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“Não deixe que os seus medos tomem o lugar 

dos seus sonhos. ” 
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BARBOSA, Yasmin da Silva. Merchandising Editorial: Entretenimento como forma 

de publicidade alternativa. 2019. 26 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) – Anhanguera, 
Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

A constante mudança no comportamento do consumidor e das plataformas 
disponíveis para divulgação, tornou necessária a atualização nos conceitos de 
publicidade. A partir dessa constatação, novas formas de atingir o público foram 
criadas, sendo uma delas o product placement, técnica onde marcas e produtos são 
inseridas em filmes, séries, novelas e outras formas de entretenimento, com o intuito 
de persuadir o público de maneira mais sutil. Essa persuasão pode ser feita com tema 
mais sociológico, a fim de alterar a forma de pensar e agir do público, como também 
pode ter um tema mais comercial, com a intenção de vender tal produto. A publicidade 
alternativa é uma estratégia que pretende atingir um determinado público, e o objetivo 
deste trabalho foi, através de revisão bibliográfica, compreender de que forma esse 
tipo de publicidade age em diferentes esferas do entretenimento, e se o público pode 
realmente ser persuadido a consumir determinado produto sem notar. 
 

Palavras-chave: Merchandising Editorial; Product Placement; Publicidade alternativa; 

Comportamento do Consumidor. 

  



BARBOSA, Yasmin da Silva. Product Placement: Entertainment as an alternative 

way of advertising. 2019. 26 pages. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) – Anhanguera, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

The constant change in consumer behavior and in the platforms made for advertising 
made it necessary to update the concepts of advertising. From this point, new ways of 
reaching the public were created, product placement being one of them, a technique 
where brands and products are inserted in movies, tv shows and other forms of 
entertainment, with the purpose of persuading the public in a more subtle way. This 
persuasion can be done with a sociological point of view, in order to change how 
people think and behave, or it can be done with a comercial point of view, with the 
purpose of selling a product or a brand. Alternative advertising is a strategy that aims 
to reach a kind of consumer, and the goal of this project was to understand how this 
type of advertising acts in differents spheres of entertainment and whether the public 
can actually be persuaded to consume something without notice, through bibliographic 
review. 
 
 
Key-words: Editorial merchandising; Product Placement; Alternative advertising; 

Consumer behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A publicidade pode agir de diversas maneiras. Ela pode ser apresentada 

diretamente, como é feito nos meios mais tradicionais como televisão, jornal e outdoor, 

e também pode ser apresentada de maneira mais sutil, que foi o objeto de pesquisa 

deste trabalho. O product placement, também conhecido como merchandising 

editorial, é a publicidade sendo usada com uma abordagem alternativa. A utilização 

deste método trata-se da apresentação de um produto ou de uma marca durante 

filmes, séries ou novelas, podendo estar em primeiro ou segundo plano. 

Entender o modo como o product placement funciona é essencial para que 

esse seja eficaz. O merchandising editorial possui a vantagem, em muitos dos casos, 

de não parecer que é uma propaganda. Conhecer seus aspectos e como funciona é 

primordial para que as marcas saibam utilizar essa ferramenta da melhor forma 

possível. 

A principal diferença do product placement para a publicidade tradicional é que, 

enquanto nos meios tradicionais a pessoa percebe claramente que se trata de 

publicidade, o merchandising editorial pode acontecer de maneira mais sutil. 

Apresentar um produto em segundo plano como se este fizesse parte do cotidiano do 

personagem, faz com que o espectador seja inconscientemente estimulado a 

consumi-lo. 

Esta técnica pode ser apresentada com um caráter mais social ou então, 

comercial, sendo ambas utilizadas de forma com que o público se identifique com o 

produto apresentado. Para que exista a conexão ideal com o consumidor, é 

necessário que a abordagem utilizada esteja de acordo com a plataforma em que será 

apresentada e, também, que faça parte do cotidiano do público. Acredita-se que esta 

abordagem possa alcançar um número maior de espectadores, dentro ou fora do seu 

público alvo, num momento de entretenimento do mesmo. E justamente por estarem 

em um estado de maior inserção, estão mais propensos a serem persuadidos. 

A metodologia utilizada foi a revisão de literatura. Para essa revisão, foi feita 

uma pesquisa em livros, artigos e sites acadêmicos, publicados nos últimos dez anos. 

Foram abordados o merchandising social e o merchandising comercial como tipos do 

product placement, dando uma ênfase maior no segundo. Também foi apresentado 

como funciona a abordagem dessa técnica e como o subconsciente do espectador 
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reage a esse tipo de informação comparando com a publicidade nos meios 

tradicionais. 
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2. PRODUCT PLACEMENT COMO ESTRATÉGIA 

 

Neste capítulo foi apresentada uma breve caracterização do product 

placement, assim como também foram abordados dois diferentes métodos em que 

esta técnica pode ser dividida. Os métodos apresentados foram o merchandising 

social e o merchandising comercial, sendo este segundo abordado mais 

profundamente. 

A propaganda pode ser apresentada de diferentes formas. De maneira mais 

tradicional ou também de maneira alternativa, esta que vem crescendo cada vez mais 

ao longo dos anos. Com o avanço da tecnologia e com a mudança constante no 

comportamento do consumidor, viu-se necessário a criação de novas estratégias para 

a publicidade. 

O product placement é uma dessas novas técnicas, onde se utiliza uma 

plataforma de entretenimento do consumidor para a divulgação de produtos, marcas 

e serviços. A partir dela, o público é exposto ao que é exibido na tela, muitas vezes 

de maneira tão natural que nem ao menos percebe que está sendo atingido pela 

publicidade. 

Seguindo a tradução literal do termo, product placement se trata justamente da 

“colocação de produtos”. E apesar de ser uma técnica utilizada em plataformas que 

diferem das tradicionais, possui o mesmo objetivo que a publicidade tradicional, que 

é divulgar e vender um produto, serviço ou marca. 

Entretanto, é necessário manter em mente que não são todas as marcas, nem 

todos os produtos que podem utilizar esta forma de divulgação. Apesar de ser uma 

excelente estratégia, onde o consumidor é alcançado quase que inesperadamente, o 

product placement precisa ser utilizado em conjunto com outras técnicas para se obter 

um melhor resultado. 

O poder que a comunicação possui por cima das pessoas é enorme, algo que 

pode ser notado sempre que uma nova novela surge, ou uma nova série é lançada 

em plataformas de streaming. O público sente necessidade de fazer parte dessa 

novidade, consumindo o que quer que esteja sendo disseminado. Seu modo de 

pensar é alterado para combinar com o que seu personagem preferido propaga, assim 

como novas peças de roupa são adquiridas com a finalidade de se parecer mais com 

ele. Tudo isso conseguido através do merchandising editorial utilizado. 
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2.1   MERCHANDISING SOCIAL 

 

A abordagem de determinado assunto ou temática social em um filme, por 

exemplo, pode ser classificada como merchandising social, partindo do pressuposto 

de que uma marca pode difundir pensamentos que estejam de acordo com seu 

produto ou até mesmo com os ideais de sua empresa. De acordo com Feltrin (2011) 

“o merchandising editorial pode ser visto como uma forma de influência cultural no 

público espectador. ” 

Dessa forma, propagar uma certa cultura, ideia ou pensamento, faz com que o 

público alvo fique mais suscetível ao consumo do produto de determinada marca no 

futuro. Pretto (2015) afirma que a publicidade e propaganda tem papel fundamental 

na construção de valores das marcas e na disseminação desses valores para o 

público. 

Segundo Nicolosi (2009), “são os meios de comunicação que transmitem, em 

escala mundial, informações fragmentárias das mais variadas, atualmente tomadas 

como conhecimento, construindo, desse modo, o mundo que conhecemos. ” Sendo 

assim, é possível até formar a cultura de um determinado local a partir do que é 

transmitido nessas mídias. 

 

2.2   MERCHANDISING COMERCIAL 

  

O termo merchandising comercial define a prática da colocação de produtos no 

meio de entretenimento com a finalidade de divulgação, diferentemente do 

merchandising social, onde são propagados valores e pensamentos. 

Apesar de acontecer em uma mídia diferente de onde estamos acostumados a 

ver a publicidade, seu objetivo é exatamente o mesmo da divulgação tradicional. O 

que difere esta técnica, é que a abordagem do produto apresentado, na maioria dos 

casos, acontece mais naturalmente, não causando desconforto a quem assiste. 

Ao analisarmos o comportamento do consumidor, não é difícil reparar que as 

pessoas estão saturadas de assistir propaganda. Ninguém assiste televisão para ver 

os comerciais e o controle remoto facilita muito a vida do telespectador nesse sentido. 

Porém, este pequeno aparelho transforma o trabalho dos anunciantes em uma tarefa 
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quase impossível. A facilidade e a rapidez em que uma pessoa troca de canal hoje faz 

com que poucos segundos do comercial sejam realmente assistidos. 

A partir dessa realidade, a necessidade de criar formas para divulgar um 

produto sem haver essa falta de receptividade foi grande. O product placement trouxe 

isso para a realidade, fazendo com que a divulgação ocorra durante a programação, 

evitando que o telespectador mude de canal, já que, se mudar, consequentemente 

não assistirá à programação. 

O produto pode ser apresentado em primeiro ou segundo plano. No primeiro 

caso, ele é utilizado diretamente pelo personagem no contexto apresentado no filme 

ou na série. Rabaiolli (2008) afirma que o merchandising editorial explora a imagem 

do ator e a sua forma de comportamento para a aproximação com público alvo. Dessa 

forma, o público que já possui uma conexão com o personagem ou até mesmo com o 

ator, inconscientemente sente vontade de consumir o que ele demonstra, as vezes 

somente por querer ser mais parecido com o personagem. 

 

Figura 1 – Product Placement em primeiro plano. 

 

Fonte: What’s on Netflix. 

 

A figura apresentada exemplifica a utilização do product placement em primeiro 

plano, onde se vê os personagens da série The Ranch bebendo a cerveja Budweiser, 

além de o ator Ashton Kutcher usando um moletom do time de futebol americano San 

Jose Sabercats. 
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Quando a marca é apresentada em segundo plano, ela aparece fazendo parte 

do cotidiano no personagem. Essa forma de divulgação é ainda mais sutil que a 

primeira, pois não há interação direta do personagem com o produto. Mesmo que 

algumas pessoas tenham conhecimento que a marca não está sendo mostrada por 

acaso, como uma estratégia de publicidade, ela fica em seu subconsciente. A marca 

pode aparecer em um cartaz na rua ou até mesmo uma loja pode ser inserida no 

contexto da história. 

 

Figura 2 – Product Placement em segundo plano 

 

Fonte: io9 

 

É possível notar na imagem apresentada, a utilização da marca Goodyear em 

segundo plano em um dos filmes da franquia Transformers. 
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3.  A ABORDAGEM PROPOSTA PELO PRODUCT PLACEMENT 

 

Neste capítulo foi descrita a abordagem utilizada pelo merchandising editorial 

e como é necessário tomar algumas precauções para que o efeito causado pela 

técnica não seja o oposto do desejado. Também foram apontados os quatro modelos 

em que os product placement pode ser executado, cada um possuindo uma finalidade 

diferente. 

Feltrin (2011) ressalta o fato de que o product placement, antigamente, era feito 

apenas para custear as produções cinematográficas, e hoje se tornou um novo 

formato de divulgação no mercado publicitário. Ele também afirma que esse tipo de 

inserção possibilita que o produto anunciado esteja sempre em destaque na mídia. 

Isso acontece devido ao merchandising editorial no cinema não ter um período de 

veiculação determinado. Pelo filme ser apresentado em diversos moldes: cinema, 

DVD, TV fechada e TV aberta, a marca tem sua exposição aumentada, podendo ser 

reprisada pelo público diversas vezes. 

O product placement faz parte do advertainment, que nada mais é do que a 

utilização de meios de entretenimento como plataforma de divulgação de produtos 

com finalidade de venda. Outra técnica que está inserida no advertainment, é o 

advergame. O advergame trata da divulgação de produtos em jogos diversos, 

possuindo o mesmo conceito do product placement por utilizar uma plataforma em 

que o consumidor está totalmente imerso, reduzindo as chances de dispersão. De 

acordo com Rabaiolli (2008), a realidade funde-se com a ficção, e isso ocorre tão 

espontaneamente, não havendo separação do conteúdo do programa e a mensagem 

publicitária, que o espectador é conduzido a tomar decisões inconscientemente. 

 

3.1   MODELOS DE EXECUÇÃO DO PRODUCT PLACEMENT 

 

Cada técnica, cada abordagem e cada modelo deve ser pensado levando em 

consideração o tipo de produto que será apresentado, e, o mais importante, qual é o 

público alvo deste produto. Um tipo de abordagem não funcionará para todo tipo de 

produto ou serviço. Estudar e analisar o consumidor com quem será falado é de 

extrema importância para saber a melhor forma de se comunicar com ele. 
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O merchandising editorial, de acordo com Schiavo (1999 apud FELTRIN, 2011) 

pode ser executado a partir de quatro modelos: 

 

 Menção no texto: quando o produto é mencionado durante o diálogo; 

 Uso do produto ou serviço: há a utilização do produto, destacando a 

marca durante a cena; 

 Conceitual: as características e vantagens do produto são mencionadas 

no diálogo; 

 Estímulo visual: o produto é bem explorado pela câmera. 

 

A escolha de qual modelo será utilizado varia de acordo com o produto que 

será anunciado, assim como varia com o perfil do público alvo. Cada um desses quatro 

modelos está sujeito a falhas ou a não alcançar o objetivo desejado, por isso é vital 

que exista um estudo para definir qual será realizado. Como afirma Rabaiolli (2008) 

“no âmbito empresarial, o conhecimento do público é um passo importante para uma 

comunicação eficaz. ” Este é um dos pontos em que a publicidade alternativa e a 

convencional não diferem, já que ambas as técnicas precisam ter seu target bem 

definido para que a mensagem passada seja clara. 

 

3.2   EQUÍVOCOS NA PUBLICIDADE ALTERNATIVA 

 

Como explicado no capítulo anterior, product placement significa “colocação 

de produtos”. Diferentemente da publicidade convencional, essa inserção ocorre 

durante a programação, possuindo, portanto, uma abordagem mais sutil. E é 

justamente esse tipo de abordagem que evita o atrito que pode vir a ser causado na 

relação anunciante-consumidor quando há a utilização da publicidade tradicional. 

Entretanto, não são todas as formas de aplicação dessa técnica que geram 

resultados positivos para a marca. Se o product placement for mal executado, o efeito 

causado será o oposto do que se é esperado, diminuindo drasticamente a chance de 

que aquele telespectador se tornar um consumidor da marca. Quando as situações 

de inserção do produto são forçadas, segundo Feltrin (2011), utilizando frases 

decoradas que muitas vezes nem fazem parte do contexto da história, o público 

percebe como propaganda, causando certo desconforto. 
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O merchandising editorial não pode ser classificado como publicidade, mas 

sim como uma ação publicitária, já que, segundo Feltrin (2011), esta é uma técnica 

com uma estratégia promocional que age em conjunto com outras ações publicitárias. 

Essa ferramenta não pode substituir a publicidade em si, e sim acompanhá-la, uma 

vez que a técnica do product placement não é tão eficaz para marcas ou produtos que 

estejam em fase de lançamento. Nessa fase, por ainda não fazer parte do 

conhecimento do telespectador, o produto está mais passível de passar despercebido 

pelo mesmo. 

Se não houver um estudo do público alvo, ou se o mesmo não for bem feito, a 

possibilidade de a inserção não obter o resultado desejado é grande. É preciso 

conhecer não só o público do seu produto, mas também o perfil do espectador da 

plataforma que pretende utilizar para divulgar seu produto. Se a linguagem que seu 

produto precisa para ser divulgada não fizer parte do cotidiano desse espectador, ou 

se o próprio produto não se encaixa na trama, a marca poderá passar completamente 

despercebida pelo mesmo, ou, pior, ser mal vista pelo público. 
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4. A REAÇÃO DO PÚBLICO DIANTE DA PUBLICIDADE 

 

Como já dito neste projeto, e sendo do conhecimento de marcas de sucesso, 

entender como funciona a mente do consumidor é essencial para que a comunicação 

com o mesmo seja clara e recebida da melhor forma possível. Entretanto, o 

consumidor contemporâneo já não é o mesmo de alguns anos atrás. Ele não possui 

mais o mesmo comportamento, passando de um consumidor passivo, para um 

consumidor que interage com a marca. Esse tipo de interação pode ser visto a partir 

de dois pontos: positivamente, pois, ao ouvir o público, a marca consegue ajustar o 

que não está agradando, e negativamente, já que esse tipo de comunicação torna 

mais fácil para o consumidor reclamar de determinada marca para outras pessoas. 

É necessário manter em mente que cada marca, cada produto, possui um tipo 

de consumidor. Por isso é tão importante que o público alvo e o estudo do 

comportamento desse público sejam bem definidos. É possível que a publicidade 

aplicada de uma forma mais inovadora não capte tanto a atenção do público quanto a 

publicidade tradicional. É preciso conhecer muito bem o seu target para saber qual 

linguagem será utilizada para manter uma comunicação efetiva, atingindo o público 

da melhor maneira possível. 

 

4.1   PÚBLICO VS. PUBLICIDADE TRADICIONAL 

 

O público de algumas décadas atrás, de anos em que os meios de 

comunicação eram limitados, não necessitava de ideias tão grandiosas para que fosse 

atingido. Era uma época em que a atenção do espectador não era tão difícil de ser 

mantida, não existiam tantos atrativos externos que tornassem a mensagem algo 

complicado de ser recebido. 

Todavia, como tudo na vida está sujeito a mutação, o consumidor também 

sofreu alterações em seu comportamento, deixando para trás, a identidade de 

submissão, como afirmado por Bezerra e Covaleski (2013). O fato de esse novo 

consumidor não ser submisso ou passivo, dificulta o processo de divulgação 

tradicional. O público quer respostas das empresas, e as exigem rapidamente, e essa 

interatividade entre anunciante-receptor não é possível de ser alcançada nas 

plataformas convencionais. 
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A internet e a rapidez com que tudo acontece, fazem com que manter a 

atenção em uma só informação por um longo período de tempo seja quase impossível. 

Conforme o passar dos anos, o ser humano foi se adaptando e se aperfeiçoando em 

fazer cada vez mais coisas de uma só vez. 

Essa capacidade que as pessoas adquiriram deixam a publicidade, que 

antigamente funcionava, sensível e a ponto de quebra. As técnicas já conhecidas a 

anos começaram a perder o grande efeito que possuíam, mas perduram até hoje. 

Técnicas essas que, muitas vezes, causam desconforto no espectador. 

Ao ter sua programação interrompida para divulgação de serviços, o 

espectador muda de canal quase que de imediato, ou então não dá atenção ao que 

está sendo dito e começam a mexer no celular, por exemplo. A cada ano que passa, 

a publicidade tem cada vez menos tempo para conseguir captar a atenção do público, 

chegando a apenas alguns segundos. Os primeiros segundos de uma propaganda 

são cruciais, são eles que definem se a pessoa vai querer continuar assistindo ou não. 

Caso ele decida que não é interessante, o público pode sair do canal rapidamente, ou 

parar de prestar atenção, fazendo com que a mensagem transmitida seja evaporada 

aos ouvidos do receptor. 

 

4.2   ATINGINDO O PÚBLICO POSITIVAMENTE COM A PUBLICIDADE 

TRADICIONAL 

 

Partindo do ponto de que o consumidor não é mais tão facilmente atingido, a 

publicidade enxergou a necessidade de inovar. Agora, as empresas não estão 

satisfeitas com apenas vender seu produto. Elas querem que o consumidor retorne, 

elas buscam fidelização e que seu público defenda sua marca. De acordo com Bezerra 

e Covaleski (2013): 

A publicidade visava, em seu início, atingir o consumidor e motivá-lo à 
efetivação da compra. Hoje isso não é o bastante. Busca-se conquistar o 
consumidor de tal forma que ele se torne um defensor, um advogado e 
vendedor da marca, detalhando seus benefícios e atrelando sua imagem à 
da empresa ou serviço.  

 

É possível alcançar esse tipo de relacionamento com o cliente apenas com a 

publicidade convencional. Uma das técnicas que podem ser utilizadas para atrair a 

atenção do público de uma forma diferente, é fazer com que o consumidor tenha seus 
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sentidos aguçados inovadoramente. Um exemplo é a loja Melissa, que possui um 

cheiro caraterístico que já é conhecido tanto por consumidores e até mesmo por 

pessoas que não compram na loja. Ao passar pelo corredor de um shopping, é 

possível sentir a fragrância de longe e as pessoas já identificam que ali possui uma 

loja da Melissa. 

Um outro exemplo de utilização de técnicas diferenciadas na publicidade 

convencional, são as flagship stores, ou lojas conceito. Essas lojas conceito se 

diferenciam das lojas regulares por usarem algo a mais em sua concepção. Elas 

oferecem uma experiência nova para o consumidor, fazendo com que ele se sinta 

especial. O público é atraído por esse diferencial e, mesmo tendo consciência de que 

tudo é uma estratégia para que ele compre ali, a loja seduz esse público e cria uma 

conexão por oferecer algo além de apenas seus produtos, fazendo com que a venda 

ocorra, ainda com grande possibilidade de fidelização.  

 

Figura 3 – Flagship store da Nike 

 

Fonte: Quartz 

 

A flagship store da Nike em Nova York possui, dentre vários outros atrativos, 

uma quadra de basquete dentro da loja. Além de fazer com que o consumidor passe 

mais tempo na loja, essa técnica cria uma forte conexão entre anunciante-receptor. 

São alguns exemplos de que o público pode sim ser atingido positivamente 

pela publicidade, mesmo quando não há a divulgação do produto por meios de 

entretenimento, como filmes e séries. Isso se dá devido a um extenso estudo do 
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consumidor, que é a chave principal para o sucesso de uma marca. Como afirma 

Rabaiolli (2008): 

A atividade de elaboração da mensagem publicitária emprega profissionais 
de diversas áreas, incluindo psicólogos e sociólogos. Essa situação acontece 
devido conhecimento que as marcas necessitam dominar em relação ao seu 
público. 

 

A publicidade precisa se renovar constantemente para acompanhar o público, 

que está sempre se adaptando com as novidades no mundo tecnológico. As marcas 

precisam estar sempre em harmonia com seu consumidor para que possam 

sobreviver, e isso só é possível se a comunicação for mantida de forma clara, objetiva 

e cativante para seu público. Não importa o quão bom ou necessário um produto é: 

se não há consumo, ele não fica no mercado. Manter uma boa relação com o 

consumidor para que ele seja fidelizado, para que seja um defensor da marca, é vital 

para a sobrevivência da marca. 

 

4.3   PÚBLICO VS. PRODUCT PLACEMENT 

 

Apesar de haver a possibilidade de que o público tenha uma resposta positiva 

com a abordagem tradicional da publicidade, novas plataformas surgem com o avanço 

incansável da tecnologia, e as novas gerações se apegam cada vez mais a elas, 

tornando as antigas abordagens quase obsoletas. Seguindo a ideia de que a 

publicidade precisa estar sempre inovando, surgiu o product placement. 

O fato de o merchandising editorial ocorrer durante a programação, de uma 

forma mais natural, torna o público mais suscetível a mensagem que está sendo 

passada. Dependendo do modelo que é utilizado, a menção do produto é feita tão 

naturalmente que o receptor não nota logo de cara que aquele produto não está ali 

por acaso, e de que, na verdade, se trata de uma inserção paga feita para persuadi-

lo. 

Segundo Feltrin (2011): 

O merchandising editorial, por se diluir na história e não ser tão explícito, 
como uma propaganda tradicional, acaba sendo misturado no campo da 
propaganda subliminar, que é a tentativa de influenciar pessoas com um 
estímulo (mensagem propaganda), abaixo do limiar do reconhecimento. 

 

O autor ainda afirma que 
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o caráter dialógico da mensagem do merchandising editorial é perceptível nos 
enunciados pela evocação de emoção, paixão e juízo de valor sobre o 
anunciante da cena. Os discursos proferidos têm ligação com o vocabulário 
do espectador, que é alvo fácil para se tornar consumidor, pois a aproximação 
da linguagem a partir da utilização de vocabulário comum a ele cria a 
identificação necessária e, possivelmente, despertará a empatia para com o 
produto ou marca. 

 

É esse tipo de abordagem subliminar que classifica o product placement. 

Quando essa técnica é bem utilizada, somando o fato de o espectador estar 

completamente imerso na programação, ouvindo um discurso no vocabulário que faz 

parte de seu cotidiano, sendo proferido por um personagem que ele possui uma 

ligação, a chance de identificação do público com a marca é bem alta. 

A identificação do espectador com um personagem é uma arma muito poderosa 

na hora de divulgar um produto. Por ser uma pessoa admirada, mesmo que na ficção, 

a empatia gerada faz com que o público queira ser mais parecido com essa pessoa. 

Logo, quando o personagem mostra que usa um determinado produto em seu dia a 

dia, o espectador é influenciado subconscientemente a desejar aquele produto. As 

pessoas não compram apenas por necessidade, mas também para satisfazer desejos. 

Então quando há a possibilidade de o espectador se sentir mais parecido com seu 

personagem preferido, ele vai comprar o que foi utilizado na trama, uma vez que o ser 

humano tem grande necessidade de pertencimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desse projeto era compreender de que forma o product 

placement é utilizado nas diferentes plataformas e diferentes esferas do 

entretenimento, com o intuito de persuadir o público sutilmente. A abordagem e 

pesquisa desse tema é de suma importância para a publicidade atual como também 

para a publicidade do futuro, uma vez que a tecnologia propõe uma constante 

mudança de hábitos, podendo dificultar o principal objetivo da propaganda. 

Um dos assuntos abordados foram os tipos de product placement e a 

importância da utilização de cada um, de acordo com o objetivo que se quer alcançar. 

E a partir da revisão bibliográfica feita, foi possível notar que essa técnica pode ser 

abordada sociologicamente ou comercialmente, sempre tendo em vista o objetivo de 

persuadir o público. Seja para alterar sua forma de pensar ou de se comportar, seja 

para fazê-lo consumir um produto. 

Para atingir o objetivo desse trabalho, foi descrito como funciona a abordagem 

do merchandising editorial e quais são os meios em que ela pode ser apresentada ao 

público. Apesar de ser uma estratégia atual e que busca inovar as formas de anunciar, 

o product placement também está sujeito a rejeição do espectador, caso não seja 

utilizada a abordagem correta. Cada meio deve ser utilizado de acordo com o tipo de 

produto ou marca que será divulgado, assim como deve ser levado em consideração 

o público alvo desse produto. 

Para finalizar, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre como é reação do 

público diante da publicidade, tradicional e alternativa. Justamente pelo consumidor 

estar em constante mudança e movimento, a publicidade tradicional já não é tão 

eficiente quanto era antes, boa parte do público se sente incomodado frente a um 

comercial na televisão, por exemplo. As plataformas em que a publicidade alternativa 

pode ser apresentada contam com o diferencial da total imersão do espectador, o 

tornando muito mais propenso a ser atingido pela mensagem passada. 

A partir de toda a revisão bibliográfica feita, foi possível compreender que, 

atualmente, a utilização das esferas de entretenimento como plataformas de 

divulgação é uma excelente adição ao mercado publicitário. É impossível prever qual 

serão as próximas estratégias, só podemos afirmar que o que funciona hoje, amanhã 

já pode estar completamente obsoleto. 
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