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Resumo 

Este artigo tem como objetivo abordar as diferentes definições utilizadas para o termo 

merchandising no Brasil, refletir sobre essas divergências e diferenciá-las. A abordagem 

será feita a partir de uma revisão bibliográfica e entre os conceitos que serão abordados 

estão o merchandising no ponto-de-venda e merchandising televisivo no Brasil. Busca-

se, a partir disso e das reflexões acerda dos conceitos estabelecidos, criar uma base 

teórica para um estudo específico a ser eralizado posteriormente. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, é comum a divergência de significado em relação ao conceito de 

merchandising. Comumente, o termo está relacionado somente à televisão, associado às 

aparições de marcas anunciantes em meio à programação. Mas, a partir das pesquisas e 

das observações empíricas, é possível apontar que o conceito aborda essencialmente a 

ferramenta de comunicação no ponto-de-venda, o que fica esquecido ou até mesmo seja 

desconhecido, embora seja muito utilizado pelos estabelecimentos comerciais.  

A análise será feita através de uma revisão bibliográfica na qual abordará no 

contexto mundial, as definições gerais do termo relacionadas ao marketing, as 

definições de merchandising no ponto-de-venda e o contexto histórico do 

merchandising no Brasil e seus conceitos.  

A proposta do presente trabalho surgiu a partir de um questionamento 

encontrado durante a realização de uma pesquisa de referenciais teóricos para a 
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elaboração de um projeto de conclusão de curso sobre o merchandising no ponto-de-

venda. Foi nesse momento em que se percebeu o quanto esse tipo de merchandising não 

é explorado e nem muito pesquisado no Brasil. Talvez isso ocorra, pois a maior parte 

das atenções está voltada para o merchandising televisivo no nosso país. Esse fato faz 

com que exista essa divergência de conceitos e cause certa dificuldade no entendimento 

desse termo. Assim, o objetivo desse trabalho é abordar as diferentes definições 

utilizadas para o termo merchandising no Brasil, refletir sobre essas divergências e 

diferenciá-las. 

 

2. OS PRIMÓRDIOS DO MERCHANDISING 

Regina Blessa (2009) faz uma abordagem histórica dizendo que o 

merchandising é uma atividade muito antiga que já era realizada na Idade Média pelos 

vendedores de rua. A autora aponta que o termo merchandising como é conhecido hoje, 

surgiu com o marketing e se intensificou na década de 30 com o surgimento do 

autosserviço nos Estados Unidos. Na época, os donos das lojas notaram que os 

consumidores compravam muito mais as mercadorias expostas do que as que não 

estavam expostas e, devido a isso, começaram a transformar o interior das lojas em 

verdadeiras vitrines, já que assim os clientes podiam ver e escolher as mercadorias.  

Por esse motivo esses estabelecimentos se transformaram em autosserviço e 

algum tempo depois os primeiros mercados começaram a surgir. “O merchandising era 

então feito para dar destaque a todas as mercadorias e isso começava a partir do layout 

da loja, seus corredores e prateleiras, até a disposição dos produtos e sua promoção” 

(BLESSA, 2009, p. 8) 

Esse tipo de merchandising chegou ao Brasil em aproximadamente 1947 em 

algumas cooperativas fechadas para funcionários de empresas. Uma delas foi a 

Cooperativa da Tecelagem Parayba em São José dos Campos (SP). Em seguida, os 

primeiros supermercados brasileiros foram abertos em São Paulo e no Rio de Janeiro na 

década de 50 (BLESSA, 2009, p. 159). 

 

3. POR ONDE COMEÇAR A ENTENDER QUE É MERCHANDISING? 

Segundo Blessa (2009), merchandising é uma palavra inglesa e significa 

“mercadoria”, ela completa dizendo que “merchandising seria então uma derivação da 

palavra merchandise, que podemos traduzir como ‘operação com mercadorias’” 

(BLESSA, 2009, p.7). 
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A partir das observações feitas durante a realização das pesquisas iniciais foi 

possível perceber que o merchandising no Brasil apresenta duas formas: como 

ferramenta de marketing e como uma ferramenta de comunicação.  

 

3.1. CONHECENDO O MERCHANDISING COMO FERRAMENTA DO 

MARKETING 

Quando se fala das definições sobre merchandising como ferramenta do 

marketing, a American Marketing Association (AMA) define o termo como a “operação 

de planejamento necessária para colocar no mercado o produto (ou o serviço) certo, no 

lugar certo, no tempo certo, em quantidades certas e a preço certo” (LUPETTI, 2003, p. 

83). Para J. B. Pinho (2001) merchandising é como uma atividade multifacetada, já que 

a partir dele é possível resolver diversos problemas do mix de marketing, pois se pode 

aproximar e interagir de forma direta com o público. Para o autor, “o merchandising 

destaca-se por garantir uma maior proximidade com o público e por sua capacidade 

própria de interagir mais diretamente com o consumidor” (PINHO, 2001, p. 69). 

Já Daniel Serrano (2012) define o termo como “um instrumento utilizado em 

marketing para permitir que os produtos ou serviços tenham melhor resultado de vendas 

devido às ferramentas utilizadas nos pontos onde são vendidos”. Portanto, pode-se dizer 

que o merchandising é uma ferramenta utilizada pelo marketing para auxiliar nas 

vendas, já que com a utilização desse instrumento é possível ter um contato mais direto 

com o consumidor, além de aproximá-lo do produto, fazendo com que exista uma 

interação entre eles – consumidor e produto – e consequentemente as vendas aumentem.  

O apontamento feito até aqui mostra o merchandising como uma ferramenta do 

marketing e para complementar esse apontamento, será feito um aprofundamento no 

assunto, abordado o merchandising no ponto-de-venda. 

Blessa (2001) vê o merchandising como uma técnica ou ação promocional no 

ponto-de-venda, com o objetivo de motivar e/ou influenciar as decisões de compra do 

consumidor. Esse objetivo pode ser alcançado com a criação de um cenário para o 

produto no ponto-de-venda, pois dessa forma o consumidor se sentirá atraído e existirá 

maior giro nos estoques (COBRA apud LUPETTI, 2003, p.8).  

Conforme Sant’Anna (apud LUPETTI, 2003) o “merchandising é a atividade 

que engloba todos os aspectos de venda do produto ou serviço ao consumidor, prestada 

pelos canais normais do comércio, por meios que não sejam os veículos de 

publicidade”.  
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O uso desta técnica no ponto-de-venda se deve à grande ação no processo 

decisório de compra do consumidor quando a compra não é planejada, pois “na compra 

planejada, o consumidor sabe exatamente o que vai comprar (...). Já na compra por 

impulso, tudo será decidido no ponto-de-venda. Nesse caso o consumidor está muito 

mais vulnerável às ações de merchandising” (ZENONE e BUAIRIDE, 2005, p. 132). 

Os autores ainda reforçam que é função do merchandising planejar e operacionalizar o 

produto no ponto-de-venda – especialmente em lojas de varejo e de autosserviço –, de 

uma forma que envolva também a logística e não só a comunicação. 

Blessa (2009) e Zenone e Buairide (2005) citam alguns dos materiais utilizados 

pelo merchandising no ponto-de-venda, como os adesivos de chão, banners, gondolas, 

displays, móbiles, cartazes, etc. E também algumas das técnicas utilizadas pelo 

merchandising, são elas: a comunicação, exibitécnica, disposição e exposição dos 

produtos, vitrinismo, layout de loja, etc. É importante ressaltar que esses autores – 

Trindade (2007) e Zenone e Buairide (2005) – não trabalharam com o conceito de 

merchandising televisivo, pois “a maioria dos autores que trata de promoção rechaça a 

ideia de merchandising como uma inserção ou menção da marca, produto ou serviço 

nos espaços de uma mídia não publicitária” (TRINDADE, 2007, p. 342). 

 Portanto, percebe-se que esses autores possuem a mesma visão relação ao 

conceito do que é o merchandising, para eles o termo são as técnicas e ações 

promocionais utilizadas para criar um ambiente de melhor visibilidade dos produtos 

com o objetivo de influenciar o consumidor, motivando-o a comprar e 

consequentemente aumentar as vendas, ou seja, considerando o termo como uma 

ferramenta do marketing.  

 

3.2. MERCHANDISING E AS SUAS VERTENTES 

3.2.1. MERCHANDISING NO PONTO-DE-VENDA 

Existem alguns autores que utilizam o conceito do merchandising como 

ferramenta de marketing, mas que também reconhecem o termo como um subgênero da 

comunicação, ou seja, o merchandising televisivo; foram encontrados poucos autores 

que trabalham com essas duas definições ao mesmo tempo. Blessa (2009) se enquadra 

nesse caso, pois ela ressalta que a origem do merchandising está no ponto-de-venda, 

porém, a autora também comenta que existe o merchandising televisivo, aquele em que 

o produto, marca ou serviço é inserido em programas de televisão. Também é o caso de 
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Rabaça e Barbosa (1978) que trazem uma abordagem para esses dois conceitos de 

merchandising, dizendo que o termo é o 

conjunto de operações de planejamento e de supervisão da comercialização de 

produtos e serviços nos locais, períodos, preços e quantidades que melhor 

possibilitarão a consecução dos objetivos de marketing. (...) Merchandising é o 

termo que designa, em mídia, a veiculação de menções ou aparições de 

um produto, marca ou serviço ao consumidor, em programa de televisão, 

filme, espetáculo teatral, etc. (RABAÇA e BARBOSA apud LUPETTI, 

2003, p.83). 

 

E também o caso de Calos Alberto (2008) que utiliza uma definição para 

merchandising que engloba a televisão e o ponto-de-venda, para ele o termo é uma 

ação de promover que usa a comunicação de marketing no ponto de venda e em 

espaços editoriais na televisão, mídia, impresa e eletrônica, em filmes, em 

telenovelas e outros, para reforçar mensagens publicitárias feitas anteriormente, 

ou mesmo em substituição à publicidade, em alguns casos (ALBERTO, 2008)
4
. 

 

Esses autores – Rabaça e Barbosa (1978) e Alberto (2008) – trazem um conceito 

mais abrangente sobre o assunto estudado, pois abordam os dois tipos de merchandising 

– ponto-de-venda e televisivo –, o que é pouco comum de ser encontrado. Dessa forma 

fica mais fácil de entender o significado do termo merchandising, pois tendo essas duas 

visões ao mesmo tempo ficam mais claras as diferenças entre os dois tipos de 

merchandising. Porém existem muitos autores que utilizam e defendem apenas um 

ponto de vista em relação aos dois conceitos existentes, a maioria deles relaciona ao 

ponto-de-venda. 

 

3.2.2. O MERCHANDISING TELEVISIVO 

Trindade (2007) aponta que o merchandising surgiu no Brasil com a chegada da 

televisão nos anos de 1950, época em que começaram a surgir ações promocionais de 

produtos, marcas e serviços dentro dos programas de tevê e rádio. Essas ações eram 

feitas “pelos famosos garotos(as)-propaganda, que marcam a gênese do merchandising 

e do processo publicitário televisivo brasileiro, como hoje compreendemos” 

(TRINDADE, 2007, p. 340). 

Segundo José Carlos Veronezzi (2005, p. 212) é o faturamento da enorme 

quantidade de anúncios feitos pelos apresentadores entre os “intervalos” ou até mesmo 

durante uma atração e outra que mantém os programas e também os apresentadores. 

                                                 
4
 Disponível em http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/algumas-ferramentas-do-marketing/24802/ 

acesso em 13/04/2013. 
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O merchandising televisivo no país foi uma ferramenta que se aperfeiçoou e 

passou a ser utilizado em vários programas de auditório e inserido no meio das cenas 

das novelas. Como consequência desse fato, foi preciso “a criação de departamentos e 

empresas especializados na comercialização de espaços junto aos programas e 

telenovelas” (TRINDADE, 2007, p. 340). Já os departamentos de merchandising nas 

emissoras de TV surgiram a partir da década de 80 quando atrizes usaram calças jeans 

de determinadas marcas durante algumas cenas das novelas, o que acabou provocando o 

consumo e o desejo por parte dos telespectadores. 

Diferentemente do que é usado no Brasil, na Europa e Estados Unidos, as 

práticas de inserções de marca em programas televisivos e/ou no cinema são 

corriqueiras, uma dessas formas é o conceito americano conhecido normalmente pelo 

nome de tie-in. 

O conceito americano que se aproxima do merchandising televisivo brasileiro é 

chamado de tie-in.  

A palavra tie, que em inglês significa “amarrar”, e in, que quer dizer “dentro 

de”. Dessa forma, a exibição de uma marca, produto ou serviço no espaço de 

uma mídia não publicitária, como um programa de tevê, uma telenovela, um 

cartaz ou um cabeçalho de jornal, por exemplo (DE SIMIONI apud 

TRINDADE, 2007, p. 342). 
 

Portanto, o tie-in pode-se ser entendido como algo inserido dentro de um 

programa de televisão ou de uma mídia de natureza não publicitária, mas que estaria 

funcionando como tal (TRINDADE, 2007).  

Segundo Trindade (2007), existem quatro tipos de ações básicas de tie-in ou a 

combinação delas:  

1) Menção ao produto: testemunhal, realizada pelo apresentador ou garoto-

propaganda, que deve recomendar o uso do produto, marca ou serviço no meio 

do programa; 2) Estímulo visual: a marca é exibida ou compõe o cenário do 

programa, mas não há menção verbal a ela. Amplamente utilizadas em cenas de 

passagem de uma telenovela, em partidas de futebol exibidas pela televisão, um 

cenário de programas, etc; 3) Demonstração e/ou explicação sobre o uso ou 

utilidade do produto ou serviço: procura dar uma conotação conceitual ao bem 

anunciado, sendo o produto bem explorado pela câmera. Acontece em 

programas de TV e telenovelas; 4) O uso simples do produto ou serviço sem 

explicações conceituais. Esse tipo é mais corrente em cenas de telenovela 

(TRINDADE, 1999, p. 157-158) 

 

Existe muita polêmica em relação ao merchandising televisivo, pois ele alvo de 

muitas críticas de alguns autores, eles dizem que esse tipo de merchandising utiliza 

mensagens subliminares como objetivo persuadir as pessoas, fazendo com que elas 
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comprem um determinado produto, serviço ou marca (Blessa apud Zenone e Buairide, 

2005, p. 122). Porém, Veronezzi (2005) discorda ao dizer que o merchandising utiliza 

desse tipo de mensagem, pois “a forma correta de se fazer merchandising não deve ser 

confundida com a publicidade subliminar, pois esta é uma forma de publicidade em que 

as pessoas não têm consciência de estarem sendo expostas ao anúncio”; ele 

complementa dizendo que isso é uma forma condenável de se fazer publicidade. 

Segundo Trindade (2007) o merchandising televisivo é dividido em dois tipos, 

são eles: o merchandising televisivo comercial e o merchandising televisivo social. 

Quando as ações de merchandising televisivo têm função exclusivamente comercial e 

visa à divulgação ou promoção de marca, produto ou serviço é chamado de 

merchandising televisivo comercial. Porém, quando as ações têm como objetivo “à 

difusão de valores positivos para o bem-estar coletivo da sociedade ou prestando um 

serviço de utilidade pública à comunidade (...) é chamado de merchandising televisivo 

social” (TRINDADE, 2007, p. 344).  

Os responsáveis por comercializar ou oferecer para as agências de publicidade 

os locais para que elas possam anunciar ou inserir suas marcas, produtos ou serviços em 

programas televisivos são os departamentos comercias das emissoras. Também é de 

responsabilidade da emissora elaborar para as agências de publicidade “um material 

informativo, sobre os programas e telenovelas (...), informando dados sobre audiência 

dos programas, perfil de público, características do programa, dos personagens.” 

(TRINDADE, 2007, p. 344) 

No caso do merchandising televisivo social o espaço cedido às agências de 

publicidade dependerá do “compromisso social da emissora de tevê e da imagem que o 

veículo deseja construir junto ao público” (TRINDADE, 2007, p. 345). Em 2003, 

segundo Veronezzi (2005), a Globo e o SBT concordaram com o governo federal em 

fazer merchandising social contra a prostituição infantil em alguns de seus programas. 

O funcionamento da produção do merchandising televisivo nos programas de 

televisão é realizado de diversas formas, por exemplo, o cenário do programa é de 

responsabilidade da emissora, já os modelos e atores são responsabilidade de uma 

empresa de promoção contrata pela agência ou pelo próprio anunciante. “Quanto às 

telenovelas, toda a sua produção trabalha na construção da cena de merchandising. (...) 

Todo o arsenal da indústria da telenovela se coloca à disposição da ferramenta de 

merchandising” (TRINDADE, 2007, p. 345). 
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As cenas de merchandising nas novelas, segundo Trindade (2007), não são 

escritas pelo autor, mas por redatores publicitários da própria emissora de televisão ou 

até mesmo pelas agências publicitárias. Porém, Veronezzi (2005) discorda dizendo que 

atualmente o roteiro é “alterado pelo autor para se adequar ao produto que vai ser 

divulgado” (VERONEZZI, 2005, p. 212).   

Trindade (2007) diz que o merchandising televisivo não pode ser algo forçado, 

pois tem que parecer natural para que não gere uma reação negativa no público, o 

merchandising precisa causar a adesão ao argumento que pode levar a compra do 

produto. Veronezzi (2005) aborda a diferença entre o merchandising malfeito e o 

merchandising feito de maneira correta. 

Os dois grandes problemas do merchandising para o público são que, primeiro: 

se ele é malfeito, com situações forçadas (...), isso faz com que até crianças 

percebam que aquelas falas e ações só estão sendo encenadas pela personagem 

porque é publicidade, e, como tal, paga. O segundo problema acontece quando o 

merchandising é feito de maneira correta (...), passando a ideia para o público 

de que sua aparição foi uma opção do autor. Nesses casos, então, há que se ter 

ética, bom senso e escrúpulos, para não divulgar produtos, serviços, conceitos, 

juízos ou hábitos condenáveis ou maléficos. (VERONEZZI, 2005, p. 209) 

 

Segundo Trindade (2007), existem quatro tipos de ações básicas de tie-in ou a 

combinação delas:  

1) Menção ao produto: testemunhal, realizada pelo apresentador ou garoto-

propaganda, que deve recomendar o uso do produto, marca ou serviço no meio 

do programa; 2) Estímulo visual: a marca é exibida ou compõe o cenário do 

programa, mas não há menção verbal a ela. Amplamente utilizadas em cenas de 

passagem de uma telenovela, em partidas de futebol exibidas pela televisão, um 

cenário de programas, etc; 3) Demonstração e/ou explicação sobre o uso ou 

utilidade do produto ou serviço: procura dar uma conotação conceitual ao bem 

anunciado, sendo o produto bem explorado pela câmera. Acontece em 

programas de TV e telenovelas; 4) O uso simples do produto ou serviço sem 

explicações conceituais. Esse tipo é mais corrente em cenas de telenovela 

(TRINDADE, 1999, p. 157-158) 
 

Assim, o que aparece em meio à programação televisiva aparentemente casual, 

se trata na verdade de uma ação planejada, adequada ao público do programa em 

questão, onde pode simplesmente fazer parte do cenário ou até ser manejado pelos 

atores, mencionado em suas falas. Isso tudo é pensado e planejado para que seja feito de 

uma forma que pareça natural, para que não fique forçado e o telespectador não se sinta 

incomodado com aquela inserção. 

 

4. COLOCANDO OS PONTOS NOS “IS” DO MERCHANDISING 
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Embora o Brasil utilize o termo merchandising televisivo e ele seja 

conseiderado, por alguns autores, como termo inadequado ou usado de forma incorreta, 

o país possui um grande conhecimento no assunto. 

Em que pese a utilização inadequada da denominação “merchandising 

televisivo”, esse tipo de ação publicitária no Brasil, distintamente do tradicional 

tie-in americano, praticado em filmes e programas de TV, adquiriu uma 

profissionalização em um know-how junto às emissoras de tevê do país, em 

especial no que se refere ao merchandising em telenovela, inigualável em 

relação às mais ações semelhantes realizadas em outros países (TRINDADE, 

2007, p. 343). 

  

Conforme foi visto, o Brasil utiliza muito o merchandising televisivo, 

principalmente nas novelas, isso faz com que tenhamos grande conhecimento sobre o 

assunto, já que em outros países esse tipo de merchandising – em novelas – não é 

comum. Isso se deve ao fato do Brasil ter entendido a forma como essas inserções 

devem ser feitas durante os programas, de uma forma natural e aceitável pelo público, 

sem que seja algo forçado. Além disso, o que contribui para o conhecimento do país 

nessa área é universo de produção construído e envolvido na criação dessas inserções, 

como os departamentos comerciais e de merchandising, responsáveis especificamente 

por cuidar da forma como as marcas, produtos e serviços serão inseridos nos programas 

de televisão. “O Brasil, portanto, coloca-se como doador de um saber publicitário ímpar 

no que diz respeito ao domínio da técnica de merchandising televisivo, principalmente 

em telenovela.” (TRINDADE, 2007, p. 343) 

Alguns autores dizem que o merchandising no Brasil é feito de forma incorreta, 

já que “aquilo que hoje se convencionou chamar de merchandising televisivo nada tem 

a ver com o conceito promocional em sua origem” (TRINDADE, 2007, p. 343). A 

origem do merchandising, como vista anteriormente, está no conceito de ponto-de-

venda, porém no Brasil esse tipo de merchandising existe, mas é pouco pesquisado, 

embora ele seja muito utilizado pelos estabelecimentos comerciais para auxiliar nas suas 

vendas. Foi possível perceber que muitos autores têm suas opiniões bem definidas sobre 

merchandising no ponto-de-venda, o que facilita o entendimento sobre o assunto. No 

país a existência de pouca pesquisa sobre o termo no ponto-de-venda acontece por que o 

merchandising no Brasil é voltado para a televisão e isso faz com que o merchandising 

no ambiente de venda seja muito pouco pesquisado.  

Ao se falar em merchandising televisivo foi possível perceber que o Brasil 

utiliza o termo para nomear as inserções de produto, marca ou serviço durante um 
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programa ou novela. Porém, muitos autores discordam dessa nomenclatura dizendo que 

ela é usada de forma incorreta, pois na verdade ela deveria ser chamada de tie-in – 

conceito americano. Talvez o conceito americano não seja utilizado no Brasil por que o 

merchandising televisivo se tornou algo profissonal, fundamental e importante durante 

as novelas, pois a publicidade o utiliza como uma ferramenta de venda. A sua 

profissionalização no país foi tanta que foram criados departamentos nas emissoras de 

televisão responsáveis por cuidar apenas das inserções. Então, todo esse conhecimento 

ímpar de merchandising em novelas que o Brasil possui o faz diferente dos outros 

países, pois fora daqui as inserções nesse tipo de programa – novelas – não é comum, e 

é isso o faz diferente do americano tie-in, embora os dois conceitos sejam muito 

parecidos e até mesmo quase iguais. 

O fato de dizer que os dois conceitos – tie-in e merchandising televisivo – são 

muito parecidos ou até mesmo iguais traz certa confusão, pois são dois conceitos muito 

próximos e são poucas as suas diferenças, a principal delas, se não, a única, é a inserção 

em novelas, que existe apenas no Brasil, e o fato disso ter se profissionalizado aqui no 

país, o que não acontece em outros lugares.   

O ideal seria a existência de uma definição concisa da técnica empregada nas 

inserções de marca na programação, para que essas divergências tanto no conceito 

televisivo, quanto no conceito para ponto-de-venda, deixassem de existir e o 

entendimento fosse mais claro. Trindade (2007) comenta que na perspectiva da teoria da 

propaganda, quase não existem estudos sobre as ações de tie-in ou merchandising 

televisivo. O autor ainda complementa que  

Na formação acadêmica dos profissionais em publicidade e propaganda, assim 

como no campo do marketing e de promoção, não existem referências nem 

apresentação de técnicas que auxiliem o estudante a compreender os potenciais 

dessa ferramenta, bem como organizá-las na perspectiva de planejá-las. 

(TRINDADE, 2007, p. 349) 

 

Para resolver isso, talvez seria interessante de se trabalhar o conceito tie-in para 

as inserções em televisão e complementar o termo com o uso em novelas, deixando o 

conceito de merchandising apenas para uso em ponto-de-venda, pois assim essas 

divergências diminuiram e facilitaria o entendimento do que é o merchandising. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O merchandising no ponto-de-venda são as ações promocionais feitas para 

aproximar o consumidor do produto e aumentar as vendas, pode-se dizer que é um 
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ambiente criado para o consumidor se sinta confortável e possa interagir com aquele 

produto. Já o merchandising televisivo é aquele em que produtos, marcas ou serviços 

são inseridos durante programas ou cenas de novelas, passando a impressão de que 

aquilo não é uma publicidade, ou seja, de que está inserido naturalmente na cena. 

No Brasil existem as divergências em relação ao termo merchandising, para 

ponto-de-venda e para televisão. Existem autores que trabalham com ambas as 

definições, porém alguns trabalham apenas com um ponto de vista, voltado apenas para 

o ponto-de-venda – origem do merchandising –, embora esses autores tenham seus 

conceitos bem definidos voltados ao ambiente de loja, no Brasil foi o merchandising 

televisivo que se profissionalizou e é bastante estudado. 

O que diferencia merchandising televisivo do Brasil dos outros países é o fato 

dele ser feito, em sua maioria, em novelas, o que não acontece em outros lugares, além 

disso, está a questão desse tipo de merchandising ter se tornado algo tão profissional no 

país e dele ser feito como algo além de uma simples inserção televisiva. Tanto é que 

foram criados departamentos responsáveis pelo merchandising, agências de publicidade 

trabalhando em conjunto com as equipes das emissoras para inserirem um produto em 

uma cena da novela de forma que não fique evidente que é publicidade.  

O merchandising feito nas novelas se tornou algo muito sério no Brasil, ele é 

muito mais do que um departamento e esses são os motivos pelo qual gera tantas 

discussões e críticas entre os autores que defendem que esse tipo de merchandising é 

igual ao conceito americano tie-in e os que dizem que os dois conceitos – 

merchandising televisivo e tie-in – são diferentes, apenas pela questão da inserção em 

novelas e sua profissionalização. 

É importante se pensar o merchandising como uma forma de auxiliar as vendas 

de produtos, marcas e serviços, porém não se pode, jamais, esquecer que isso deve ser 

feito de forma ética e natural, sem forçar, ofender e ferir a capacidade de pensamento do 

consumidor, independente de ser feito no ponto-de-venda ou em inserções na televisão 

(tie-in). 
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