 7 às 9 da noite e
você não paga nada. Você faz uma credencial”. É um testemunho também, tem valor, porque os caras me
veem trabalhando aqui. Depois eu faço um check-in aqui. É muito interessante, as pessoas que assistem
acreditam, porque elas veem o meu dia a dia, elas acompanham o meu dia a dia em outras plataformas: fiz um
check-in no Foursquare, publiquei uma foto nossa no Facebook. Então quando ela vê o que estou falando,
funciona. Vamos supor que é um merchan que não é monetizado financeiramente, mas ele, às vezes, traz
retornos, então não é a moeda. O que é a moeda para mim? Eu tenho um privilégio de acompanhar coisas aqui
que nem todo mundo pode, então a troca é outra troca. Está se criando uma nova forma, é meio escambo, não
é só o dinheiro: são outras trocas de informação. Eu te endosso aqui e, em contrapartida, quando estou aqui eu
tenho acesso a informações, tenho como assistir eventos. É mais ou menos isso. Não é só na base do dinheiro
monetário que essas condições acontecem. Talvez essa seja a grande diferença do veículo tradicional.
Quando a gente pensa em ações de conteúdo, analisando as oportunidades para os anunciantes, pode-se
considerar a presença dos, por exemplo, micro influenciadores com ações contínuas da mesma marca ou eles
são mais interessantes quando eles são pontuais? Não entendi, como assim? Ações contínuas ou pontuais?
Pontuais em que sentido?
Por exemplo, um micro influenciar pode dar uma informação de uma marca, mas ele pode repetir isso várias
vezes no formato ou pode ser mais importante apenas no lançamento de uma marca? Não, ele pode ser
usado de forma frequente, constante, mas, obviamente, ele vai mudar, ele tem que trazer coisas novas. Na
mídia, o que funciona? Micro momentos que a gente fala. Não é uma coisa elaborada como se você fizesse um
trabalho na tevê, por exemplo, onde você tem um roteiro. Não, não é. Na verdade, na mídia social, quando
você usa a mídia como veículo, o que importa é que você traga aquilo que as pessoas não conseguem alcançar.
Então os micro momentos importam. Você fala assim: “Será que a mesma pessoa funciona só para um
lançamento? Será que ela consegue ficar permanentemente ou só por um grande tempo trabalhando com
marca?”. Sim, porque a ideia é que ela como veículo traga o dia a dia do que está acontecendo. O que está
acontecendo? O que tem de diferencial no produto? Quem é que está consumindo esse produto? Em que
locais esse produto está sendo vendido? É sobre mostrar o cotidiano, é sobre mostrar um micro momento. Que
tipo de marca hoje que se beneficia muito da mídia como veículo? Quais são as marcas? Que tipo de produtos
ou serviços? Moda, lifestyle. Por que moda? Porque você não consegue ir na semana de moda de Paris, mas
um influenciador pode fazer um Snapchat e te coloca lá; você vê antes que no jornal da tevê. É esse o lance. É
uma forma de você levar a pessoa para dentro do instante e isso gera uma conexão emocional. Através de
conexão emocional, muitas vezes socioemocional, você fortalece a base a ponto dela querer consumir as
coisas. É um trabalho muito louco, na verdade, é uma forma de você cativar completamente diferente daquele
unilateral dos anos 50, 60, 70, né? É bem diferente. Mas então sim, pode ser o mesmo, não tem problema, e
também esse micro influenciador que está associado a essa marca, por exemplo, pode estar trabalhando
também em outras; não precisa ser fiel só a um produto. É óbvio que se forem concorrentes sim, para não
haver um ruído, mas ele consegue atender várias outras marcas que tenham a ver com o feet deles. É isso.
Falando em desafios futuros, como você vê os próximos passos desses influenciadores? Na verdade, eu vejo
um pouco diferente. Os veículos de massa é que estão se adequando ao meio digital. O que acontece? A tevê
tradicional – vou falar mais de tevê, os demais também, mas falando de tevê especificamente –, é quase
impossível você ligar hoje em qualquer programa e não ver algum tipo de menção para que você vá até as
mídias sociais: “Se você não assistiu aqui, agora, você pode ir até a minha página”. Ou assim: “Diga a sua
opinião”. As mídias tradicionais de massa estão sendo obrigadas a se associar aos recursos de mídia, porque
tem pesquisas que falam que hoje o consumo de tevê só é alto quando ele tem, junto dele, aliado, uma
segunda tela. O que é a segunda tela? É o recurso digital, é o que permite que a pessoa interaja com aquele
conteúdo que está sendo transmitido. O movimento, acho, não é muito da ida dos influenciadores para esse
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meio, mas é sobre as mídias de massa entenderem que elas precisam dessa pessoa ajudando nessa transição e
não é porque eu sou: “A tevê não é nada interativa, só fica aqui falando o que você tem que ver, que a gente
não é legal. Olha só, a gente trouxe o tal aqui e ele vai ouvir suas coisas no Twitter lá e com base no que você
falou no Twitter a gente...”. Está havendo uma mescla. Por que existe o sucesso? Porque justamente não está
pegando o influenciador e transformando ele em um ator ou em um propagandista.
Ou em uma celebridade. Exato.
Existe diferença? Existem exceções, mas, de modo geral, o que está acontecendo é: os que performam, os
micro influenciadores, eu estou falando do pessoal que vêm de Internet, não de Big Brother, que já é um
produto de massa mesmo, mas de Internet, YouTube, por exemplo. Se você tentar pegar um youtuber de
sucesso e colocá-lo na mídia tradicional, transformá-lo ele em um propagandista, eu, que estudo muito o
universo digital, não vejo como ele performar bem. Ele vai ser descaracterizado e vai perder o vínculo com o
público, que é o que, na verdade, a mídia de massa quer atrair. Isso, graças a Deus, as marcas não estão
fazendo. Elas entenderam que têm que usar o recurso como apoio para não se perder e morrer de vez: criar
ações onde o online e a mídia tradicional possam trabalhar juntos, um apoiando o outro. O cara que é
influencer digital sabe que, na tevê, ele também continua alcançando muitas pessoas sendo quem ele é. Em
contrapartida a mídia tradicional sabe que quanto mais perto de tecnologia, mais perto ela está de se conectar
com públicos que hoje já pouco assistem a tevê, que são os boomers e os nativos digitais. Eu vejo assim futuro,
o que está acontecendo? Eu acho que cada vez mais os influenciadores vão começar a buscar uma forma de
profissionalizar a entrega, que hoje é uma coisa muito difícil de se entender. Então fala: “Eu estou te pagando e
você vai fazer não sei quantos posts. Onde eu vejo o ROI? O resultado? O Retorno do Investimento?”. Estão
nascendo muitas mídias especializadas, muitas ferramentas especializadas em monitorar para depois criar
relatórios que mostrem esse retorno, eu acredito nisso. Daqui para frente os influenciadores, os que vão
performar bem não são só aqueles que têm uma grande influência, mas aqueles que conseguem, de forma
mais profissional, vender uma coisa real e que seja palpável de se observar. Acho que isso é uma forte
tendência: vai ficar menos amador, já está ficando menos amador. Outra coisa que eu acho forte: as próprias
plataformas de mídia – como Facebook, Instagram, Twitter – já estão se remodelando para conseguir atender
publicidade e isso também força as pessoas a se profissionalizarem mais. Por quê? Essa semana o Twitter já
anunciou a mudança, que vai ser gradual, de você postar 140 ou 280 caracteres. Isso quer dizer que permite
que você faça uso de texto e imagem de uma forma melhor. O Facebook tem investido cada vez mais em
recursos que permitem que o próprio usuário faça a gestão de anúncios sozinho. O Instagram também criou
um perfil que é comercial para que as próprias pessoas consigam enxergar. As próprias plataformas estão
criando formas de você trabalhar conteúdo publicitário de uma maneira mais profissional. Acho que esse
mercado todo só tem a crescer muito. Vai ser vantajoso para o anunciante, vai ser vantajoso para os
influenciadores, micro influenciadores. Eu estou otimista sobre os próximos/
Em um contexto que talvez não seja tanto da celebridade recomendando, mas no contexto em que haja uma
reputação de conteúdo simplesmente? Cada vez menos. Talvez eu esteja errada, mas eu aposto nisso. Cada
vez menos a celebridade vai performar melhor do que alguém que tenha uma reputação firme. Porque a
celebridade é como um cometa que acende muito rápido e depois... O que hoje é importante para a marca é
ter alguém que, justamente, você está investindo e você não espera que a pessoa, de repente, vai sumir. Por
quê? Porque os fãs se conectam, é uma conexão emocional. Até tem uma história engraçada na mídia de
massa, aconteceu no programa do Fausto Silva. Uma menina que fazia os merchandisings dele saiu e aí eu
lembro que, nas mídias, foi falado que ele tinha tirado ela por causa da idade. O povo caiu matando: “Como
assim, ela era...”. Era Adriana Colin o nome da moça e ela fazia merchan mesmo. As pessoas reagiram a uma
coisa que para elas não faz sentido. Hoje é assim. No meio digital, quando fala de consumo, jornal de consumo,
eu dou aula disso, não é consumo mais, é prosumers, são produtores consumidores, são pessoas que
determinam. Se eu achar que a pessoa está fazendo publicação e que ela tem uma palavra que dá margem
para um preconceito, as pessoas se manifestam e, dependendo do grau da manifestação, com certeza você vai
editar o post. As pessoas hoje têm poder. Todo mundo é um pouco fazedor e produtor de tudo.
Você já ouviu falar em merchandetes? Não...

