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Resumo 

 

O trabalho em questão trata da relação entre o mercado e os meios de comunicação 

de massa, analisando, sob a perspectiva da Economia Política da Comunicação (EPC), a 

inserção de temas sociais nos programas especiais da TV Cidade Verde. O recorte utilizado 

foi o programa Viva Piauí 2016: nós podemos competir. O objetivo principal da pesquisa é 

assimilar de que forma as feições mercadológicas se estabelecem no discurso, adotado pela 

emissora, de valorização do esporte olímpico no Piauí, durante o programa analisado.   
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1-Introdução  

A TV Cidade Verde desde o ano 2008 realiza o programa Viva Piauí no dia 19 de 

outubro em comemoração ao aniversário do estado. A cada ano a emissora desenvolve um 

tema específico para ser trabalhado durante essa programação especial. No ano de 2010 a 

TV Cidade Verde tratou da questão do esporte piauiense. Na oportunidade, a emissora 

lançou o projeto Piauí 2016, cujo objetivo apresentado seria incentivar os atletas piauienses 

a participarem das Olimpíadas, que acontecerão no Brasil em 2016.  

Ao realizar projetos deste porte, a TV Cidade Verde como toda e qualquer empresa 

visa obter lucro. Tomando por base o programa Viva Piauí 2016: nós podemos competir, a 

pesquisa busca, portanto, responder como a inserção de temáticas sociais nos programas 

especiais da TV Cidade Verde se insere nas estratégias de mercado utilizadas pela emissora.  

  A pesquisa teve como objetivo principal, portanto, analisar, sob a perspectiva da 

Economia Política da Comunicação (EPC), como o discurso de valorização e incentivo ao 

esporte olímpico foi trabalhado pela TV Cidade Verde durante a realização do programa 
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Viva Piauí 2016: nós podemos competir. Desse modo, a pesquisa busca compreender de 

que forma esse discurso contribui para manter e aumentar a audiência e incrementar 

negócios da emissora através do fortalecimento de sua marca. 

O estudo realizado caracteriza-se como uma pesquisa analítico-descritiva, uma vez 

que analisou o programa Viva Piauí 2016: nós podemos competir, bem como descreveu as 

estratégias de mercado nele inseridas. A estruturação metodológica da pesquisa foi 

alicerçada nos pilares da Economia Política da Comunicação, conforme os pressupostos 

adotados por Mosco, para quem “economia política é o estudo das relações sociais, em 

especial das relações de poder, que constituem a produção, distribuição e consumo de 

recursos, incluindo os recursos da comunicação” (MOSCO, 1999, p.98). 

A pesquisa se justificou por trazer à luz da academia questionamentos que 

estabelecem fronteiras entre o que é publicidade e jornalismo. Analisando assim o que a 

emissora pretende alcançar com a inserção de temáticas, que remetem à valorização do 

estado do Piauí em meio a ações de marketing e de merchandising. Além disso, a pesquisa 

contribui para o desenvolvimento dos estudos de Economia Política da Comunicação, 

revelando a atual configuração social e política em que as emissoras piauienses estão 

inseridas.  

 

2- Breve histórico sobre a TV Cidade Verde 

A emissora foi fundada pelo empresário Jesus Elias Tajra que pertence a uma 

família de comerciantes sírio-libaneses, que chegaram ao Piauí há mais de cem anos, onde 

estabeleceram seus negócios. A empresa nasceu como TV Pioneira, no dia 23 de março de 

1986, sob a presidência de Jesus Elias Tajra, que fez carreira política no estado, iniciando 

em 1966, quando foi eleito deputado estadual pela Arena, foi suplente de senador, em 1970, 

1978, e em 1979. Foi nomeado prefeito de Teresina em 1982 e foi eleito deputado federal 

pelo PFL em 1986 e 1990. Atualmente, o empresário atua no ramo de venda de automóveis, 

em que possui diversas concessionárias e no ramo das comunicações, sendo que a TV segue 

sob a presidência de Jesus Filho. 

A emissora transmite para mais de cem municípios do Piauí, estado que 

detém o 23º produto interno bruto (PIB) e ocupa o 25º lugar no índice de 

desenvolvimento humano (IDH) do País. Uma das principais 

características da emissora é trabalhar a autonomia do piauiense. Para isso, 

produz trabalhos específicos em datas simbólicas (Dia do Piauí, 

Aniversário de Teresina, Natal, Dia da Mulher, entre outros). Além disso, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

procura ocupar a grade da programação com programas de conteúdo local. 

(DOURADO, 2011, p.109) 

 

 A princípio a emissora era uma afiliada da TV Bandeirantes. Em 9 de janeiro de 

2000 , a TV Cidade Verde realizou a troca de afiliações com a TV Meio Norte e  passou a 

ser filiada do SBT. A mudança de nome da emissora, de TV Pioneira para TV Cidade 

Verde, veio em nove de novembro de 1998, quando nessa nova fase surge o slogan A boa 

imagem do Piauí. A partir de então a TV Cidade Verde reforça sua marca de veículo 

genuinamente piauiense, que tem como missão valorizar a cultura e o potencial turístico e 

empresarial do estado.  

Com o objetivo de ampliar seus espaços de atuação, no dia 23 de março 2009 a TV 

aposta nas inovações tecnológicas e dá início as operações da TV Cidade Verde HD, a 

segunda emissora do Nordeste em alta definição e pioneira entre as afiliadas do SBT em 

todo o País. O grupo de comunicação do empresário Jesus Elias Tajra integra juntamente 

com a TV, o Portal CidadeVerde.com, a Revista Cidade Verde, e uma Rádio FM, sendo a 

TV o carro chefe do grupo.  

 

3. Televisão, marketing e merchandising sociais 

 

Para não perder participação de mercado, as empresas buscam diversas formas de 

manter, e, sobretudo, incrementar sua esfera de atuação. No caso das emissoras de 

televisão, esta manutenção se dá na medida em que a emissora consegue liderar a audiência. 

Para driblar a concorrência, as emissoras têm procurado dinamizar sua grade de 

programação e realizar projetos que vão além do espaço da TV aberta.  Dentre essas 

iniciativas estão as ações de marketing e de merchandising sociais, através das quais as 

emissoras inserem o debate de temas de cidadania em sua programação. Para entendermos 

melhor do que se trata, precisamos primeiro expor o escopo do marketing.  

3.1 Conceitos 

Ainda nos anos 1930, os Estados Unidos instalaram a American Marketing 

Association (AMA), que reúne interessados nas áreas de venda e de pesquisa de mercado, 

período esse que coincide com a criação dos primeiros cursos de marketing nas 
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universidades norte-americanas. Segundo Kotler e Keller (2006) a AMA oferece a seguinte 

definição:  

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 

envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 

bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que 

beneficie a organização e seu público interessado. (American Marketing 

Association, apud KOTLER e KELLER, 2006, p.4)  

Nesse sentido, Kotler e Keller (2006) declaram que na era do marketing “em vez de 

uma filosofia do ‘fazer-e-vender’, voltada para o produto, passamos para uma filosofia do 

‘sentir-e-responder’, centrada no cliente. Em vez de ‘caçar’ o marketing passa a ‘plantar’” 

(KOTLER e KELLER, 2006, p. 14). Nesse caso, os autores declaram que as empresas 

trabalham com a concepção de marketing holístico, no qual tudo é importante, desde o 

consumidor, os funcionários, a concorrência e por fim a sociedade como um todo. Portanto, 

essa abordagem reconhece a amplitude e a interdependência dos efeitos provenientes das 

ações de âmbito mercadológico tomadas pela empresa.  

O marketing holístico incorpora o marketing socialmente responsável e a 

compreensão de preocupações mais abrangentes, assim como contexto 

ético, ambiental, legal e social das atividades e dos programas de 

marketing. A responsabilidade social também requer que muitos 

profissionais de marketing analisem cuidadosamente o papel que 

desempenham e poderiam desempenhar em termos de bem-estar social. 

(KOTLER e KELLER, 2006, p.20) 

A expressão marketing social surgiu nos Estados Unidos, em 1971. Na ocasião, foi 

utilizada para descrever o uso de princípios e técnicas de marketing em busca da promoção 

de uma causa social, ideia ou comportamento social.  

O termo Marketing Social passou a significar uma tecnologia de 

administração da mudança social, associada ao projeto, à implantação e o 

controle de programas voltados para o aumento da disposição de aceitação 

de uma ideia ou práticas sociais em um ou mais grupos adotantes 

escolhidos como alvo. Utiliza conceitos de segmentação de mercado, de 

pesquisa de consumidores, de configurações de ideias, de comunicações, 

de facilitação de incentivos e a teoria da troca, a fim de maximizar a 

reação do grupo-alvo. (KOTLER; ROBERTO, 1992, p. 25) 

Nessa perspectiva, Kotler e Keller (2006) ressaltam que, com o passar do tempo, as 

forças dos ambientes socioeconômico, cultural e natural vão impondo novos limites às 

práticas de marketing e de negócios. No caso, as empresas que inovam em soluções e 

valores de maneira socialmente responsáveis são as que têm maior probabilidade de 
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sucesso. (KOTLER e KELLER, 2006, p. 714). Nesse caso, segundo Kotler e Keller (2006), 

o marketing socialmente responsável é um campo bastante amplo, no qual as empresas 

podem adotar diversos tipos de iniciativas sociais corporativas, as quais são identificadas 

pelos autores como: marketing social corporativo, marketing de causas, marketing 

relacionado a causas, filantropia corporativa, envolvimento empresarial na comunidade e 

práticas de negócios socialmente responsáveis.  

Dentre as iniciativas sociais citadas acima, Kotler e Keller (2006) chamam atenção 

para o marketing de causas, cuja adoção e práticas teriam rendido vultosos lucros para as 

empresas. Segundo os autores uma das empresas mais bem-sucedidas nessa forma de 

orientação de marketing social é a Avon, que é a maior apoiadora empresarial da causa do 

câncer de mama, por meio de ações como shows, caminhadas, campanhas de arrecadação, 

entre outros eventos especiais ao redor do mundo. (KOTLER e KELLER, 2006, p.21).  Os 

autores argumentam sobre os benefícios e os custos do marketing de causas:  

Um programa bem-sucedido de marketing de causas pode produzir vários 

benefícios: melhorar o bem-estar social; criar posicionamento de marca 

diferenciado; criar fortes laços com o consumidor; aprimorar a imagem 

pública da empresa entre outras autoridades públicas e outros tomadores 

de decisões; melhorar o clima interno; animar os funcionários e 

impulsionar as vendas. O perigo, porém, é que os esforços promocionais 

por trás de um programa de marketing de causas podem sair ‘pela culatra’, 

caso consumidores desconfiados questionem a ligação entre o produto e a 

causa ou encarem a empresa como uma exploradora, interessada apenas 

no próprio interesse. (KOTLER e KELLER, 2006, p. 715)  

Dourado (2011) chama atenção para o fato das empresas de comunicação a exemplo 

dos demais setores empresariais estarem investindo em estratégias de marketing social.  

Nesse aspecto, uma série de projetos sociais desenvolvidos pela Rede Globo de Televisão é 

apresentada em seu livro Rede Globo: Mercado ou Cidadania?. A autora destaca ainda o 

caráter essencialmente empresarial das redes de televisão, que concorrem diretamente a fim 

de conquistarem a liderança da audiência, em longo prazo. Por isso essas empresas têm 

adotado cada vez mais as estratégias de marketing, no que se aplica aos produtos das 

indústrias culturais, em especial no caso da veiculação de conteúdos televisivos. Segundo a 

autora, a ferramenta fundamental para sua operacionalização é o merchandising, que 

corresponde à exposição máxima de determinado produto ou determinada marca em pontos 

de venda, além configurar-se como 

[...] atividade que tem outros propósitos além do meramente promocional 

(quando se confunde com ações de promoção de vendas), seu campo 

torna-se bastante amplo, pois vai articular os componentes do produto, 
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preço, distribuição e comunicação, para que o processo de transferência 

dos bens se dê com a maior rapidez, permitindo um imediato retorno de 

capital. (PINHO, apud DOURADO, 2011, p.98) 

Desse modo, a partir do momento em que o espaço midiático torna-se o novo ponto 

de venda, se consolida o merchandising eletrônico, que acontece quando “um produto, 

marca, empresa ou serviço aparece, é citado, consumido ou utilizado em [...] qualquer [...] 

veículo de comunicação – em uma ação integrada do desenvolvimento da trama editorial 

[...] – por encomenda mediante pagamento feito pelo anunciante”. (SAMPAIO, apud 

DOURADO, 2011, p.99). O merchandising normalmente corresponde a uma rápida 

inserção que pode ir desde um simples estímulo visual – como acontece, por exemplo, 

quando personagens de uma ficção entram numa loja, com destaque de imagem para 

faixada da loja, que contém o nome da empresa – ou comentário com determinado produto 

no contexto de uma cena – por exemplo, quando os personagens elogiam uma bebida que 

estão consumindo, sendo dado destaque ao rótulo do produto exibido na cena.  

 A apropriação das técnicas de merchandising eletrônico para tratar sobre temas 

sociais origina a expressão merchandising social, que “se volta, sobretudo, para a inclusão, 

em programas televisivos, de apelos à atenção para causas sociais, como integrantes da 

narrativa dramática” (OLIVEIRA, apud DOURADO, 2011, p.100).  Desse modo, Dourado 

(2010) exemplifica como isso ocorre, citando o caso da Rede Globo: 

A Rede Globo de Televisão mescla entretenimento, jornalismo e 

programas voltados à educação e à geração de novos conhecimentos, leia-

se, à cidadania, concretizando a inter-relação fundamental [...]: Indústria 

cultural, cidadania e educação e / ou Cidadania e comunicação. De acordo 

com o depoimento colhido junto aos pesquisados, as ações de 

merchandising social se destacam pelo compromisso assumido com a 

cultura brasileira, a preservação de sua identidade, a integração entre as 

culturas regionais, o respeito à multiplicidade de valores éticos e assim por 

diante. (DOURADO, 2011, p.113) 

 

Os críticos afirmam que se trata de propaganda disfarçada para confundir o 

telespectador. É o caso de Kunsch (2003) para quem “o merchandising na mídia é, 

sobretudo, propaganda não declarada, que recorre à menção ou à aparição de um produto, 

um serviço ou uma marca, como se fora uma menção ou aparição casual, durante 

programas radiofônicos ou de TV” (KUNSCH, apud DOURADO, 2010, pp.99-100). No 

caso do merchandising social por se tratar de comportamentos – os quais se pretende incutir 

no público – e não de produtos à venda – concretos e, portanto mais visíveis – a percepção 
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por parte do público, de que tais ações comunicativas se definem no âmbito mercadológico 

torna-se ainda mais difícil.   

O marketing e o merchandising sociais agem como importantes 

instrumentos inseridos à comunicação mercadológica, visando, sempre, 

maior interação com o consumidor. E mais considerado excelente fonte de 

receita para os media, uma vez que escapa do rigor da legislação 

regulamentadora do espaço comercial (15 minutos por cada hora de 

programação), o merchandising eletrônico, em geral, é apresentado para 

divulgar certas ideias ou certos produtos, associando-os à imagem de 

atores ou de apresentadores de programas.  (DOURADO, 2011, p.99)  
 

Outra crítica que se faz a essas estratégias de marketing e merchandising sociais é 

que por estarem inseridas em um mercado publicitário, o qual concebe o merchandising 

social como um mecanismo sistemático, intencional e de propósitos bem definidos, essas 

práticas não promoveriam uma verdadeira transformação social, mas apenas um simulacro 

de debate social. A oferta de mensagens socioeducativas em produtos e serviços de 

comunicação “são canalizadas para a manipulação publicitária, para a consolidação de uma 

determinada marca e, muitas vezes, para a interferência direta nos processos eleitorais a 

serviço de interesses escusos” (BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p.7). 

3.2 Espaço público midiático 

Brittos e Bolaño revelam que a tematização social nas emissoras de televisão 

constitui no âmbito das indústrias culturais um espaço público distorcido, que abrange todas 

as áreas de atuação e interesse humanos, como política, economia, saúde, educação, 

transporte e cultura, tratados sempre de forma manipulada e publicitária.   

O capitalismo contemporâneo é marcado pela forte presença de um espaço 

público midiático, em que convivem meios com diferentes propostas, 

voltados para públicos diversos. Trata-se de um ambiente dominado pela 

ação privada e sua ideologia, agindo as indústrias culturais como reais 

impedimentos à interação da sociedade com ela própria e com os poderes 

constituídos, bloqueando debates, reivindicações, encaminhamentos, 

posicionamentos, encontros, resgates identitários e proposições estéticas. 

O espaço público midiático hoje é demarcado pela reordenação capitalista, 

na qual a aceleração da inovação tecnológica desempenha um papel 

fundamental. A tecnologia fornece o lastro para as várias reestruturações 

que vêm se processando desde a formatação da esfera pública burguesa. 

Mas a força da técnica na dinâmica de mudança é mais presente na 

reordenação verificada no final do século XX, quando meios generalistas 

convivem com outros segmentados, aumentando a capacidade de 

dominação (BOLAÑO e BRITTOS, 2006, pp.1-2)  
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Nessa perspectiva, Bolaño e Brittos (2006), defendem que o merchandising social 

está inserido neste espaço público midiático, onde sua principal função seria a “educação ao 

capitalismo (de como se adequar socialmente, conforme as expectativas e necessidades do 

sistema, um traço, aliás, da cultura midiática)” (BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p.2). Desse 

modo, segundo os autores, as indústrias culturais por constituírem um ambiente dominado 

pela ideologia privada, acabam por consolidar um espaço público distorcido que bloqueia o 

verdadeiro debate social, impedindo a sociedade de interagir com ela própria. 

Uma das deformações das indústrias culturais, em termos de ideal de 

conversação, proposição e decisão das populações, é que não são simples 

mediadoras da realidade social desigual. Ampliam essa desigualdade, por 

representarem, com enorme força reverberativa, um instrumento do 

sistema capitalista, tanto no nível da sua macro-funcionalidade, quanto na 

sua estruturação como negócio, criando necessidades e pautas (BOLAÑO 

e BRITTOS, 2006, p.2) 

Portanto, Bolaño e Brittos (2006) chamam atenção para o caráter de manipulação 

ideológica capitalista, assumido pelo merchandising social na atual configuração midiática.  

De acordo com os autores, o consenso formalizado em torno de novos comportamentos a 

serem incutidos no público, por meio de ações publicitárias de merchandising social, 

configura-se como construção hegemônica dos valores, por sua vez, defendidos pelos 

detentores do poder.  Nesse sentido, apoiados na ideia defendida por Habermas (1987) de 

que uma manipulação das consciências impossibilitaria o caráter crítico da esfera burguesa 

clássica, os autores reforçam a importância de se analisar o âmbito de produção da Indústria 

Cultural, o qual exerce influência direta sobre o público no processo de recepção. Assim, 

Bolaño e Brittos defendem que ato de ligar e desligar a TV ou mudar de canal, por parte da 

audiência, não pode ser analisado fora de um viés econômico e ao mesmo tempo 

sociocultural, pois a interpretação das mensagens ocorre com base no que é proposto pela 

produção.  

Assim, acima das identidades definidas em nível micro, há todo um 

complexo mecanismo social de manipulação das consciências, que 

esterilizaria, segundo Habermas, o caráter crítico, ainda que restrito, da 

esfera pública burguesa clássica. Funciona a Indústria Cultural com uma 

função pedagógica, em apoio do sistema, na constituição da sociedade de 

consumo, na reprodução ampliada do capital e no agendamento do debate 

público, conforme os interesses dos setores hegemônicos no campo 

político das sociedades democráticas. (BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p.3) 

 

A perspectiva apresentada pelos citados estudiosos da EPC, em conformidade com 

os conceitos de hegemonia, concebido por Gramsci (1989) e ideologia, no sentido negativo 
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dado por Marx, demostra que o merchandising social tem sido utilizado pelas empresas de 

comunicação com o intuito de estabelecer “um amplo controle social, por meio da adesão 

da sociedade a todo um projeto de vida, que inclui comprometimento com consumo 

reiterado e modos de comportamento” (BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p. 3).  

Em conformidade com o que foi exposto por Kotler e Keller (2006), Dourado 

(2010) salienta que o marketing e merchandising sociais devem ser analisados, portanto 

como estratégias comunicacionais cada vez mais comuns entre os media contemporâneos, 

cujos objetivos são conquistar a credibilidade do público, elevar índices de audiência e, 

portanto despertar o interesse de anunciantes, ou seja, obter lucro.  

[...] marketing e merchandising sociais, publicidade e propaganda, são 

todos eles mecanismos que se unem e se fortalecem para assegurar o 

poder das classes dominantes e, assim, de sua ideologia. [...] Não há 

dúvidas de que a produção televisiva é imposta por interesses políticos e 

econômicos, com repercussões culturais e sociais, o que justifica grave 

desperdício das potencialidades teoricamente lhe atribuídas, uma vez que 

disponibiliza à sociedade informações antimobilizantes, contrariando 

frontalmente sua capacidade de mediadora de transmutações sociais em 

prol dos estratos não favorecidos. É a confirmação do pensamento de 

Bolaño (2000) para quem a TV age, sim, como ator social, mas produz 

realidades fragmentadas ou rearticuladas, privilegiando seus interesses 

amplos e mercadológicos. Para isto, conta com a cumplicidade de todos os 

elementos envolvidos no processo, inclusive o grande público, que, em 

momentos de completa alienação, se identifica com os produtos 

televisivos que aparecem na “telinha”. (DOURADO, 2011, pp. 100 – 101) 

Desse modo, Bolaño e Brittos (2006) criticam a concepção de merchandising social 

defendida pela organização de caráter não-governamental, ANDI – Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância (2006), para quem representa um “instrumento dos mais eficazes”, 

“enquanto estratégia de mudança de atitudes e adoção de novos comportamentos”, expondo 

questões sociais “de forma positiva e educativa” e disseminando “novas condutas e 

práticas”. (ANDI, apud BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p.7). 

A mesma crítica estabelecem ao conceito defendido pelo mercado publicitário para 

o qual merchandising social corresponde um mecanismo sistemático, intencional e de 

propósitos bem definidos, de oferta de “mensagens sócio-educativas em produtos e serviços 

de comunicação (inclusive aqueles não-tradicionais, como sacolas de supermercados, 

embalagens, conta de luz e telefone, faturas de cartão de crédito, etc), aproveitando mídias 

potencialmente transformadoras” (COMUNICARTE, apud BOLAÑO e BRITTOS, 2006, 

p.7).    
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Os estudiosos da EPC discordam destas concepções de merchandising social, pois 

defendem que por se tratar de um instrumento da publicidade, não tem condições de 

promover mudanças concretas no rumo do progresso social e da democracia, uma vez que 

suas ações se estabelecem em um espaço público midiático, onde são canalizadas para a 

manipulação publicitária, articuladas no sentido de promover a consolidação de uma 

empresa, imprimindo nela o caráter de socialmente responsável.   

Deve-se esclarecer que a proposição de espaço público midiático aqui 

trabalhada é uma noção precária, que dialoga com a ideia habermasiana 

de esfera pública, mas que situa a problemática no capitalismo 

contemporâneo, onde, superadas as fases anteriores, as indústrias culturais 

exercem um papel ainda mais fundamental. O caráter público desse lugar 

deve ser questionado, não apenas pelos seus mecanismos de exclusão, que 

são inerentes a toda esfera pública burguesa, embora se vejam acrescidos 

nesta etapa do desenvolvimento capitalista, quando a inclusão exige, cada 

vez mais, pagamento, mas principalmente porque, como consumidor, o 

público interfere como um segmento cujos referentes devem ser 

assimilados para ampliar o potencial de adesão e de rentabilidade, sem 

capacidade de ser um co-produtor ou um fruidor, a partir de lógicas de 

libertação e democracia real. Ele é chamado a reagir, o que caracteriza 

uma participação extremamente restrita. O traço público desse espaço é 

enfaticamente prejudicado porque a decisão sobre o que e como midiatizar 

acontece a partir de interesses empresariais que reagem violentamente 

diante de qualquer iniciativa de regulamentação, como se pode observar 

ao longo de toda a história das políticas de comunicação no Brasil. 

(BOLAÑO e BRITTOS, 2006, p.8)  

 

É nessa esfera pública privatizada e condicionada que a TV Cidade Verde insere 

através de seus programas especiais, temas de interesse público, no caso analisado, a 

situação do esporte piauiense. Esta inserção é feita, a partir de seu ponto de vista, 

considerando os interesses dos anunciantes, a comercialização do produto midiático e a 

imagem institucional da emissora. Com isso, chamado de merchandising social a emissora 

promove inclusive mobilizações parciais e auxiliares da pedagogia capitalista para o 

consumo. 

Uma análise acerca do âmbito mercadológico assumido pela TV Cidade Verde, no 

que se aplica a produção de conteúdos, foi realizada por Ana Regina Rêgo (2007) ao tratar 

sobre as imposições do mercado e o jornalismo apresentado pela emissora.  

O processo de mercantilização da imprensa, cujo primeiro momento de 

expansão ocorre na segunda metade do século XIX, quando não se pode 

fugir da necessária interface com a economia de mercado e com a 

concorrência, acirra-se, paulatinamente, conforme as tendências do 

mercado ditadas pelos princípios do marketing. Habermas (1984, p. 217) 

situa o princípio do processo de transformação, afirmando que “[...] o 

jornal acaba entrando numa situação em que ele evolui para um 
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empreendimento capitalista, caindo no campo dos interesses estranhos à 

empresa jornalística e que procuram influenciá-lo [...]”. Olhar mais atento 

às notícias veiculadas nos principais veículos de comunicação do Brasil e, 

especificamente, do Piauí, PI, permite visualizar, em termos gerais, 

permissividade comum e recorrente entre anunciantes, patrocinadores e 

matérias “jornalísticas”, com abordagem positiva e favorável a essas 

empresas. (RÊGO, 2007, pp. 134-135)  

  

Por outro lado, as empresas se defendem argumentando que essa permissividade, de 

que trata a autora, equivale a um processo que se justificaria na lógica capitalista de 

sobrevivência das empresas, no qual tais práticas da publicidade são fundamentais, já que 

essas empresas se mantêm basicamente dos investimentos publicitários feitos pelos 

anunciantes.  Entretanto, Rêgo (2007) efetua sua crítica no sentido de que a publicidade tem 

invadido o espaço jornalístico, o qual tem como função primordial prezar pela 

imparcialidade na missão de informar, ao contrário do discurso publicitário, ao qual cabem 

as estratégias da persuasão para efetuar a venda. Desse modo, Rêgo (2007) considera que 

quando o jornalista efetua o papel de vendedor da empresa anunciante, se estabelece uma 

modalidade de propaganda disfarçada, que tem como objetivo atrair mais anunciantes, na 

perspectiva de maior chance de lucro, uma vez que promove a transferência da 

credibilidade do jornalismo para a empresa, marca, ou produto anunciado.  Rêgo (2007) 

considera que nesse caso o marketing se traveste de jornalismo para alcançar seus objetivos 

de lucro.  

 

4- Programa Viva Piauí 2016 sob a perspectiva da Economia Política da 

Comunicação  

 

O merchandising social se dá com a superexposição de uma marca. No caso do 

especial Viva Piauí 2016: nós podemos competir, esse efeito foi conseguido através dos 

inúmeros banners dos patrocinadores, distribuídos em pontos estratégicos para a exibição e 

da divulgação feita pelos próprios apresentadores do programa, que citavam constantemente 

o nome das empresas, durante a transmissão. As entrevistas com os representantes das 

empresas reforçavam ainda mais o caráter propagandístico do evento, no qual, embora, as 

empresas não aparecessem vendendo seus produtos e serviços declaravam que estavam ali 

promovendo e apoiando uma importante ação social para o estado do Piauí. Nesse instante 

se efetua o marketing social, que permite às empresas associarem seus nomes, ao fator de 
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responsabilidade social, na tentativa de melhorar sua imagem perante o público consumidor 

e crescer na credibilidade dos piauienses.  

O marketing e o merchandising sociais se efetuam não apenas por parte dos 

patrocinadores, mas por parte da própria TV Cidade Verde, que ao convocar os piauienses a 

torcer pelos atletas olímpicos do estado, no discurso de unir forças para a construção de um 

futuro melhor no desenvolvimento do esporte olímpico do Piauí, chama para si os aplausos 

desta iniciativa, frente às emissoras concorrente e aos poucos investimentos do poder 

público. Acerca desse último ponto, é válido ressaltar que embora o Governo do Estado 

costume ser um dos principais apoiadores dos projetos desenvolvidos pela emissora, a 

ausência do discurso de seus representantes, durante a transmissão do programa especial, se 

dá em virtude do período pré-eleitoral vivenciado naquele momento, no tocante ao 

cumprimento da Lei nº 9.504/97
4
 que regulamenta a veiculação de propagandas nos meios 

de comunicação em período pré-eleitoral. E mais precisamente no Artigo 28 trata sobre a 

inserção de propaganda eleitoral na programação do Rádio e da Televisão. 

Art. 28. A partir de 1º de julho de 2010, é vedado às emissoras de rádio e 

televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei nº 9.504/97, art. 

45, I a VI): 

I – transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de 

realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de 

natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em 

que haja manipulação de dados;  

II – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de 

qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou 

coligação, bem como produzir ou veicular programa com esse efeito;  

III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou 

contrária a candidato, partido político ou coligação, a seus órgãos ou 

representantes;  

IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou 

coligação; 

V – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro 

programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo 

que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates 

políticos;  

VI – divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em 

convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o 

nome do candidato ou o nome por ele indicado para uso na urna 

eletrônica, e, sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, 

fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo 

registro.  

 

                                                 
4RESOLUÇÃO Nº 23.191 - INSTRUÇÃO Nº 131 – CLASSE 19 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/eleicoes-2010/instrucoes-e-resolucoes-das-eleicoes-

2010>. Acesso em: 16 nov. de 2011.  

 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/eleicoes-2010/instrucoes-e-resolucoes-das-eleicoes-2010
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/eleicoes-2010/instrucoes-e-resolucoes-das-eleicoes-2010
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Nesse caso, constatamos a perspectiva adotada pelos teóricos da Economia Política 

da Comunicação, Golding e Murdock (2000), acerca da produção de sentidos pelas 

indústrias culturais, por meio da análise de textos. Para eles é importante analisar a presença 

de um discurso oficial e contra-discursos, no sentido de perceber se existe um debate 

realmente democrático. Na medida em que se exalta a iniciativa privada da TV, por lançar 

um projeto de fomento e apoio ao esporte local, cuja duração é de seis anos, se estabelece 

por outro lado diversas críticas à falta de investimentos no setor por parte do poder público, 

críticas essas que foram formuladas implícita e explicitamente. Segundo Serra (2006), a 

contribuição trazida pelos estudos desses teóricos da Economia Política da Comunicação 

(EPC) se situa 

na inter-relação entre os aspectos simbólicos e econômicos das 

comunicações públicas. [...] essa abordagem intenta mostrar como os 

diferentes modos de financiamento e organização da produção cultural 

têm consequências para a gama de discursos e representações no domínio 

público e para o seu acesso pelas audiências (SERRA, 2006,p. 5) 

 

Podemos citar um momento em que fica claro o teor propagandístico do evento. 

Durante a solenidade de abertura do projeto Viva Piauí 2016, em seu pronunciamento, o 

diretor presidente do Grupo Cidade Verde, Jesus Elias Tajra Filho, enfatizou a importância 

do evento para o incentivo ao esporte local e fez críticas à falta de apoio do poder público, 

ao mesmo tempo em que cobrou a construção de mais ginásios, mais quadras, e condições 

para a prática de esportes. Declarou ainda, apoio integral da emissora ao esporte olímpico 

no estado, bem como as iniciativas tomadas pelas federações.  

O empresário, Jesus Elias Tajra Filho, agradeceu aos patrocinadores, Comercial 

Carvalho, Cimento Nassau, Faculdade Integral Diferencial – Facid, Colégio Anglo, à 

empresa de informática Marko, Lojas Noroeste, Serviço Social do Comércio do Piauí – 

SESC Piauí e Federação do Comércio no Piauí – FECOMÉRCIO, pelo apoio ao projeto. 

O presidente da Federação Piauiense de Judô, Denis Queiroz, representou os demais 

presidentes de federações e em um discurso emocionado deu ênfase ao slogan do programa 

dizendo aos atletas que apesar das dificuldades eles podiam sim e iriam competir nas 

Olimpíadas de 2016. Ele elogiou o Grupo Cidade Verde pela iniciativa e destacou a bravura 

dos atletas, que segundo ele, superam adversidades para continuarem a competir pelo 

estado.  O presidente da Federação Piauiense de Judô cobrou mais apoio do poder público 

para o esporte no Piauí e disse que os governantes deviam seguir o exemplo da TV Cidade 

Verde.  
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Durante o programa analisado, observamos que discurso que se estabelece como 

oficial é o da própria TV, a qual defende que seus conteúdos produzidos se inserem no 

âmbito do fomento ao esporte piauiense, o que por sua vez representa a promoção de meios 

que viabilizem o desenvolvimento socioeconômico do estado. Ou seja, a TV Cidade Verde 

se intitula como protagonista desse projeto social, afastando, desse modo, a produção 

midiática da conotação de que possua interesses financeiros.  

 

4- Considerações Finais 

A concepção de jornalismo defendida por Rêgo (2007) é válida para entendermos o 

merchandising social na prática naturalizadora do discurso mercadológico, pois como 

discutimos anteriormente, seu real cunho propagandístico passa despercebido por grande 

parte do público. Reitera desse modo a crítica feita por Bolaño (2006), já citada, para o qual 

essas práticas não promoveriam uma verdadeira transformação social, mas apenas um 

simulacro de debate social, em meio à manipulação publicitária, para a consolidação de 

uma determinada marca. Nesse sentido, fica claro que o uso das práticas jornalísticas, bem 

como a imagem dos próprios jornalistas, como mediadores do discurso publicitário, torna 

mais fácil a aceitação por parte do público, o que por sua vez, representa a produção de 

audiência, a que se refere a Economia Política da Comunicação (EPC).  

Além disso, ainda no aspecto da recepção, esta concepção de um jornalismo que 

camufla a estratégia do marketing de causas, conforme exposto anteriormente por Kotler e 

Keller (2006), pois nesse caso a causa de apoio ao esporte olímpico, abraçada pela TV, 

assume caráter de notícia, ou seja, os conteúdos são elaborados pela emissora sob o 

conceito de relevância social, o que proporciona o agendamento desses eventos, que 

ganham notoriedade na medida em que são consumidos pelo público.   

A pesquisa pode constatar também que a emissora piauiense busca lucros também 

através de diversas operações, para além do espaço da TV aberta, como no caso o 

lançamento do projeto esportivo Piauí 2016, cujo alcance se dá num âmbito mais 

abrangente inserindo diversos outros atores como as federações, na realização de 

posteriores eventos esportivos no Estado. Esse projeto merece destaque porque representa o 

mais longo que a emissora já realizou até hoje, com duração de seis anos. Esses 

investimentos evidenciam que a intenção da TV com o projeto é através dos preparativos 

para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, trilhar um caminho de consolidação da marca, 

chegando ao ano 2016 como emissora líder de audiência no Estado.   
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Desse modo, a TV Cidade Verde por meio do marketing e merchandising sociais, 

transmite ao público a imagem de empresa socialmente responsável, que se preocupa com o 

desenvolvimento do estado do Piauí. Isso se efetua através da construção de um espaço 

público midiático, no qual ocorre um simulacro de debate social, cujo objetivo é a 

promoção da marca da TV Cidade Verde, bem como a de seus anunciantes, os quais 

interessados em aliar suas marcas à causa de valorização do esporte no Piauí efetuam, o 

pagamento de altos valores para terem direito a um bom espaço de exposição durante o 

programa promovido pela emissora.  
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