
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Merchandising editorial na telenovela:  

a construção do personagem em torno de uma marca¹ 

 

Caroline Pereira CAMARGO² 

André Iribure RODRIGUES³ 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 

 

 

Resumo 

 

Este artigo trata das particularidades da televisão como mídia publicitária, dando enfoque 

no merchandising editorial. Tem como foco o merchandising feito nas telenovelas 

brasileiras, seus objetivos e sua importância como ação publicitária. Busca compreender 

as novas configurações desse tipo de ação a partir do estudo de caso de telenovelas 

transmitidas pela Rede Globo, em especial “Sol Nascente” e “A Força do Querer”. Mostra 

que ocorre uma movimentação no formato do merchandising, com a tentativa de 

aproximação com os influenciadores digitais e a extensão do uso dos personagens para 

ações fora da trama da novela. 
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Introdução 

 

 

A televisão é uma mídia tradicional e massiva, que tem um grande alcance. É a 

mídia que mais atrai investimentos publicitários no Brasil, segundo levantamento feito 

pela Kantar IBOPE Media em 2016, atraindo mais da metade da verba com esse destino 

se considerados os valores pagos em canais abertos, fechados e em merchandising.  

A telenovela é um gênero específico dessa mídia, tendo algumas das maiores 

audiências desse meio. Segundo Melo (2004), “a ancoragem das telenovelas em temas do 

cotidiano sintonizados com os acontecimentos do dia-a-dia, causa nos telespectadores a 

sensação de que seus capítulos retratam os fatos recorrentes com maior fidelidade que os 

telejornais.” (MELO apud AZEVEDO, SILVA; 2010; p. 2). Esse gênero tem uma grande  
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capacidade de mobilização, principalmente em seus últimos capítulos. É seguro dizer que 

até as pessoas que não acompanham telenovelas sabem as histórias das tramas com maior 

popularidade, já que seus personagens são comentados em todos os lugares, 

presencialmente ou nas redes sociais. Uma prova disso são os memes feitos com 

personagens, como o Félix da novela “Amor à Vida” – cujas páginas de memes no 

Facebook somam mais de 4 milhões de curtidas - que são compartilhados nas redes 

sociais mesmo após o final do enredo.  

Entre as ações de publicidade que podem ser feitas nessa mídia, está o 

merchandising editorial. A palavra merchandising, por si só, é definida como “esforços 

de comunicação realizados no ponto de venda de produtos ou em locais de uso de 

serviços, diretamente sobre os consumidores.” (SAMPAIO, 2003, p. 254). Porém, o 

merchandising editorial, ou tie-in, diz respeito à inserção de marcas ou produtos em um 

meio de comunicação de modo que faça sentido no contexto editorial, na trama, texto ou 

conteúdo. É comum relacionar esse tipo de merchandising às marcas que aparecem em 

contextos audiovisuais, como um personagem de um filme, série, telenovela ou 

videoclipe, por exemplo, consumindo um produto e deixando sua marca exposta.  

Podemos perceber a tendência da mídia televisiva de incorporar os influenciadores 

digitais em sua programação e também em sua publicidade. Isso ocorre pela grande 

popularidade desses influenciadores, que têm um contato íntimo com seu público, já que 

estão conectados o dia inteiro, todos os dias, criando vínculos que passam credibilidade 

com relação aos produtos que eles indicarem. Mas não são apenas os influenciadores 

digitais que despertam empatia e identificação no consumidor, as telenovelas, seus 

enredos mobilizam milhares de telespectadores. Seus personagens também são 

acompanhados dia a dia, sendo mostrados todos os aspectos de suas vidas fictícias, o que 

também gera uma conexão com o telespectador. O merchandising aproveita essa conexão 

personagem-público para garantir que o espectador guarde uma mensagem positiva com 

relação ao produto.  

Porém, é possível usar dos personagens de telenovela para criar uma conexão 

ainda mais profunda entre marca e público-alvo? É possível fazer merchandising sem 

causar estranhamento no telespectador pela interrupção da trama? Teria a televisão, com 

a telenovela, a capacidade de mimetizar o fenômeno dos influenciadores digitais? Busca-

se compreender essas questões a partir do estudo de casos de merchandising em “Sol 

Nascente” e “A Força do Querer”, novelas exibidas pela Rede Globo. 
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A televisão, as telenovelas e suas relações com a publicidade 

 

 

A televisão está no cotidiano da sociedade, é um dos principais meios de 

informação e entretenimento e está presente no lar de milhões de brasileiros. Como mídia, 

é um meio massivo, tendo como maior vantagem seu grande alcance, como demonstrado 

na pesquisa de 2015 do IBGE que mostrou que o aparelho de televisão está presente 

97,1% dos domicílios brasileiros. Além desse dado, a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 

realizada pelo IBOPE teve como resultado: 89% dos entrevistados assistem à TV, sendo 

que 77% o fazem todos os dias, enquanto apenas 3% respondeu que não assiste.  

Essa mídia tem como principal característica o uso do audiovisual, dentre os 

diversos programas exibidos na televisão estão as telenovelas. A telenovela é um gênero 

de grande sucesso no Brasil, ocupando o horário nobre da grade de horários das 

emissoras. Sobre a importância da telenovela no cenário midiático brasileiro, Ramos 

(1987) expõe: “No Brasil, o folhetim eletrônico adquiriu personalidade própria [...]. 

Assimilou uma nova linguagem, com base no aperfeiçoamento tecnológico e na 

capacidade artística. Por isso, conquistou status de um produto de exportação.” (RAMOS, 

1987, p.103). 

Pode-se dizer que a telenovela é, até certo ponto, uma experiência imersiva, já que 

envolve os sentidos – a visão e a audição – além de ter uma história completa, em que é 

mostrada uma jornada, ou seja, existe o início, o meio e suas dificuldades e o fim. Tudo 

isso é acompanhado pelo espectador, que tem a possibilidade de se envolver na história 

em praticamente todos os dias da semana.  

Devido a seu grande alcance e sua característica imersiva, as tramas televisivas 

têm um poder de influência, persuasão e até manipulação, que definem tendências, ou 

modas, em todos os âmbitos, seja de consumo, de comportamento, de padrão estético, 

entre outros. Sobre essa influência, Ramos (1987) mostra:  

 

Alguns modismos, perseguidos pelas novelas, são bastante insistentes. Passam de uma 

para outra. Não entendemos que a opinião pública seja passiva e receptora, facilmente, 

de qualquer moda. No entanto, fechar os olhos para a influência dos folhetins eletrônicos 

representa omissão ou cumplicidade. (RAMOS, 1987, p.107). 

 

Essa habilidade de persuasão e criação de tendências é especialmente cara à publicidade. 
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 Segundo Muniz Sodré (1983) a TV não foi inserida no contexto brasileiro com a 

intenção de suprir uma demanda de comunicação social. Ao invés disso, ela “representou 

uma necessidade do desenvolvimento capitalista nacional. Coube-lhe o papel de 

incentivar o consumo dos bens da industrialização emergente. ”(RAMOS apud SODRÉ, 

1999, p.50). Ou seja, desde seu início, a televisão teve uma forte ligação com a 

publicidade. O formato da telenovela brasileiro também tem um forte vínculo com os 

interesses publicitários, como conta Caparelli (1982): “É interessante verificar que o 

modelo inicial da novela brasileira foi trazido pela Colgate-Palmolive, já que a 

multinacional experimentara o gênero com sucesso em outros países da América Latina.” 

(RAMOS apud CAPARELLI, 1987, p.51) 

A grande desvantagem da TV como meio e das ações publicitárias veiculadas 

somente nessa mídia é a falta de uma interatividade como ocorre na internet. Na web, é 

possível saber em tempo real a resposta e o engajamento dos consumidores e a marca 

pode ainda responder a esse feedback, gerando a interatividade. Porém, é importante 

destacar a relação entre TV e internet: Sérgio Mattos (2000) mostra em seu livro que a 

televisão atualmente está na “ [...] fase da convergência e da qualidade digital, que começa 

no ano 2000, com a tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior dos 

veículos de comunicação com a Internet e outras tecnologias de informação.” (MATTOS, 

2000, p.91.) 

 

O merchandising editorial nas telenovelas 

 

Uma das intersecções entre a mídia televisão e a publicidade é a ação de 

merchandising, da qual a TV é suporte. A primeira ação desse gênero feita no Brasil data 

de 1969, feita na TV Tupi, em que um personagem consumia um remédio da Bayer 

(TRINDADE, 1999). De acordo com Muniz Sodré (1983), a primeira ação de 

merchandising feita na Rede Globo foi em 1973, na novela “Cavalo de Aço”, na qual 

uma garrafa de conhaque Dreher foi posta em um cenário. Nesse momento, a história 

teria ficado em segundo plano na memória do espectador, sendo que a propaganda do 

conhaque ficou em maior evidência. Na época, essa propaganda foi feita sem que a Globo 

faturasse por isso. Já em 1978, a Globo criou seu departamento exclusivo para tratar de 

merchandising. (RAMOS apud SODRÉ, 1999). 
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A telenovela é um meio eficaz para a inserção publicitária por duas razões, 

segundo Castro (2010):  

[...] a influência que a telenovela exerce na vida das pessoas (dimensão emocional) e a 

comprovada eficiência de comercialização que ela reitera (dimensão econômica). Ele não 

só reflete sentimentos humanos, detonando um processo psíquico que atinge pessoas de 

diferentes classes sociais, através daquele universo de encanto proposto pela trama; como 

constitui um espaço de venda e de auxílio à venda, direta ou indireta, de tudo a ela 

relacionado. (CASTRO, 2010, p.8) 

 

Sobre o merchandising editorial, Trindade (1999) mostra que a estratégia para 

persuasão é a identificação do espectador com as situações e personagens:   

 

O objetivo da ação de merchandising é estimular o mecanismo empático, identificatório 

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

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

telenovela, incorporando-os no seu dia a dia. (TRINDADE, 1999, p. 161). 

 

Ou seja, a partir de uma característica da televisão e da telenovela, a imersão do 

espectador no enredo, o merchandising busca que a identificação com os personagens se 

torne uma identificação com as marcas que esses personagens usam ou citam. O que é 

mostrado na tela se torna um modelo a se seguir, inclusive no âmbito do consumo.  

O merchandising editorial nas telenovelas é uma via de mão dupla: assim como 

há a vantagem para o anunciante, há a necessidade por parte das emissoras de televisão 

de fazer essas ações publicitárias, já que elas correspondem a um parte importante das 

finanças dessas emissoras, como mostra Trindade (1999), que argumenta que essa técnica 

publicitária seria a fonte de custeio das produções de novelas. Segundo ele, sem esse 

faturamento, seria mais difícil, porém não impossível, arcar com os elevados custos dos 

capítulos.   

Avancini (1981) argumenta que para uma ambiência de maior conexão com a 

realidade, é necessário que sejam mostrados produtos reais na novela, já que as marcas 

permeiam todo o cotidiano social: “A televisão divulga pela publicidade produtos para a 

sociedade, a qual passa a buscar no seu cotidiano por estes mesmos produtos. A novela 

na sua linha dramática busca na realidade de comportamento. Então ela não pode ser 

separada no merchandising.” (AVANCINI apud TRINDADE, 1999, p. 161). 

Com relação à inserção dos produtos ou serviços nas novelas, Schiavo (1995) 

divide em quatro possibilidades: na primeira, o produto é mencionado no texto; na 

segunda, utiliza-se o produto em cena; na terceira, uma personagem explica as vantagens 

da marca anunciante e, na quarta, o produto ou marca é explorado visualmente na cena - 
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aproveitando a vantagem da imagem em movimento que essa mídia tem sobre outras, 

como o jornal e o rádio por exemplo. (SCHIAVO apud TRINDADE, 1999).  

Não é desejável que a história de uma novela tenha que ser ajustada para que a 

publicidade possa ser inserida: “Para os profissionais especialistas, o produto/serviço [...] 

utilizado no merchandising, deve estar adequado à cena [...] e dificilmente um roteiro de 

telenovela é alterado em razão das operações de merchandising. Este deve sempre se 

ajustar às condições previstas nas cenas.” (TRINDADE, 1999, p. 162). Porém, existem 

casos recentes em que não houve apenas um ajuste, mas sim toda uma construção de 

personagem e trama que envolvesse uma marca. Esse tipo de merchandising, ainda mais 

interativa com o enredo do personagem, que muda e acompanha a história do personagem, 

será abordado a seguir.  

 

A construção de personagens inseridos na marca 

  

Para entender como o merchandising pode ajudar a construir um personagem, 

buscou-se os casos das novelas “Sol Nascente” e “A Força do Querer”. Essas novelas 

foram escolhidas pelas abordagens inovadoras com as quais as ações de inserção das 

marcas foram feitas, como uma maior interação com a mídia virtual.   

Na novela das seis “Sol Nascente”, transmitida pela Rede Globo entre 2016 e 

2017, esteve intimamente ligada com uma empresa de produtos de beleza, a Hinode. Essa 

marca trabalha com pessoas físicas revendendo seus produtos, portanto busca atrair tanto 

esse público quanto o público consumidor final.  

A ação de merchandising foi programada com a novela ainda em estágio 

embrionário, já que seu autor, Walther Negrão, falou em entrevista que a inspiração para 

o próprio nome da trama foi a marca Hinode, que significa nascer do sol, ou sol nascente, 

em japonês. Nessa novela, a personagem Sirlene se torna consultora e revendedora da 

marca, sendo que o espectador acompanha toda sua trajetória de ascensão e sucesso nessa 

profissão durante os capítulos. A entrada da personagem como revendedora acontece, 

inclusive, em um momento de adversidade na história, em que ela é abandonada grávida 

pelo marido. A história da personagem gera identificação e empatia com o público e usar 

a marca como ponto de virada de sua vida tem o objetivo de trazer essa identificação e 

empatia para a imagem da Hinode.  
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Na primeira cena em que a Hinode é inserida da novela, a personagem que 

contracena com Sirlene começa o diálogo elogiando o “upgrade no visual” da consultora. 

Após contar que conseguiu comprar um carro, Sirlene atribui seu avanço financeiro à 

entrada na marca anunciante, mesmo que ainda mantenha seu outro emprego como 

publicitária. Então, a outra personagem deste diálogo sugere que Sirlene se mude para a 

cidade onde estão, onde poderia se dedicar ao trabalho com a Hinode. A partir desse 

momento em específico, é possível perceber como a marca está mudando o enredo da 

personagem, mais do que sendo apenas mostrada em uma ação de merchandising. A 

evolução da personagem, que foi sustentada pela marca, foi resumida na página da Hinode 

dentro do portal da Globo na internet: 

 

Se tem alguém que entende de lacre, esse alguém é Sirlene. Lembra que há alguns meses 

ela mal tinha dinheiro para o ônibus? Pois hoje está abrindo uma franquia da Hinode em 

Arraial! É que desde que se tornou consultora da marca, a vida dela não parou de mudar. 

Antes era apenas para complementar o orçamento, até que ela virou líder, entrou no 

programa Pérolas e agora é uma consultora Duplo Diamante. Que momento difícil na 

vida dos inimigos, hein Sirlene! (GSHOW, 2016). 

 

A estratégia de mostrar a ascensão de personagem a partir de seu vínculo com a 

marca, como ação de merchandising “visa um fazer crer naquela situação ficcional, que 

poderia ser real para estimular um querer no telespectador.”. (TRINDADE, 1999, p. 160). 

Ou seja, busca a identificação do público nessa história para que ele se identifique, e 

consequentemente queira ser cliente da marca. 

Juntamente com a história de sucesso pessoal da personagem, foi usada uma 

estratégia da apropriação de pautas que estão sendo amplamente debatidas para gerar 

identificação. Partindo dos princípios feministas, essa ação faz uma ligação da marca com 

a ascensão profissional feminina, o empoderamento, a liberdade financeira, trazendo 

também a questão das mães solo. A própria personagem diz, em uma das ações feitas para 

a marca: “Quando eu lembro como era minha vida e como é agora depois da Hinode. A 

gente se empodera, sabe? Se liberta, cresce. Vira dona da própria vida, das próprias 

escolhas”. Esse plano de fundo necessariamente deve ir ao encontro das políticas da 

marca que está patrocinando a personagem, já que é a imagem que será atrelada ao 

produto. 

A personagem Sirlene participa de ações online para a marca Hinode, inseridas no 

site da Rede Globo.  Os vídeos e reportagens patrocinadas pela marca aparecem tanto no 

site dedicado à novela quanto em um site específico para a Hinode, chamado de “Especial 
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Publicitário”, em que estão reunidas todas as ações publicitárias feitas na Globo para essa 

marca, além de artigos de marketing de conteúdo. Além das cenas exibidas na novela, 

foram feitos vídeos de até 6 minutos, em que a personagem fala sobre assuntos específicos 

da marca. Sirlene fala diretamente com o público, usando uma linguagem coloquial, 

semelhante àquela utilizada pelos youtubers na plataforma de vídeo. Essa é uma tentativa 

de tornar o anúncio mais pessoal, aproveitando outro ponto de contato com o público, no 

caso, a web. Podemos entender esse conteúdo online relacionado com o conteúdo 

televisivo sob o prisma da cultura da convergência de Jenkins (2009): 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de 

mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação. [...] A convergência representa uma 

transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. (JENKINS, 2009, 

p.30)          

       

Essa ação de publicidade para a Hinode foi repetida em 2017 em outra novela da 

Globo, “Rock Story”, que foi transmitida concomitantemente com “Sol Nascente”. As 

personagens revendedoras das duas novelas, inclusive, fizeram uma ação conjunta, um 

crossover, na plataforma virtual da Globo. Em “Rock Story”, seguiu-se o mesmo 

caminho: a marca acompanhou e foi o motivo do crescimento pessoal e profissional das 

personagens que fizeram parte da ação.  

Na novela das nove “A Força do Querer”, exibida em 2017 pela Rede Globo, duas 

marcas fizeram parte da construção de personagens: Natura e Santander. Uma das 

personagens da novela é Abigail, revendedora da Natura, marca de produtos de higiene e 

beleza. Essa personagem foi a primeira licenciada pela Rede Globo para fazer ações de 

merchandising fora da plataforma da emissora, segundo a Meio e Mensagem. 

Essa ação também possui uma página exclusiva no site da Globo, que acompanha 

tanto a trama quanto os bastidores da construção da personagem, cuja intérprete foi 

treinada por consultoras da marca. Além disso, a personagem possui um Instagram, onde 

compartilha conteúdos relacionados à Natura (FIG. 1) e também fotos do “dia a dia” (FIG. 

2), o que reforça a tentativa de maior aproximação entre personagem e espectador. Com 

o objetivo de criar maior intimidade e influência usando dessa mídia social como ponto 

de contato, essa ação de merchandising está usando a linguagem e o modo de interagir 

com o público do mesmo modo que influenciadores digitais. Podemos relacionar essa 
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estratégia com os conceitos trazidos por Shimp (2009) de Comunicação Integrada de 

Marketing: 

É inerente à prática e à filosofia da CIM a exigência de que todos os diversos elementos 

de comunicação de uma marca (publicidades, identificação visual do ponto-de-venda, 

promoções de vendas, patrocínios de eventos, etc) devam apresentar a mesma mensagem 

e transmití-la de modo consistente através dos vários canais ou pontos de contato da 

mensagem. (SHIMP, 2009, p. 29)  

 

 

              FIGURA 1 – Postagem do perfil da personagem sobre a marca Natura. 

FONTE – Instagram @biga.oficial 

 

                                        FIGURA 2 – Personagem usando a rede social Instagram. 

FONTE – Instagram @biga.oficial 
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Assim como em “Sol Nascente”, a personagem escolhida para esse patrocínio é 

representante de um assunto em alta, que mostra os valores da marca e gera identificação 

com o público: a aceitação do próprio corpo, já que ela é, segundo a Globo, “uma 

representante do orgulho plus size, muito bem resolvida com sua aparência. ”. 

O banco Santander também fez uma ação de merchandising em “A Força do 

Querer”, sendo que um dos personagens é funcionário da empresa. Segundo o Meio e 

Mensagem, nessa ação de três meses 

[...] o personagem fará a sugestão de produtos e serviços do banco em situações vividas 

em seu núcleo, como a necessidade de uma linha de crédito para trocar de moto. No 

intervalo seguinte a cena, um comercial, com locução em off de Mussunzinho, explicará 

o produto ou serviço. Os roteiristas da novela receberam uma lista de 40 produtos do 

banco para selecionar quais teriam aderência a trama (MEIO E MENSAGEM, 2017). 

 

Essa integração de ações, uma fazendo parte da novela e a outra no intervalo 

comercial, reforça o produto na mente do consumidor, enviando a mesma mensagem com 

linguagens diferentes, também podendo ser relacionado com o conceito de CIM de Shimp 

(2009). 

Segundo Trindade (1999) “muitas vezes o autor é obrigado a escrever cenas que 

interrompem o fluxo narrativo da telenovela e, neste momento, o merchandising perde 

seu princípio de sutileza e tira o telespectador do mergulho na ficção e o traz de volta a 

realidade de maneira abusiva [...]” (TRINDADE, 1999, p. 162).  O merchandising 

entrelaçado na história da personagem traz o benefício da continuidade da imersão do 

espectador, pois a marca permanece inserida na narrativa, evitando o estranhamento 

causado pela interrupção da trama para a inserção da ação de propaganda.   

 

Considerações finais 

 

 A televisão alcança um grande público, sendo ainda a mídia mais consumida pelo 

brasileiro, o que traz um grande potencial de alcance para os anunciantes dessa mídia. A 

inserção da propaganda dentro do conteúdo da telenovela, o merchandising, é uma ação 

que aproveita do grande alcance característico dessa mídia, aproveitando também a 

conexão criada entre telespectadores e os personagens da história contada.  

Isso pois podemos dizer que a efetividade da propaganda está, em grande parte, 

na possibilidade do consumidor se identificar com o que está sendo mostrado em relação 

à marca. A novela traz essa identificação primeiramente por sua inserção na vida do 

brasileiro, sendo que esse gênero televisivo já faz parte da cultura do país. Além disso, as 
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telenovelas, por trazerem personagens envoltos em um enredo com situações facilmente 

identificáveis pelos telespectadores, trazem essa sensação de identificação e de aspiração 

ao que é mostrado.   

 A TV como mídia publicitária está tentando se renovar e atualizar, usando como 

exemplo a interatividade direta que os influenciadores digitais têm com seu público. 

Partindo do pressuposto de que a publicidade é mais efetiva se combina mídias, em uma 

Comunicação Integrada de Marketing, o merchandising pode dar origem a outros pontos 

de contato com o cliente, como no caso do licenciamento da personagem de “A Força do 

Querer” para ter sua própria conta patrocinada no Instagram.  

O uso do Instagram, inclusive, é uma estratégia muito utilizada pelos 

influenciadores digitais para criar laços de intimidade com o público. O formato de vídeos 

na internet em que se fala diretamente com o público sobre suas experiências também é 

uma característica do trabalho desses influenciadores e agora está sendo incorporado aos 

personagens das novelas, como foi feito na ação da Hinode em “Sol Nascente”.  

Sendo assim, o merchandising é uma ação de marketing com um grande potencial 

de fixação na mente do público, já que aproveita das características vantajosas da 

televisão como mídia. A partir de sua renovação e integração com a internet, essas ações 

podem esquivar-se da principal desvantagem desse meio – a falta de interatividade. Então, 

pode-se aproveitar a popularidade a intimidade e o apreço que o público tem com esses 

personagens televisivos, para outras ações integradas com o merchandising, seja no 

ambiente virtual, ou no próprio ambiente televisivo. 
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