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Resumo 
 
O estudo do merchandising como disciplina do marketing está em evidência num 
mundo de hiperexposição midiática. No entanto, esta terminologia abriga dois conceitos 
distintos tem no Brasil. A primeira abriga o merchandising como ação de marketing que 
melhora a exibição e comercialização de produtos no ponto-de-venda. Outra, uma 
ferramenta de comunicação persuasiva que consiste na inserção de marcas ou 
mensagens  consumo desta marca em filmes, novelas e programas de entretenimento em 
geral. Chamado de product placement nos meios técnicos internacionais, nosso trabalho 
tipifica e conceitua o que é o Merchandising Editorial, seus limites e vantagens através 
do estudo de caso do filme “Lisbela e o Prisioneiro” distribuído pela Globo Filmes. 
 
 
Palavras-chave 
 
Merchandising; Product Placement; Publicidade; Cinema; Comunicação 
 
1. Do Merchandising ao Merchandising Editorial 
 
Merchandising é um dos termos do marketing que ganhou mais traduções equivocadas  
entre a teoria e a prática. Assim, temos a impressão que o Merchandising é confuso, 
quando quem é confusa é a leitura que as pessoas fazem do termo. Isto acontece por 
anteciparmos funções erradas e ao mesmo tempo limitarmos a extensão desta 
ferramenta. Para alguns são peças e materiais de ponto-de-venda (bandeirolas, cartazes, 
faixas, displays, dispensers, móbiles etc.). Para outros não passa de pessoas que se 
destinavam a colocar peças e da decoração do ponto-de-venda. Porém merchandising 
vai muito além disto e, para entedermos este termo é fundamental remontar à suas 
origens e fundamentos. 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário de Temas Livres em Comunicação 
2 Rodrigo Duguay da Hora Pimenta é graduado em Comunicação Social - Habilitação Publicidade e Propaganda 
(1998) e Mestre em Comunicação (2005) pela Universidade Federal de Pernambuco. É coordenador da graduação de 
Publicidade e Propaganda na Universidade Católica de Pernambuco, publicitário, consultor de planejamento em 
comunicação. Também é professor na graduação e pós-graduação de diversas IES em Pernambuco, incluindo a 
própria Universidade Católica de Pernambuco, a Universidade Salgado de Oliveira - Campus Recife e o CEDEPE, 
atuando na área de Comunicação, com ênfase em Publicidade e Propaganda. E-mail: duguay@uol.com.br  
3 Keite Cristina Silva Brito é graduada em Comunicação Social - Habilitação Publicidade e Propaganda (2004) e pela 
Universidade Salgado de Oliveira – campus Recife e publicitária.  
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A terminologia  merchandising foi criada nos Estados Unidos em 1930, é gerúndio de 
um verbo que deriva da palavra inglesa merchandise, a qual se traduz para o português 
por “mercadoria”. Assim sendo, analisando sua origem do termo, chegaríamos ao 
significado real de uma “Operação com Mercadorias”. Algumas outras tentativas 
tentaram se firmar como tradução para merchandising no país como, entre outros, os 
termos mercadizar e merceologia. Mas, o uso predominante da maioria dos profissionais 
e público em geral, é o bom e velho merchandising. Esta mesma palavra é usada nos 
mercados da França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e outros 26 países. O termo 
remonta esta data pois é na década de 30 que os processos operacionais do comercio 
varejista se modificam, fortalecendo a técnica de auto-serviço. Esta inovação nas vendas 
“à retalho” semeam a criação de um novo artifício operacional para complementar as 
operações mercadológicas, que foram implementados principalmente em confeitarias, 
mercearias e lanchonetes. A vitrine tornou-se a precursora do merchandising, que era a 
técnica de chamar a atenção das pessoas, atraí- las de fora para dentro da loja .  
Hoje o merchandising é uma atividade bem mais complexa e completa. Uma das mais 
importantes entidades internacionais envolvidas no seu seu estudo é o Point Of Purchase 
Advertising International – POPAI: presente em 22 países, inclusive o Brasil, com 66 
anos de atividade, ele estuda tudo o que envolve a relação da propaganda em ponto-de-
venda com esta ferramenta. É através dele que chegamos a sintetizar o principal 
conceito do que seria esta ferramenta: o conjunto de todos os esforços realizado por 
lojistas, revendedores, varejistas, fabricantes e distribuidores, isoladamente ou em 
conjunto, em função do ponto-de-venda, com o objetivo de acelerar seu consumo.  
 
2.4 Definição 
 
 
As definições para o merchandising são muitas e diferentes. Vejamos algumas delas: 
o Operações de planejamento, necessária para se colocar no mercado o produto ou 
o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo, em quantidades certas e a preço certo; 
o Forma de atividade e prestação de serviço, planejada ou improvisada, para ser 
executada em nível de loja e com a cooperação do lojista, de forma a aumentar com 
rentabilidade mútua, a rotação de produtos; 
o É todo esforço despendido, quer pelo lojista, revendedor ou varejista em si, ou 
pelo próprio fornecedor (fabricante ou distribuidor) ou por ambos em conjunto, em 
função do ponto-de-venda, com o objetivo de acelerar o caminho dos produtos até as 
mãos do consumidor. Assim aumentado à rentabilidade do fabricante e do revendedor 
da mercadoria, qualquer que seja ele; 
o Técnica de ajustamento e adequação do produto ao mercado consumidor; 
o É a estratégia do marketing; 
o É toda forma de atividade e prestação de serviços, atividade executada no ponto-
de-venda, dirigidas ao consumidor, desenvolvida pela indústria e pelo varejo, 
acelerando a comercialização do bem, idéia ou serviço; 
o São todos os aspectos de venda do produto ou serviço ao consumidor, prestados 
através dos canais normais do comércio, por meios que não sejam os veículos de 
publicidade.  
 Merchandising é tudo isso. Seu campo principal de atuação é o ponto-de-venda. 
É a execução de técnicas de ajustamento e adequação do produto ao mercado 
consumidor (produto, tamanho, aparência, formato, embalagem, cores, quantidades, 
épocas de produção e etc.). Resumindo, o marketing define o que e onde vender e o 
merchandising, estrategicamente, como e porque vender, com maior rotação. 
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 Assim a atividade de merchandising está mais perto das funções de gerência de 
produtos nas empresas que das de comunicações. 
 Um enfoque inadequado para merchandising, é o da exposição comercializada 
da marca ou de produto quer em novelas, filmes cinematográficos, peças teatrais, em 
espaços editoriais dos veículos de comunicação, em eventos, principalmente esportivos, 
em programas de auditórios ou outros, produzidos, editados e apresentados pelos 
veículos de comunicação. Embora sejam ações de marketing para alavancar as vendas, 
esta última prática não se engloba em merchandising, já que este tem como atuação o 
ponto-de-venda. Porém, empresários de comunicações acharam que as telas (TV e 
Cinema), seria um forte ponto-de-venda. Fazendo com que a termologia 
(merchandising) não fosse deixada de lado nessa modalidade. Agora para deixar mais 
claro o nosso posicionamento quanto ao termo, iremos definir o nosso conceito de 
Merchandising Editorial calcado em Regina Blessa e Joan Ferrés. Nos Estados Unidos, 
origem da ferramenta, é conhecido por Product Placement ou Tie in. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MERCHANDISING EDITORIAL,  PRODUCT PLACEMENT OU TEI-IN 
 
 Além do merchandising tradicional, o que todos conhecem como: ação de marketing 
que ajuda a melhorar a maneira de exibir os produtos no ponto-de-venda. Torna-se mais 
presente também como ação de marketing, porém aplicado em campo diferente, na TV 
ou Cinema o Merchandising Editorial, Product Placement ou ainda Tein- in. 
Antigamente só era utilizada para custear as produções cinematográficas, hoje esta 
modalidade se tornou uma verdadeira ‘tábua de salvação’ ou outra direção para o 
mercado publicitário, saturado de tantos anúncios, nas mídias corriqueiras.  
 A ferramenta consiste basicamente da inserção de uma marca ou o consumo da 
mesma em filmes, novelas e programas de entretenimento em geral, mais 
especificamente o enredo da história ou no roteiro. 
 O primeiro grande caso de Merchandising Editorial no Brasil tem registro com a 
telenovela Dancing Day’s (Gilberto Braga, 1979, TV Globo), era das calças jeans 
Staroup, usadas pela personagem Júlia (atriz Sônia Braga) .  
 Esta tendência é crescente, ao mesmo passo que a tecnologia avança, as formas 
de comunicação também. Os breaks comerciais já são uma pausa desgastante para o 
público (salvo raras exceções). Para rebater foram lançadas as  televisões digitais 
interativas, que permite que o consumidor programe o que queira assistir, colocando em 
extinção os intervalos comerciais. No cinema não é diferente, os 5 minutos de 
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propaganda, que antecedem ao filme, é o tempo que o público tem para comprar sua 
pipoca ou ir ao toalete.        
 A comunicação por sua vez, reage da forma mais lógica, se os breaks não são 
vistos, então entraremos no que é visto, os filmes ou programas de entretenimento. 
 O merchandising Editorial no cinema tem um período de veiculação 
indeterminado, aumenta a exposição da marca, pelo filme ser apresentado em vários 
moldes: cinema, DVD ou fita VHS, TV fechada e por fim a TV aberta. Possibilitando o 
produto ou serviço anunciado, estar sempre em veiculação e na mídia. “Além disso, são 
criadas dezenas de ações promocionais da relação dessas marcas com seus produtos, 
pré-estréias etc.”, explica Valkíria Barbosa, diretora da Total Entertainment . 
 É unanimidade afirmar que o mercado publicitário dos Estados Unidos é quem 
faz as melhores inserções de produtos em filmes. São muitos bem colocados no 
contexto da história sem ferir a diversão do público. Um exemplo fortíssimo, da 
publicidade americana foi no filme O Náufrago (2000). Onde as marcas Wilson’s e 
Fedex nunca foram tão exploradas, e lembradas até hoje, podendo até se afirmar que 
ficaram sendo personagens da historia. O Brasil melhorou muito nesta modalidade, mas, 
nossos  “primos” americanos  estão a dois passos na frente. 
 O Merchandising Editorial pode ser feito em dois formatos. Aqueles onde as 
marcas (produtos) não contracenam com nenhum personagem, ou seja, ficam em pontos 
estratégicos que permitem sua visibilidade, porém, não participa dos movimentos com o 
elenco, estaremos denominando aqui de Discretos. Por exemplo, ao entrar em uma 
locadora, no canto da cena está um freezer de uma marca de sorvetes;  E aqueles que 
participam das cenas junto com os personagens, ou seja, sua visibilidade ainda é mais 
clara que o primeiro, estaremos denominando aqui de  Chamativos. Por exemplo, o 
personagem pode tomar um refrigerante de determinada marca e ela aparece 
nitidamente na tela.  O formato Discreto e o Chamativo serão definidos  no capítulo 8, 
que se trata dos filmes analisados neste trabalho. 
 Para se alcançar um trabalho profissional e digno de premiação é necessário 
primeiramente o convencimento dos clientes a anunciar suas marcas nessa  modalidade. 
Antigamente era uma ‘missão impossível’, os profissionais mendigavam para trabalhar 
assim. Hoje a situação já se encontra mais favorável, tanto na demanda do mercado, 
quanto estudos e pesquisas pré-elaboradas para garantir ao anunciante uma maior 
segurança do trabalho proposto. Alguma vantagem para o anunciante querer divulgar no 
molde Product Placement: 
o Crescente ocupação do espaço publicitário disponível; 
o Grande desgaste das mídias tradicionais; 
o Concentração de marcas concorrentes no mesmo cluster (bloco) publicitário, 
pelo último não ser exclusivo, perturba assim a atenção do consumidor; 
o Por está enquadrado em uma seqüência narrativa, não desencadeia o estímulo de 
zapping   (troca de canal) que está associado ao bloco publicitário normal; 
o Facilidade de produção, pela visualização dos produtos estarem no contexto da 
gravação do programa, assim, não possui os custos caríssimos normais de um filme 
publicitário; 
o As marcas dos produtos ou serviços aparecem e são utilizadas no ambiente 
natural do consumidor, sem aquela pressão normal de uma atividade comercial. O que 
facilita a interação produto ?  consumidor, traz uma mensagem mais direta, como 
também mostra todas as utilizações possíveis de um produto pelo consumidor; 
o Telenovelas e Filmes cinematográficos são grandes formadores de opinião; 
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o Grande cobertura do público-alvo, onde é possível a aparição em programas em 
horários diversos, permitindo uma adequação às necessidades de comunicação do 
cliente; 
o A relação custo / benefício em comparação à publicidade normal é favorável. 
Segundo pesquisa feita pelo Jornal Folha de São Paulo em 2003, um comercial para TV 
não sai por menos de R$ 250 mil reais, fora mais R$ 150 mil reais da inserção de 30 
segundos no horário nobre (a partir da 20 horas) da Rede Globo ou R$ 80 mil reais no 
SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Porém, um pacote com determinado número de 
inserções de Product Placement, superando os 30 segundos, na novela da Globo no 
mesmo horário, sai por cerca de R$ 400 mil reais.   
 “Vale ressaltar que a modalidade não pode ser empregada de modo diferente que 
a publicidade habitual, tendo que respeitar os limites da legislação e as recomendações 
da auto-regulamentação vigente. Ou seja,  não pode fazer nada que seja vedada a demais 
forma de publicidade: seja em conteúdo, seja em linguagem, seja em direcionamento 
aos consumidores”. Explica a  ABA, Associação Brasileira de Anunciantes .  
 O Merchandising Editorial por se diluir na história e não ser tão explícito, como 
uma propaganda normal, acaba sendo misturada no campo da propaganda subliminar, 
que é a tentativa de  influenciar pessoas com um estímulo (mensagem propaganda), 
abaixo do limiar do reconhecimento. Iremos nos aprofundar nesta questão no capítulo 
seguinte.  
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