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Resumo 

 

O presente artigo elaborado com base em uma pesquisa bibliográfica com a finalidade 

de esclarecer a relação existente entre as novelas e os produtos que se associam a seus 

nomes. Para isso, relatou-se a história delas, desde os folhetins, e também seu sucesso 

devido ao imaginário social. Destacamos também a importância que um produto adquire 

a partir da marca na relação marca-consumidor, e porque os produtos associados às 

marcas das novelas obtém sucesso. Por fim, falamos do anúncio desses produtos na 

internet devido aos seus benefícios. Utilizamos os conceitos de “lovemarks”, que são 

marcas idolatradas, como se fossem uma religião, o de “consumidores fiéis”, que são os 

que amam e idolatram estas marcas e o de “horário nobre”, o horário, que antes era o 

das 20h, e que atualmente é o das 21h, quando se passa a última novela do dia da TV 

Globo.  
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Contextualizando 

 

A novela vem sendo vista há muitos anos como um objeto massivo que além de 

atingir vários níveis populares também influencia no modo de vida das pessoas. 

Podemos dizer que isso ocorre desde seus primórdios, nos folhetins. “Estas histórias de 

leitura rápida eram publicadas todos os dias nos jornais em espaços determinados e 

destinados ao entretenimento” (BRAGA, C.; REIS, A.L.; 2005, p.2) e tinham como 

tema principal retratar a vida, costumes, hábitos e acontecimentos dos mais variáveis 

que pudessem chamar a atenção de seus leitores. O folhetim teve grande aceitação no 

Brasil e acabou por impor uma cultura através do seu caráter didático, que por 

conseqüência criou novos conceitos de sociedade. Este gênero, que ocupava um 

pequeno espaço em alguns jornais diários, tornou-se parte da vida dos leitores 

brasileiros e aos poucos deixou de ser apenas uma leitura de mulheres burguesas e 

alcançou grande parte da população. (BRAGA, C.; REIS, A.L.; 2005). 

Outro modo de se fazer novela veio com as radionovelas. O conteúdo se 

assemelhava ao dos folhetins, que consequentemente se parece com o das telenovelas, 

mas com um encanto diferente que atuava na imaginação através das vozes. Os heróis, 

as mocinhas, os vilões tinham o rosto que você imaginava a partir da voz que escutava. 

Por mais que a audiência fosse grande, os programas de auditório transmitidos pela 

rádio atraiam maior público, até que esses famosos locutores (que apresentavam os 

programas de auditório) começaram a narrar também as novelas, o que trouxe grande 

êxito. As radionovelas tiveram como público-alvo e fiel as mulheres, por isso seus 

maiores patrocinadores foram aqueles que vendiam produtos domésticos, 

principalmente de limpeza (O CINEMA..., 2011). 

Com a chegada da televisão a novela alcançou realmente seu espaço, e se 

estabeleceu na casa de milhões de brasileiros. Claro que suas primeiras experiências 

foram amadoras até se alcançar o verdadeiro sucesso, mas hoje temos nela um grande 

produto cultural brasileiro que é exportado para diversos países. Seu maior exemplo é a 

TV Globo, conhecida por exibir as “melhores” novelas. Seu sucesso foi tão grande que 

hoje são reservados três horários para exibi-las, sendo a última (das 21h) a de maior 

audiência. E esta (audiência) é o que mais intriga, pois antes se caracterizava por donas-

de-casa de classe média e hoje observamos um público grande e variado que não pode 

ser totalmente determinado. Algo evidente nessa mudança é o aumento do poder de 

penetração da telenovela em todas as classes sociais, devido a suas adaptações e seus 
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temas abordados, que servem de palco para muitas campanhas e até mesmo 

conscientizações. Esse poder vem junto com o de prender o telespectador, usado desde 

os folhetins até hoje. Ele vem a partir da estratégia de terminar um capítulo criando uma 

grande expectativa, que só será esclarecida no próximo episódio, ou seja, no dia 

seguinte, obrigando você a assistir e, inconsequentemente, tornar-se fiel à novela. 

 

As novelas no contexto brasileiro 

 

As telenovelas ocupam lugar de destaque na programação da TV brasileira. 

Estão em vários canais, em vários horários, e vêm sendo estudadas por trazerem 

conseqüências econômicas e sociais aos telespectadores.   

Segundo Esther Hamburguer (2005), as novelas são feitas para um público-alvo 

(mulheres de classe C), mas possuem uma audiência real muito mais diversificada, 

formada também por homens e mulheres de todas as classes. Vê-se, portanto, que o 

programa está presente em quase todas as casas do país. Heloísa Almeida (2005, p. 4) 

também afirma que: “Embora associadas estreitamente às mulheres, as novelas são 

vistas pelos publicitários como capazes de atingir „todo o mundo‟, „a família toda‟ (...)”.  

Pode-se questionar o porquê do sucesso, e as respostas são múltiplas. As novelas 

respeitam as “máximas brasileiras” (HAMBURGUER, 2005, p. 49), ou seja, não vão 

contra os dogmas da sociedade, e o que ela acredita. Além disso, mostram sempre um 

padrão de relacionamentos “ideais” nas famílias, grupos de amigos. E quando não são 

os ideais, fica clara a crítica a esses comportamentos. A novela mostra o que sua 

audiência acredita, admira, deseja viver, e também critica as situações abominadas pela 

sociedade. Exatamente por esta identificação (de pensamentos, de ideologias) é que são 

conseguidos públicos fiéis.  

A partir do momento em que se tem uma audiência fiel, as empresas se 

aproveitam desta lealdade para anunciarem seus produtos e, também, para criar 

produtos relacionados à marca da novela. Por esta visão, Esther Hamburguer (2005, 

p.54) explica por que a classe C é considerada público-alvo.  

 

A classe “C” seria mais significativa para a indústria de 

televisão, uma vez que, embora possua menos recursos para 

gastar, seus membros representariam uma porção maior da 

população brasileira, além de supostamente consumirem mais 

que a classe “B”.  
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Por ser tão importante como audiência, a produção pensa na classe C ao compor 

os personagens: há sempre famílias de várias classes, para que toda a audiência se 

identifique, mas fica clara a presença das famílias da periferia e, também, de famílias 

que enriqueceram (o que também busca identificação com o sonho da maioria das 

famílias da classe C.). Heloísa Almeida (2003, p. 1), apresenta em seus estudos de 

campo, no entanto, que as famílias de periferia são mostradas de forma fantasiosa, com 

certa distância da realidade. Pode-se concluir, então, que a audiência se identifica com o 

que “gostaria de ser”. 

O que ocorre bastante nas produções de novelas, são as pesquisas de audiência e 

opinião. No entanto, sabe-se que os resultados destas pesquisas não influenciam 

diretamente o conteúdo das programações, mas ajudam a mostrar ao que se deve dar 

maior ou menor atenção. Além disso, estes resultados ajudam profissionais de 

publicidade (e donos de empresas) a coletarem dados para que testem anúncios e 

lancem produtos. (HAMBURGUER, 2005, p.64). 

Pode-se afirmar que a quantidade de anúncios e produtos em/de novelas mostra 

uma superestimação da audiência, visto que grande parte dela é formada pelas classes D 

e E. No entanto, há anúncios de produtos, ou de assuntos, para esta classe também, 

como os de avanços tecnológicos, transportes, comunicações. Além disso, se não podem 

adquirir os produtos, elas aprendem que eles existem, e assim, se sentem mais inclusas 

na sociedade. (HAMBURGUER, 2005, p. 82-83). 

A verdade é que a novela já faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. Já 

pode ser comparada com o hábito de ir á missa aos domingos  

 

Assistir novela diariamente, ou mesmo eventualmente, 

pressupõe a noção de que se está desempenhando um ritual 

compartilhado por milhares de outros telespectadores, 

pertencentes aos mais variados segmentos sociais, nos mais 

variados recantos do país. (HAMBURGUER, 2005, p. 73-74). 

 

 Esta fidelidade ocorre mesmo sabendo-se que as novelas não são extremamente 

originais, que ao deixar de assistir um capítulo, não se deixará de entender a trama. Na 

maioria das vezes, os espectadores sabem, até mesmo, o que vai acontecer no episódio 

seguinte, mas ainda se interessam em assistir para saber como acontecerá. Os próprios 

produtores da novela, sabendo que esta é assistida irregularmente, colocam freqüentes 
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flashbacks e redundâncias nos capítulos, para “ajudar” os telespectadores a lembrar o 

que está acontecendo na história. (ALMEIDA, 2003, p. 10.). 

 Pode-se perceber a presença das novelas como um ritual a partir do aumento do 

número de sinais de TV e de aparelhos de televisão nas casas. É claro que existem 

outros programas que são assistidos, e que induzem à compra, mas a telenovela também 

está presente dentre os motivos da aquisição. Foi a partir do final da década de 60 que a 

televisão se popularizou para além da região Centro-Sul, espalhando-se por toda 

extensão do país. Sabe-se que hoje aproximadamente 88% das casas brasileiras têm, 

pelo menos, um aparelho de televisão, e 45% têm mais de um televisor. (ALMEIDA, 

2003, p. 2-3.). 

 Muitas novelas são vistas como programas educativos, pedagógicos, ao 

ensinarem pequenas coisas do cotidiano. Isto ocorre porque a maioria delas é feita com 

conteúdo para um público mais educado do que sua audiência real. Este método é 

interessante porque passa informações de forma mais simples, sem a necessidade de que 

os telespectadores se desloquem para instituições formais. (HAMBURGUER, 2005, 

p.79). 

 Outro aspecto que mantém o público fiel às telenovelas é o horário em que 

passam. Trata-se de um horário em que os trabalhadores estão chegando em casa, que 

querem descansar, se distrair, e a televisão é um meio para isso. Logo, quanto mais cedo 

a novela passa (17h30, 18h), menor é o número de trabalhadores que estão assistindo. 

(HAMBURGUER, 2005, p. 77). O chamado “horário nobre”, das 21h, é o clássico, 

quando toda a família se reúne para assistir à televisão. É claro que hoje isto pode não 

ocorrer, pois é raro uma família inteira sentar-se em frente a uma única TV. No entanto, 

a palavra pode ainda ser usada no sentido figurado, visto que, mesmo que cada um 

esteja em um cômodo da casa, todos estão assistindo à novela (ou quase todos.). 

 Foi depois dos anos 90 que as telenovelas se tornaram mais modernas. Ainda 

ocupando lugar de destaque, e pressionadas pelas emissoras de TV por causa dos 

índices de audiência, elas passaram a mostrar ao público o que é necessário para estar 

atualizado e na moda. Trouxe novas ideologias, novos pensamentos, aceitações 

(homossexuais, liberalidade no sexo, etc.), mas tudo sem se deslocar demais do 

pensamento da audiência: “As novelas podem suscitar uma nova moda a partir dos 

estilos de se vestir de determinadas personagens (...) ou popularizar um estilo 

consagrado pela "última moda” (...)”. (ALMEIDA, 2003, p. 7.). 
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 As novelas podem se passar em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, 

mas sempre deve haver identificação do público, e isto ocorre ao tratar de temas 

atemporais e que independem do local: amor, traição, dor. 

 

“(...) os espectadores comparam as situações por que passam as 

personagens com situações reais vividas por eles próprios ou por 

pessoas do seu círculo de convivência, especialmente nos 

aspectos amorosos e familiares.” (ALMEIDA, 2003, p. 11.). 

 

  A protagonista pode viver no Marrocos, nos anos 80, ser muçulmana, e mesmo 

assim provocar identificação, na medida em que vive um amor proibido (exemplo da 

novela “O Clone” da TV Globo, exibida no horário das 20h em 2001). No entanto, hoje 

no horário das 21h são predominantes as tramas contemporâneas  

 

Essa preferência pode ser associada ao maior potencial 

comercial que essa opção temporal propicia, na medida em que 

a lista de produtos associados à novela, em especial roupas e 

bens de consumo, como eletro-eletrônicos, meios de 

comunicação e de transporte, aumenta. (HAMBURGUER, 

2005, p.151) 

 

Apesar da existência da fidelidade, a audiência não é estável. Por isso, as 

emissoras estão sempre brigando por ela, tentando mantê-la a qualquer custo. Quando a 

novela não é bem aceita, não contagia o público, é logo modificada ou mesmo tirada do 

ar. Por outro lado, quando a trama agrada, pode-se tornar uma autoridade, dizendo o que 

deve e o que não deve ser feito, acreditado, além de criar polêmicas facilmente. 

Percebe-se, então, que a novela está mais presente na vida dos brasileiros do que 

se imagina, e que as conseqüências disto podem ser grandes para a audiência, para as 

emissoras e para publicitários e anunciantes. 

  

A telenovela e a relação entre o real e o imaginário  

 

As pessoas precisam se associar a um imaginário, ou seja, “Os seres humanos 

sempre necessitaram de uma saída da realidade, onde seus desejos se realizem e se dê 

vazão a todos os acontecimentos por nós tão ansiados e produzidos.” (O CINEMA..., 

2011). 
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A novela entrou para fazer este papel de união entre o real e o imaginário através 

de seus enredos baseados nas situações contemporâneas. Para atingir seu público é 

necessário que ela utilize uma linguagem de fácil compreensão para que a novela se 

infiltre nas casas dos brasileiros com mais naturalidade, como se fizesse parte da rotina 

daquela família. 

 

“Na sociedade capitalista, esse discurso é totalmente 

aproveitado para esses fins, e passa por um grande processo de 

retificação, onde valores são produzidos, engrandecidos ou 

destruídos, dando base para a formação ideológica da nossa 

sociedade, garantindo a manutenção e perpetuação desses 

valores, engendrando a roda dessa produção que chega a nós de 

uma maneira tão sutil e inconsciente. Também existem as 

exceções, tão marcantes artisticamente quanto as representações 

hegemônicas, porém, sofrem censura e quando chegam ao 

público, são adaptadas, suavizadas ou já se distanciaram do 

contexto social que criticavam.” (O CINEMA..., 2011). 

 

As novelas procuram atingir quase todos os segmentos sociais criando a partir 

dos valores já existentes signos e símbolos diferenciados, como por exemplo, na novela 

O Clone (exibida em 2001 no horário das 20h) em que a partir dela foi estabelecido e 

popularizada no Brasil o fato de que a dança do ventre é um símbolo de sensualidade e 

sedução. 

Assim podemos dizer que a novela promove costumes e produtos 

 

No mesmo contexto entra a questão do merchandising, que 

incorpora a propaganda no enredo das novelas, sem o objetivo 

claro de vender o produto. Logo, uma marca qualquer é 

valorizada ao se associar ao mundo maravilhoso de personagens 

bem sucedidos das novelas. Assim a novela consegue criar a 

imagem de que, para que os brasileiro (sic) se desenvolvam, eles 

devem consumir seus produtos, estando motivados para o 

trabalho, o produtividade e a ascensão social. (O CINEMA..., 

2011). 

 

Mas as telenovelas ganharam sua popularização a partir do momento em que 

elas começaram a retratar a realidade brasileira gravando em diversas regiões do país, 

envolvendo o telespectador devido à identificação com o que está sendo transmitido ou 

até mesmo com a curiosidade pelo diferente. “Neste caso, a TV cumpria seu papel na 

integração nacional.” (O CINEMA..., 2011). 
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No Brasil, quando estava ocorrendo a desenraização
6
, e a população rural se 

deslocando para a área urbana, começou a haver uma mudança nos hábitos dos 

ruralistas que deixavam de sentar na rua de noite para assistir a novela do famoso 

horário nobre, o que influenciou também da mudança em relação ao consumo de 

produtos de outras regiões do Brasil.
7
  

Então, podemos observar que a telenovela unindo o imaginário ao real faz parte 

da rotina dos brasileiros alterando até mesmo seus costumes, estipulando símbolos e 

promovendo produtos e regiões brasileiras. Ela se envolve tanto com o imaginário 

social da audiência que quando não a agrada chega a modificar-se ao longo da trama 

para haver a identificação. 

 

A importância das marcas 

 

 Ao falarmos de marcas, podemos defini-las como um conjunto de produtos, ou 

até mesmo de serviços que estabelecem um nome com a finalidade de diferenciar-se de 

seus concorrentes. Holt em seu livro “Como as marcas se tornaram ícones” (2005), 

destaca outra percepção importante na qual afirma que para um novo produto pertencer 

a uma marca não importa apenas que tenha sinais materiais, como logotipo, nome e 

embalagem: é necessário que se haja uma história, se não os elementos se tornam 

apenas sinais vazios. Essa história que ela carrega consigo é que define seu grau de 

importância diante de seus fiéis consumidores. 

 Todo o sucesso de uma marca vem da sua relação com o consumidor, que hoje 

chega a ser uma relação de amor. O marketing percebeu que é necessário fazer o 

telespectador se apaixonar pelo produto. Deve-se primeiro atingir a mente, o coração e a 

vida desses consumidores (PRADO, K.P.L. et al., 2008, p.6), pois assim ganha-se um 

fiel comprador. Explorando os sentidos, uma marca que antes era somente respeitada, 

passa a ser amada e idolatrada, o que reflete no seu desempenho no mercado. 

 Essa nova relação marca-consumidor cria muitas vezes no cliente a sensação de 

pertencimento a um grupo restrito e qualificado, que defende os mesmos valores e são 

fiéis as mesmas marcas e ídolos, diferente dos que são excluídos deste grupo (PRADO, 

K.P.L. et al., 2008, p.3). 

                                                 
6 O conceito aqui utilizado é o de pessoas que se desligam do campo, cortam suas raízes, adquirem novos hábitos. 
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 Com toda essa confiança depositada nas marcas elas acabam por ditar modos de 

vidas, escolhas, opiniões e essa relação faz com que seus consumidores tornem-se 

também seus defensores e divulgadores. 

 O publicitário, ao utilizar em seu produto a marca de uma novela, que já tem 

seus consumidores fiéis, devotos e intimamente ligados, sabe que garante pelo menos 

sua repercussão e seus admiradores, mesmo que esses não o compre. Dizemos que isso 

é uma grande estratégia do mercado: utilizar do prestígio da novela e do seu nome para 

assim promover mercadorias. Porém, tudo isso depende da total confiança na relação 

marca-consumidor, pois a partir do momento em que aquele nome se torna algo que dita 

até o modo de se expressar dentro de uma sociedade, qualquer passo falso seria como 

uma grande traição. Estamos falando de indivíduos que tomam as dores da marca para 

si, que vivem dela e a respiram também. Consumidores que dariam a vida pela marca, 

porque cada um acredita ser único e exclusivo diante dela. Resumindo: “A ligação que 

os consumidores têm com a marca é tão forte que ultrapassa os limites da razão.” 

(PRADO, K.P.L. et al., 2008, p.5) 

Esse novo modo de conquistar os consumidores é denominado “lovemarks”. 

Kevin Roberts argumenta que o futuro das relações dos consumidores está nas 

“lovemarks” porque conquista o “amor” e o “respeito” dos consumidores. E o melhor é 

que a emoção é um recurso ilimitado esperando ser associado a novas ideias, novas 

inspirações e novas experiências. O discurso dele evoca a lógica da extensão da marca, 

na qual marcas de sucesso são construídas pela exploração de múltiplos contatos entre a 

marca e o consumidor. 

Portanto, percebe-se que para a maioria da população o que importa na hora da 

compra são as marcas. Logo, o publicitário se empenha em criar marcas amadas com 

consumidores fiéis, e isso acontece até mesmo ao associar, por exemplo, o nome de uma 

novela de grande audiência a um produto.  

 

A propaganda de produtos associados às novelas 

 

A divulgação dos produtos que se associam aos nomes de novelas se da em sua 

maioria através da internet, com vídeos, exposição em sites de relacionamento e até por 
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meio dos sites de compras coletivas
8
. Como por exemplo, o caso das sapatilhas 

Insensato Coração e dos clogs Tititi.  
9
 

Há essa preferência por esse meio pois, segundo Zeca Martins (1999, p. 124), 

“Internet é exatamente isso: sua empresa aberta para o mundo e o mundo todo aberto 

para sua empresa.”. Além disso, ela pode abranger tanto uma divulgação local como 

mundial, ou seja, distribuição geográfica maleável, e oferecer um baixo custo 

comparado aos outros meios. Sem contar que a internet é interativa, podendo haver um 

feedback do que for anunciado nela. 

“Graças ao feliz casamento da informática com a tecnologia da comunicação e 

de transmissão de dados, as empresas têm atualmente todos os meios de conhecer seus 

clientes um a um.” (MARTINS, 1999, p.127). Ou seja, o empresário que tem seu 

produto anunciado na internet utiliza dela, também, para conhecer seus clientes através 

do banco de dados. E é de extrema importância que o empresário tenha esse 

conhecimento já que é através dele que se tenta convencer o consumidor de que seus 

produtos, serviços e idéias são adequados para satisfazer os interesses do cliente.  

É necessário, segundo Zeca Martins (1999, p.40), que empresas e instituições 

segmentem seu público de interesse em categorias como renda, sexo, religião, 

localização e etc. E cada segmento é conhecido por público alvo ou target group assim 

fica mais fácil identificar características uniformes entre os indivíduos de cada grupo. 

Geralmente um anunciante de uma sapatilha, por exemplo, utilizará da 

comunicação promocional que é a forma de despertar o desejo da compra sobre o 

produto anunciado, neste caso a sapatilha, utilizando do soft sell, uma maneira de expor 

o produto como um herói, apelando para o poético, onírico e até humorístico. 

(MARTINS, 1999, p. 41-42) 

Mas não basta apenas aplicar o dinheiro em propagada. “O importante, meu 

amigo anunciante, é você ter em mente a necessidade de manter-se sempre em dia com 

as tendências do seu mercado, sem sofrer de excesso de confiança do seu faro.” 

(MARTINS, 1999, p.80). 

 

                                                 
8 “O seu principal conceito é oferecer ofertas com até 90% de desconto que deverão ser compartilhadas para serem 

validadas, principalmente de serviços, apoiando-se muitas vezes em ofertas relâmpago, e a indicação aos amigos pelo 

participante, sendo que muitos demandam um número mínimo de adesões para ativá-las.” GARRIDO, Regina. Sites 

de compras coletivas como estratégia de marketing. Disponível em < 

http://www.conexaomercado.com.br/wp/index.php/2011/03/sites-de-compras-coletivas-como-estrategia-de-

marketing/>. Acesso em 30 de Abril de 2011. 
9 http://www.bottero.net/colecao/insensatocoracao; http://www.bottero.net/colecao/tititi 

http://www.conexaomercado.com.br/wp/index.php/2011/03/sites-de-compras-coletivas-como-estrategia-de-marketing/
http://www.conexaomercado.com.br/wp/index.php/2011/03/sites-de-compras-coletivas-como-estrategia-de-marketing/
http://www.bottero.net/colecao/insensatocoracao
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Considerações finais 

 

Percebe-se, portanto, que a novela, que teve início nos folhetins, passando pela 

radionovela e chegando à televisão, influencia a população brasileira em seus 

sentimentos, hábitos, ideologias, costumes e, também, seu consumo.  

Ao perceber essa influência, anunciantes e publicitários utilizam a credibilidade 

delas para promover produtos associados a seu nome. Isto pode ser observado, na 

maioria das vezes, em produtos que utilizam nomes das novelas globais, como roupas, 

sapatos, esmaltes, etc.  

Essa associação tem sucesso porque as novelas unem a realidade com o 

imaginário, ou seja, são deslumbrantes, espetaculosas. Logo, tornam-se amadas, e este 

amor é passado para as mercadorias. A “marca” da novela passa a receber o amor dos 

consumidores.  
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