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 O sistema capitalista é formado por duas esferas: produção e consumo. 

Na primeira, máquinas e trabalhadores concretizam produtos seriados e sem 

marcas da dimensão humana (ROCHA, 1995). Já na esfera do consumo, o 

produto “desumanizado” será consumido por sujeitos que têm nome, 

identidade, face. Para tanto, o produto se humaniza através da publicidade, 

que cumpre a função de omitir os processos de produção e apresentar o 

produto a partir de um lugar imaginário, lúdico, onde a realidade e seus 

percalços são dissolvidos no mundo do sonho. A publicidade, neste sentido, 

“cala o produto e fala do bem de consumo. O produto calado em sua história 

social se transforma num objeto imerso em fábulas e imagens” (idem, p.67). 

 Com efeito, a publicidade lança mão de distintas estratégias para 

apresentar o bem de consumo, procurando-o diferenciar dos demais e assim, 

atingir os sujeitos que vão consumi-lo. Constrói uma mensagem de múltiplos 

planos, cores, sons, pessoas e conta com a ajuda da mídia para veicular esse 

conteúdo sob a forma, por exemplo, de spots de rádio, anúncios impressos, 

banners online, perfis de marcas em mídias sociais, VTs, e inserções de 

marcas em programas e filmes. Dessa forma, entendemos que o consumo de 
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produtos está diretamente ligado ao consumo midiático. Este, considerado 

aqui, levando em conta as reflexões de Morley (1996) e Toaldo e Jacks (2013), 

a partir da compreensão de que consumir mídia denota o processo da prática 

de ver televisão e filmes no cinema, ler jornal e revista, escutar rádio, acessar 

sites e mídias sociais, entre outros, como atividade.  

 Diante do exposto, o objetivo do trabalho é verificar a eficácia da 

estratégia publicitária do product placement na TV a partir de um estudo de 

recepção que considera o consumo da telenovela da Rede Globo, Em Família3. 

Fazemos uma análise mais fechada, não pensando na relação dos 

consumidores com a TV, mas sim detalhando os aspectos do produto midiático 

deste meio na dimensão do seu conteúdo, neste caso, publicitário. Trata-se de 

um trabalho inicial, que consiste num primeiro esforço para o desenvolvimento 

de uma pesquisa sobre o product placement, a ser ampliada para outros 

gêneros. 

Enfatiza-se que o product placement, para o presente estudo, é 

caracterizado pela “presença de conteúdo de marca em um conteúdo de 

entretenimento” (SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 101), 

independentemente de sua intensidade ou integração ao contexto dramático da 

narrativa. Tal estratégia é popularmente conhecida no Brasil como 

merchandising. 

 Em relação à pesquisa junto aos consumidores, aplicamos um 

questionário composto de 15 perguntas para uma amostragem composta de 

telespectadores da telenovela, Em Família. Ao todo, buscamos aplicar (via 

internet e presencialmente) o questionário para 200 pessoas. Embora os 

resultados não estejam finalizados e não possamos emitir conclusões 

definitivas, vale destacar que boa parte dos respondentes não se lembra dos 

placements na telenovela, o que nos leva a concluir que a estratégia 

publicitária não é eficaz, apontando a resposta da pergunta que orienta o 

desenvolvimento do estudo. 
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