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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o seriado Two and a Half Men, produzido 

pela Warner Brothers. Analisamos, mais especificamente, a 12ª temporada 

apontando as formas de como os product placement ocorreram e todas as 

marcas inseridas, de forma sutil e sem atrapalhar o decorrer da cena. Tendo 

isso, apresentar que o product placement é sim uma mídia eficaz, mesmo sendo 

inserida sutilmente, e que atinge seu objetivo, ser percebida pelos 

telespectadores, trazendo também resultados positivos as marcas.  

 

Palavras-chave: Product Placement; Sitcom; Two and a Half Men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
This project has for objective to analyze the sitcom Two and a Half Men produced 

by Warner Brothers. We analyzed, more specifically, the 12th season showing 

the forms how the product placement occours and all the brands inserted, in a 

subtle way and without disrupt the couse of scene. Because of this, show that the 

product placement is an effective media, even though it is addeed subtly, and 

achieve its objective, be notice by the viewer, bringing too positives results to the 

brands. 

 
Keywords: Product Placement; Sitcom; Two and a Half Men. 
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Introdução  

Vivemos em um mundo onde cada dia é mais difícil convencer as pessoas a 

consumir um determinado produto, marca ou serviço. A publicidade 

convencional já não atinge mais os consumidores da mesma forma, cada dia 

que passa esses consumidores estão mais seletivos e críticos aquilo que 

assistem. Impactar não é mais o bastante, o cliente quer se sentir envolvido e 

informado. Para Bauman (1999 apud DELARISSA et al., 2013, p. 25): 

 

Os consumidores dos tempos modernos avançados ou pós-modernos 
são caçadores de emoções e colecionadores de experiências, muito 
mais exigentes não apenas na hora de consumir, mas também de 
julgar se determinado anúncio merece ou não a dedicação de seu 
tempo. BAUMAM (1999, p.102) 

 

Todo dia somos atingidos por milhares de propagandas dos mais variados tipos 

e muitas delas nem sequer notamos. Cinema, internet, programas de TV, filmes, 

novelas, intervalos comerciais, esses são apenas alguns exemplos de onde a 

propaganda é inserida. A exposição e a tecnologia é tanta que várias formas de 

as evitar são possíveis hoje em dia. É muito comum trocarmos de canal entre 

um programa e outro ou durante os intervalos comerciais. Diante disso as 

marcas sentiram a necessidade de uma outra forma de mostrar seu produto, já 

que a forma convencional o público opta por zapear por outros canais enquanto 

o programa pelo qual estava assistindo não volta ao ar e acabam perdendo todos 

os comerciais. Para Richard Pinder, diretor executivo da Ogilvy & Mather “as 

propagandas podem estar repletas de imagens memoráveis, interessantes; 

porém não há nada no produto que forme uma ligação com o consumidor ou pelo 

menos lhe dê qualquer razão para compra-lo”. Sabendo disso, as empresas 

tiveram que se adaptar a esse novo consumidor de uma forma onde a 

propaganda, de uma forma sutil, interagisse e fizesse parte de sua vida. O 

telespectador, ao acompanhar um filme, novela, seriado ou programas de TV, 

se envolve com aquilo que está assistindo e com o que se passa na vida dos 

personagens.  

No Brasil, Product Placement é conhecido como Merchandising. Merchandising 

ou popularmente Merchan, deriva da palavra inglesa Merchandise que significa 
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mercadoria, logo a tradução mais próxima seria mercadização. A forma como é 

conhecida no Brasil não condiz com o que realmente é, já que merchandising é 

a promoção no ponto de venda. Alguns autores preferem nomear a inserção 

publicitária como “merchandising televisivo” já outros como tie-in, mas para este 

trabalho o nome a ser utilizado será o Product Placement. 

Para este trabalho foi escolhido a décima segunda temporada do seriado 

americano Two and A Half Men como objeto para estudo, exibido entre 2014 e 

2015. O foco deste trabalho é analisar de que forma as inserções publicitárias 

foram inseridas e de que maneira isso afetou os telespectadores, positivamente 

ou não.  

Para descobrir como o product placement afeta o telespectador, foi realizada 

uma pesquisa de campo com alunos do 3º ano do curso de Comunicação Social 

com Habilitação em Publicidade e Propaganda da Fundação Educacional do 

Município de Assis. Justifica-se essa escolha pois estes alunos já possuem um 

conhecimento sobre o assunto abordado neste trabalho. 

Durante a elaboração deste estudo algumas questões são levantadas:  

1. O telespectador notou as inserções publicitárias?  

2. O Product Placement atingiu o telespectador como esperado?  

3. A maneira como o produto foi inserido na cena afetou o decorrer da 

história ou só a completou?  

4. De que maneira o produto foi inserido na cena? Leve e sútil ou chata e 

apelativa?  

Com isso constrói a hipótese de que as marcas inseridas no seriado são, de 

alguma forma, notadas pelo telespectador e de que forma essa inserção foi 

recebida já que a intenção do Product Placement é ser percebido, mas como um 

complemento de cena.  

Tem como objetivo analisar especificamente a décima segunda temporada do 

seriado Two and A Half Men e as inserções publicitárias que nela estão e 

constatar a forma como está inserida para atingir o público que acompanha os 

episódios. 
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Para a obtenção de todos os objetivos listados neste trabalho, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica e digital com autores e estudiosos do comportamento do 

consumidor, dos telespectadores, do entretenimento televisivo entre outros. A 

melhor forma de entender como como esse tipo de propaganda atinge é por 

intermédio daqueles que a consomem, a audiência. E assim, este trabalho 

contém uma pesquisa de opinião detalhada a seguir:  

 População e amostragem: a pesquisa foi realizada com telespectadores 

que acompanham ou acompanharam esse gênero de programa 

televisivo, nesse caso, alunos do 3º ano de Comunicação Social com 

Habilitação em Publicidade e Propaganda da Fundação Educacional do 

Município de Assis, com o objetivo de saber como as inserções 

publicitárias atingem o público e de que forma isso afeta no modo de 

consumo. 

 Análise dos resultados: os dados coletados das pesquisas foram 

tabulados e através do software Excel convertidos em gráficos para uma 

melhor visualização e precisão nos resultados. Os conceitos obtidos 

através das pesquisas bibliográficas foram essenciais para a 

interpretação do trabalho prático. 

 Atividade em campo: foi selecionado um episódio da 12ª temporada do 

seriado Two and A Half Men para exibir aos alunos e assim poder 

observar e analisar através de um questionário suas reações sobre aquilo 

que estavam assistindo. 
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1. Capítulo 1 

1.1 Product Placement na teoria  

Product Placement é o termo utilizado para o que no Brasil chamamos 

erroneamente de Merchandising. É o modo de inserir produtos, marcas ou 

serviços em determinado filme, programa de tv ou novela de forma sutil e sem 

interferências. Conforme SILVA e REVILLION (2010 apud BRITTO et al., 2012, 

p. 13): 

 
 
Dentro do conceito de product placement é importante frisar que os 
produtos sejam vistos claramente, mas que não devem ter um 
destaque excessivo, para que não provoque rejeição. Sua inserção 
deve parecer sutil, inteiramente integrada com o contexto da narrativa 
para que o produto não seja forçado e supérfluo naquele momento da 
cena. É preciso evitar que pareça um tele patrocínio. Ou seja, é preciso 
fazer com que o estímulo pareça praticamente subliminar. (SILVA e 
RÉVILLION, 2010, p.10). 

 

Essa prática é formada pela combinação dos termos provenientes de advertising 

(publicidade) e entertainment (entretenimento). 

Belch & Belch (2007 apud DELARISSA et al., 2013, p. 27) apontam cinco 

vantagens principais de Product Placement, que são: exposição, pois atinge uma 

grande quantidade de pessoas por um longo tempo; frequência, número de 

vezes em que determinado programa onde o placement está inserido é assistido; 

custo, mais baixo comparado com comerciais televisivos em horários nobres; 

recall, por possuir uma maior cobertura e exposição a probabilidade do público 

relembrar é grande; e segmentação, como o próprio nome diz, anúncios 

segmentados para clientes que possuem características que assemelham ao 

produto. 

Esse tipo de publicidade normalmente é utilizado para reposicionamento e 

posicionamento de marca e também para o lançamento de determinado produto 

ou serviço dentro de programas de entretenimento para que o público tenha uma 

boa aceitação.  

Atualmente é muito comum se deparar com inserções publicitárias em filmes, 

novelas e seriados. Nos Estados Unidos, esse tipo de publicidade é mais comum 

ainda. Inserida sutilmente, a marca nada mais é do que um complemento da 
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cena, em nenhum momento seu intuito é atrapalhar ou trazer algo negativo para 

o programa e principalmente para o produto.  

Diferentemente de como é planejado no Brasil, onde as marcas são expostas de 

maneira totalmente direta, nos Estados Unidos essas inserções são leves e 

agradáveis a quem está assistindo. Os episódios que contenham esse tipo de 

propaganda são adaptados ao produto e não encaixados de uma forma 

cansativa e apelativa. Acontece também de a inserção ser necessária para dar 

mais realidade à cena.  

Para uma marca colocar seu produto em qualquer programa televisivo, não é 

apenas pela simples vontade de colocá-lo, também é levado em conta se aquele 

determinado produto possui algum tipo de conexão com a personagem e se o 

produto se encaixa na personalidade e modo de vida dela.  

A marca, produto, empresa ou serviço a qual o personagem está ligado, de uma 

forma ou de outra, molda um estilo de vida e uma personalidade fazendo com 

que automaticamente o telespectador relacionará o produto a determinado 

personagem.  

 

1.2 Product Placement x Merchandising  

Product placement é a inserção de produtos em cenas de filmes, novelas e 

seriados televisivos de forma sutil para não atrapalhar o decorrer da cena, 

apenas complementá-la. Possui ligação direta com a personalidade do 

personagem e também para deixar a cena mais cotidiana e real da vida do 

telespectador. 

Derivada da palavra inglesa Merchandise, que quer dizer mercadoria, e que 

também indica o ato de fazer negócio, comprar e vender algo. O Merchandising 

tem como objetivo a promoção de algum produto, marca ou serviço dentro e fora 

do ponto de venda. Algumas empresas oferecem brindes, como camisetas, 

canetas e derivados como forma de memorização positiva da marca e chamar a 

atenção do consumidor.  
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Segundo Regina Blessa1, o “Merchandising é o conjunto de técnicas 

responsáveis pela apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal 

que acelere sua rotatividade.” Blessa também diz que podemos traduzir o 

merchandising como “operação de mercadorias”. 

No Brasil, o ato de inserir produtos em programas de tv, novelas e filmes, é 

conhecido e chamado de merchandising, algo que não condiz com o que 

realmente é. Percebe-se então que o termo product placement é pouco 

conhecido e utilizado pelos brasileiros. 

 

1.3 Product placement e o Neuromarketing 

Neuromarketing é o estudo comportamental do consumidor para entender seus 

pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades como comprador. Martin 

Lindstorm, estudioso do Neuromarketing, diz que por estarmos expostos a 

incontáveis propagandas diariamente, somos incapazes de lembrar todas elas. 

Outro fator que o autor também cita sobre o assunto é a originalidade escassa 

dos anunciantes que por terem sucesso em algum tipo de publicidade continuam 

no mesmo caminho.  

Através de seu estudo Lindstorm (2009, p. 52) concluiu que “para funcionar o 

merchandising tem de ser muito mais ardiloso e sofisticado do que o simples 

arremesso de uma série de produtos aleatórios em uma tela, esperando que 

tenhamos alguma reação”. 

Lindstorm (2009, p. 53) também diz que o produto selecionado tem que ter 

sentido dentro do programa. Algo que é simplesmente colocado na cena e que 

não possui relação nenhuma com o que está acontecendo ou até mesmo com o 

personagem, passará desapercebido pelos telespectadores, o que para o autor 

é um enorme desperdício de investimento nesse campo 

 

 

 

 

                                                           
1 Informações retiradas do site: http://www.blessa.com.br/merchandising/origem/ Acesso em: 27 de 
março de 2015 

http://www.blessa.com.br/merchandising/origem/
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Capítulo 2   

2.1 Sitcom em suas origens 

A televisão iniciou suas atividades no começo da década de 30 e só se tornou 

popular anos depois. Com essa popularização as redes iniciaram suas buscas 

por conteúdo. Já que as curtas comédias eram populares e faziam sucesso no 

rádio, Worthington Minor decidiu levar essas situações para a televisão.  

“The Goldbergs” foi o primeiro programa do gênero, tendo como sucessores “The 

Aldrich Family”, “The Life of Riley” e “Lum and Abner”.  

Sitcom é a abreviação de situation comedy e possui em média 30 minutos, com 

isso a história deve ser curta e de fácil solução. O cenário geralmente se passa 

no trabalho, em casa com a família e/ou amigos ou em ambos os cenários com 

cenas cotidianas.  

Uma das várias características da sitcom são os teasers, uma cena curta, que 

pode passar antes ou após o episódio, que pode ser visto como complemento 

daquilo que foi assistido ou algo para aguçar a curiosidade do telespectador.  

Jargões também estão muito presentes. Intencional ou não, se a audiência reage 

favoravelmente a uma determinada palavra ou frase de efeito, a mesma poderá 

se tornar um jargão onde sempre estará presente no programa tornando-o mais 

engraçado ao ver do público.  

O grande sucesso das sitcoms também se devem ao fato de possuírem um 

roteiro que gira em torno da vida cotidiana, seja em casa, no trabalho ou com os 

amigos, de uma forma cômica. Como diz FURQUIM (1999 apud SUCCI et al., 

2011, p. 16): 

 

As sitcoms, retratando o cotidiano de uma família típica da sociedade, 
trazem drama, humor, aventura, ficção e todos os demais temas 
imagináveis, mas acabam, também, assumindo a obrigação de fazer 
rir. De forma satírica, as sitcoms dizem verdades sobre questões 
sociais, políticas e familiares de uma determinada cultura (FURQUIM, 
1999, p. 8). 

 

Muitos temas são trabalhados nas sitcoms, sendo assim ela possui um formato 

onde pode-se trabalhar e criar livremente. Os episódios e temporadas se 

complementam de alguma forma, mas não é necessário acompanhar toda uma 

temporada para entender apenas um. Cada episódio é um tema e situação 
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diferente com começo, meio e fim o que não atrapalha o entendimento do 

telespectador. O que pode acontecer é a inclusão ou não de algum personagem, 

o que também não interfere em nada.  

Além do entretenimento, a sitcom também faz críticas a uma sociedade dentro e 

fora do programa e faz com que ela ria de si mesma, já que a sitcom é totalmente 

cotidiana. 

 

2.2 Two and A Half Men  

Two and A Half Men é uma sitcom americana produzida pela Warner Brothers 

de 2003 a 2015. A série possui 12 temporadas e o enredo gira em torno da vida 

do solteirão Charlie Harper, um sucedido compositor de jingles, do seu irmão, o 

quiroprático e divorciado Alan Harper e seu filho Jake Harper.  

Foi na oitava temporada que a série sofreu um baque. Após Charlie Sheen, ator 

que tinha como papel o mulherengo Charlie Harper, ser internado por problemas 

com drogas e causar um prejuízo milionário para os produtores. O ator foi 

dispensado pela CBS, canal oficial da série e pela Warner Bros. Ashton Kutcher 

substituiu Sheen e deu vida ao bilionário Walden Schmidt que compra a casa do 

então falecido Charlie Harper e continua morando com Alan e Jake pelas quatro 

últimas temporadas.  
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Capítulo 3 – Episódios  

3.1 S12E01 – The Ol’ Mexican Spinach  

É Halloween e Walden e Alan estão fantasiados e prontos para saírem quando 

Walden sofre um ataque cardíaco. Alan chama uma ambulância e durante o 

atendimento a enfermeira pergunta para Walden se ele usa algum tipo de 

medicamento, mas quem responde é Alan que menciona o Lipitor, que é um 

medicamento para tratar o colesterol alto, ataques cardíacos e outras 

complicações. Após se recuperar Walden diz sobre como a vida é frágil e por 

não ter ninguém da família quem sentiria sua falta quando ele morresse, Alan 

então diz o quanto é especial que até recebeu um email da Netflix que dizia 

“sentimos sua falta”. Na mesma cena Walden diz que precisa de mudanças em 

sua vida, onde Alan diz que trocou American Idol pelo The Voice. Walden então 

decide que quer um filho e enquanto conversa com Alan abre a geladeira e a 

marca de bebida Big Red, seguida por San Pellegrino, marca de bebidas de 

frutas. Um pouco adiante Walden compara seu relacionamento com mulheres e 

usa como exemplo o Java e HTML5. Por ter relacionamentos turbulentos resolve 

adotar uma criança, sem sucesso e enquanto Alan questiona o porquê ele 

aparece usando uma camisa da Polo Play.  

 

Figura 1: Alan menciona o remédio Lipitor 
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Figura 2: Alan cita o serviço de streaming Netflix durante uma conversa com 

Walden. 

 

Figura 3: Alan cita dois reality shows americanos American Idol e The Voice. 
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Figura 4: Walden abre a geladeira e a marca de bebidas Big Red aparece na 

porta da geladeira.  

 

Figura 5: Alan aparece consumindo a bebida de fruta San Pellegrino. 
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Figura 6: Walden compara sua relação com mulheres e utiliza Java e HTML5 

como exemplo.  

 

Figura 7: Alan veste uma camisa da Polo Play. 
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3.2 S12E02 - A Chic Bar in Ibiza  

Enquanto conversam sobre o casamento e a adoção de uma criança Alan usa 

uma camisa da Polo Play. Alan aceita o pedido de casamento de Walden e usa 

o sobrenome do futuro marido para depois citar a rede de hotéis e resorts 

canadense Four Seasons. Alan e Walden chama suas mães para darem a 

notícia do casamento e Evelyn, mãe de Alan, compara a situação em que foi 

interrompida com o biscoito Negresco. Ao encontrar a cozinha cheia, Evelyn 

acha que é uma intervenção por seu problema com bebida alcoólica e Walden 

diz que é uma comemoração e Evelyn então pede uma dose dupla de Martini e 

um Vermute. Alan planeja seu casamento e para isso usa a rede de 

compartilhamento de fotos Pinterest. Walden não concorda com as loucuras de 

Alan e diz que eles vão se casar em um cartório comum e usa a empresa de 

serviços automotivos Jiffy Lube como referência de localização e assim 

acabando com todos os planos de Alan. Decepcionado, ele diz que será especial 

de qualquer forma e é aí que Alan cita o modelo de celular iPhone. Walden pede 

para Alan assinar um acordo pré-nupcial e Alan não gosta. Enquanto discutem 

Walden diz que Alan complica tudo e é onde cita a marca de lingeries Victoria’s 

Secrets para remeter a uma complicação que tiveram no shopping. Na cena 

seguinte Alan vai até a casa de sua mãe e fala sobre o acordo pré-nupcial e sua 

mãe também não gosta da notícia e acaba dando um tapa no rosto de Alan, onde 

o filho reclama e pergunta se o anel Cartier é novo. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=a1f3w1qjz1ry&amv=re12rrup48l5&dp=ZWYXZZPbPC&cz=VVDZE6TD46IA40UM1PFBVN5VT
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Figura 8: A camisa de Alan da Polo Play. 

 

Figura 9: Alan cita a rede de hotéis e resorts canadense Four Seasons. 
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Figura 10: Evelyn cita o biscoito Negresco. 

 

Figura 11: Evelyn pede um Martini e um Vermute. 
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Figura 12: Alan cita a rede de compartilhamento de fotos Pinterest. 

 

Figura 13: Walden cita a rede de empresas de serviços automotivos Jiffy Lube.  
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Figura 14: Alan cita o modelo de celular iPhone. 

 

Figura 15: Walden cita a marca de lingeries Victoria’s Secrets. 
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Figura 16: Alan cita a empresa de joias de luxo Cartier. 
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3.3 S12E03 - Glamping in a Yurt  

Após Walden e Alan casarem, Alan finge ser seu marido para pedir um cartão 

de crédito para ele. Ao saber o limite do cartão, Alan se assusta e usa como 

expressão a marca de relógios de luxo Rolex. Na cena seguinte, enquanto 

Walden toma seu café da manhã a garrafa da bebida RumChata aparece atrás 

dele. Jenny entra na cozinha e diz que ficará na casa de Evelyn. Walden oferece 

ajuda com a mudança, mas Jenny agradece e diz que Evelyn emprestou a 

Range Rover para ela. 

 

Figura 17: Alan cita a marca de relógios de luxo Rolex. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=gdd1bx5bwc4u&amv=mvii6kl5ebnj&dp=OGcQZEeUYB&cz=M6ER3E04JQY04LWEI2V4TIF1L
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Figura 18: Na cena, a garrafa da bebida RumChata.   

 

Figura 19: Jenny cita a marca de carros Range Rover. 
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3.4 S12E04 - Thirty-Eight, Sixty-Two, Thirty-Eight 

Com a adoção em andamento, Walden decide fazer alguns retoque e consertos 

na cozinha para evitar acidentes envolvendo seu futuro filho e Berta pergunta o 

porquê. Enquanto explica o motivo para a empregada, atrás dela, sobre o balcão 

aparece a garrafa da bebida RumChata. Walden e Alan recebem em sua casa, 

Kathy, a mãe do bebê que iriam adotar para se conhecerem. Durante a conversa, 

Kathy concorda e diz que deixará seu bebê com eles, onde Walden fica muito 

animado e agradece ela. Kathy diz então para ele agradecer a tequila do 

Tropicana Las Vegas Hotel Casino Resort tendo a bebida do hotel como 

justificativa para sua gravidez. Durante o “chá de bebê” com os amigos de 

Walden e Alan eles dizem o quanto é bom serem pais e nesse momento Barry, 

ex colega de trabalho de Walden, relembra de momentos com seu pai e de 

quando jogou seu brinquedo no lixo, na cena o brinquedo Tamagotchi.  

 

Figura 20: A garrafa de RumChata aparece sobre o balcão atrás de Berta.  

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=2nweir7bm6d4&amv=ftsn7oi4muxp&dp=YBHQggDSSG&cz=CDZCPFJ5O6OZH3E5QTH3MJLV2
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Figura 21: Kathy cita o hotel Tropicana Las Vegas Hotel Casino Resort.  

 

Figura 22: Barry cita o brinquedo de animal de estimação virtual Tamagotchi. 
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3.5 S12E05 - Oontz Oontz Oontz  

Walden e Alan receberão uma criança para passar o final de semana em sua 

casa e com isso Walden decide comprar vários brinquedos, entre eles um tobogã 

que ele diz ter um igual na sede do Google, citando então da empresa de 

serviços online. Alan diz então que aquilo tudo era exagero e enquanto eles 

conversam sobre isso na cena seguinte, atrás de Walden aparecem os games 

Comic Heroes e Alien Blast que ele também havia comprado. Para fazer com 

que Louis goste de seu futuro lar e seus futuros pais, Walden oferece várias 

formas de diversão, entre elas brincar de LEGO. Alan dá a ideia de irem à praia, 

os três passam um tempo lá e Louis decide voltar para casa. Quando volta ele 

pede um lanche para Berta e é nesse momento que a empregada abre o armário 

mostrando várias caixas do biscoito Cheez-It. Ela entrega para Louis e os dois 

permanecem na cozinha conversando e durante essa cena aparecem duas 

marcas em cima do balcão, a embalagem de carne seca Beef Jerky e a garrafa 

de bebida RumChata. Ainda na cozinha, Berta oferece suco de uva para Louis e 

o menino aceita. Quando abre a geladeira é possível notar a lata de bebida Big 

Red na porta da geladeira. Berta então coloca o suco Welch’s para a criança. No 

meio da noite, Louis acorda e vai para o quarto de Walden. Os dois conversam 

e o menino conta sobre determinado jogo, mais para frente revelando que falava 

sobre a série de jogos Angry Birds.  

 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=f0aqopt2nzfc&amv=9r0zvek7jijs&dp=VSBXCQSGTR&cz=DMLE6WVLXMZ6GG141ELZIUTW0
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Figura 23: Walden cita a empresa de software e serviços online Google.  

 

Figura 24: Atrás de Walden os games Comic Heroes e Alien Blast. 
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Figura 25: Alan cita a marca de brinquedos de montar LEGO. 

 

Figura 26: Dentro do armário várias caixas do biscoito salgado Cheez-It. 
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Figura 27: No balcão, a embalagem de carne seca Beef Jerky. 

 

Figura 28: Sobre o balcão, atrás de Berta a garrafa da bebida RumChata. 
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Figura 29: A bebida Big Red aparece quando Berta abre a geladeira.  

 

Figura 30: Sobre a mesa, a garrafa de suco de uva Welch’s. 
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Figura 31: Walden cita a série de jogos Angry Birds. 
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3.6 S12E06 - Alan Shot a Little Girl 

Após receberem a notícia de que Louis tinha gostado de ter ficado com Alan e 

Walden e que eles foram aprovados para adotá-lo os dois ficam muito animados 

no que Alan diz que nunca foi aprovado em nada e assim cita a empresa de 

cartões de crédito Discover Card. Na cena seguinte, após Louis acordar e ir 

tomar café, Alan oferece mingau de aveia, onde a embalagem da Quaker 

aparece, mas Louis diz que quer bolacha e em seguida Alan pega uma caixa de 

bolacha recheada Joe Joe’s. Walden está na cozinha preparando algo para 

beber e durante a cena a marca brasileira Cachaça 51 aparece sobre o balcão. 

Na mesma cena Alan chega no cômodo e enquanto os dois discutem sobre 

autoridade ele pega dentro da geladeira uma garrafa da bebida Naked Juice. 

Após a discussão Walden convida Louis para fazerem algo juntos. Louis diz que 

quer que Alan vá junto, mas ele não pode pois irá ao supermercado onde Louis 

diz que quer ir junto. Todos vão ao supermercado e Louis escolhe uma caixa de 

biscoito recheado Pop Tarts e um cereal Froot Loops e na mesma hora Walden 

diz que ele terá que escolher um só, no que o menino não concorda pois quer 

os dois. Enquanto a cena acontece várias marcas aparecem na cena, entre elas 

os cereais Cheerios, Reese’s Puffs, Cinnamon Toast Crunch, Corn Flakes, Rice 

Krispies, Frosted Flakes, Kellogg’s, Koala Crisp, Life, Malt-o Meal, Cheez-It, 

Cocoa Puffs e Shredded Wheat, o biscoito recheado Oreo, a pipoca Pop Secret, 

a Pasta Chips, Quaker e o tempero Slap Ya Mama. Na última cena, após Alan 

colocar Louis para dormir, Walden, como forma de agradecimento, entrega 

cereais para Alan e ao fundo, no balcão da cozinha estão as garrafas da 

Cachaça 51 e RumChata. 

 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=ziituo5zx9xi&amv=i8blrjnm4q6q&dp=CGdLUHPSdV&cz=OS1ZQOR6M0EAOYXA6CA05TYT3
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Figura 32: Alan cita a empresa de cartões de crédito Discover Card. 

 

Figura 33: Alan com a caixa de bolacha doce Joe Joe’s e sobre o balcão a 

embalagem de aveia da Quaker. 
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Figura 34: Sobre o balcão, a garrafa da marca brasileira Cachaça 51.  

 

Figura 35: Alan segurando a garrafa de suco Naked Juice. 
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Figura 36: Walden com uma caixa de biscoito rechado Pop Tarts. 

 

Figura 37: Louis com uma caixa de Froot Loops nas mãos e várias marcas de 

cereais aparecem atrás dele, entre elas Cheerios, Reese’s Puffs, Cinnamon 

Toast Crunch, Corn Flakes, Rice Krispies, Frosted Flakes e Kellogg’s. 
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Figura 38: Atrás de Walden algumas marcas aparecem, como Quaker e Pop 

Tarts. 

 

Figura 39: Na gôndola atrás de Walden marcas de cereais aparecem, como 

Froot Loops, Cheerios, Koala Crisp, Life, Malt-o Meal, Cheez-It, Cocoa Puffs e 

Shredded Wheat. 
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Figura 40: Nas gôndolas, aparecem a marca de biscoito recheado Oreo, da 

pipoca Pop Secret e a Pasta Chips. 

 

Figura 41: na gôndola, a marca de tempero Slap Ya Mama. 
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Figura 42: sobre o balcão da cozinha as garrafas de RumChata e da Cachaça 

51. 
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3.7 S12E07 - Sex With an Animated Ed Asner 

Alan e Walden chegam em casa exaustos após saírem com Louis. Walden então 

diz que não deveria ter comido bolo e que estava realmente muito cansado, onde 

Alan diz que também não deveria ter comido Snickers frito, citando então a 

marca de chocolates. Na manhã seguinte, Alan encontra Walden dormindo sobre 

a mesa da cozinha, exausto pois mais cedo Louis o acordou para fazer 

panquecas. Enquanto conversam, atrás de Alan e sobre o balcão está a garrafa 

da Cachaça 51. Na mesma cena, Walden se questiona como pai e de como 

crianças possuem energia. É nesse momento em que ele cita a fabricante de 

baterias e produtos para cuidados pessoais Energizer. Alan então diz que Louis 

precisa de amigos para gastar toda a energia e Walden diz que pesquisará no 

Google amigos para Louis, citando então a a empresa de software e serviços 

online. Walden e Alan levam então Louis a um playground e Alan conhece três 

mulheres que são amigas, Laurel, Danielle e Julie e elas vão com seus filhos 

para a casa dos dois. Enquanto os adultos conversam, Walden ouve um barulho 

e fala com Louis pelo walk talk para saber o que aconteceu e Louis diz que a 

torre de LEGO desabou, assim citando a marca de brinquedos de montar. Na 

cena seguinte, enquanto Walden e Alan preparam bebidas para todos na 

cozinha, sobre o balcão da cozinha é possível notar a garrafa da Cachaça 51. 

Danielle, Laurel, Julie, Alan e Walden combinam de sair à noite, mas Louis passa 

mal e Walden decide ficar em casa. Depois de algum tempo Laurel, vai até a 

casa de Walden levar uma sopa para Louis. Os dois conversam e Laurel fala de 

sua separação e cita a rede social Facebook para dizer que criou uma página no 

site para a amante de seu marido. alan então sai com Danielle e Julie e na 

limousine na qual estão é possível notar o whisky Jack Daniel’s. A cena volta 

então para a casa de Walden onde ele está conversando com Laurel e 

preocupado com Louis diz que ser pai é a coisa mais amedrontadora que ele já 

fez, mais ainda que comprar um iPhone novo e não sabia se caberia em seu 

bolso, assim citando o modelo de celular da Apple. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=ptmy9ho2gqaq&amv=ywuso3v6t09o&dp=NfbfbcWIII&cz=N43LVJ4Q0TWUV1Y1DPGDSEEIT
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Figura 43: Alan cita a marca de chocolate Snickers. 

 

Figura 44: sobre o balcão atrás de Alan a garrafa da Cachaça 51. 
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Figura 45: Walden cita a fabricante de baterias e produtos para cuidados 

pessoais Energizer. 

 

Figura 46: Walden cita a empresa de software e serviços online Google. 



53 
 

 

 

Figura 47: Louis cita a marca de brinquedos de montar LEGO. 

 

Figura 48: em cima do balcão, a garrafa da Cachaça 51. 
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Figura 49: Laurel cita a rede social Facebook. 

 

Figura 50: ao lado, a garrafa do whisky Jack Daniel’s. 
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Figura 51: Walden cita o modelo de celular iPhone. 
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3.8 S12E08 - Clockwise in Back Hole until Tight 

Walden, Alan e Louis estão na praia tirando fotos fantasiados de Três Reis 

Magos para o cartão de Natal e duas mulheres que estão na praia vão até eles 

após jogarem a bola em Alan. Uma das mulheres erra o nome da fantasia e 

Walden corrige no que ela rebate que não possui o canal de TV por assinatura 

HBO. Louis não acredita em Papai Noel e para que o menino acredite, Walden 

e Alan compram tentam embrulhar os presentes, entre eles o Shark Mania e 

Bounce-Off, mas não conseguem, pois, a bicicleta da marca Mongoose não está 

montada e se enrolam todo. Alan não gosta das atitudes do Papai Noel que 

chamaram para fazer o vídeo para Louis, nisso diz que fará uma reclamação no 

Yelp, empresa de site e aplicativos voltados à avaliação comercial. Por não 

acreditar no Papai Noel, Louis questiona seus pais de como ele vai em todas as 

casas em uma noite e como ele sabe onde todos moram e Walden diz que ele 

usa o serviço de pesquisa e visualização de mapas Google Maps. 

 

Figura 52: uma das mulheres cita o canal de televisão por assinatura HBO. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=r6kakozaaiqf&amv=h7s0agbqvzew&dp=NJKeAffKdT&cz=OX2PSS4AC0UDL2VB4MPEUAHXZ
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Figura 53: Entre os brinquedos estão o Shark Mania e Bounce-Off. 

 

Figura 54: Alan cita a empresa de site e aplicativos voltados à avaliação 

comercial Yelp. 
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Figura 55: na cena, Walden e Alan montam a bicicleta da Mongoose. 

 

Figura 56: Walden cita o serviço de pesquisa e visualização de mapas da 

Google, Google Maps. 
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3.9 S12E09 - Bouncy, Bouncy, Bouncy, Lyndsey  

Walden e Louis estão tomando café da manhã e Alan chega na cozinha e eles 

conversam sobre o dia anterior no playground. Atrás de Walden, sobre o balcão 

está uma garrafa da Cachaça 51. Walden pergunta para Louis se ele está 

animado para brincar com sua amiga Lily, filha de Laurel, onde o menino 

pergunta se terá que dividir seu LEGO com ela, citando então a marca de 

brinquedos de montar. 

 

Figura 57: atrás de Walden, sobre o balcão uma garrafa da Cachaça 51. 

 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=c7ddcca1y1sq&amv=a642asv2zydl&dp=ALdMVYBWZL&cz=DDG1TLOQHE6LQXFNNS5VSFPJQ
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Figura 58: Louis cita a marca de brinquedos de montar LEGO. 
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3.10 S12E10 - Here I Come, Pants!  

A assistente social, Srta. McMartin, aparece para uma visita surpresa para ver 

como Louis está em sua nova casa. Alan e Walden não estavam esperando pela 

visita, tanto que Walden atende à porta apenas de cueca. Para diminuir o 

constrangimento, sem sucesso, Alan faz uma piada com foto e hashtag, assim 

citando aplicativo de fotos Instagram. Louis desenha seus pais e enquanto 

conversam sobre o desenho, atrás de Alan e Walden, no balcão da cozinha, está 

a garrafa da Cachaça 51. A Srta. McMartin descobre que Alan e Walden se 

casaram apenas para adotarem uma criança e disse que não aceitaria essa 

mentira, dando a entender que tiraria Louis dos dois. Desesperado, Alan vai atrás 

da moça para tentar fazê-la mudar de ideia e ao saber disso Walden fica irritado 

e lembra de quando Alan foi proibido de ir ao Subway, citando então a rede de 

fast-food. 

 

Figura 59: Alan cita a rede social de compartilhamento de fotos Instagram. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=3sbqiay4xkrw&amv=woepzc2tyvyb&dp=FOWNYAdVLM&cz=AQJZ16CDRSIXHEWKZVNHAKVVA
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Figura 60: Ao fundo, sobre o balcão da cozinha a garrafa da Cachaça 51. 

 

Figura 61: Walden cita a rede de fast-food Subway.  
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3.11 S12E11 - For Whom the Booty Calls 

Walden decide ir a um encontro com pais adotivos indicado pela assistente social 

para saber a melhor forma de lidar com Louis e enquanto conversam sobre o 

assunto na cozinha da casa, é possível notar, atrás de Walden, no balcão as 

garrafas de bebida RumChata e a Cachaça 51. Já no encontro com os pais, ao 

chegar lá Walden já é recebido com uma garrafa de cerveja Firemans Brew e ao 

falar do lugar, com algumas mudanças se tornaria um Hooters, cadeia de 

restaurantes norte-americano. Ainda no encontro, um dos pais pergunta sobre 

Louis e Walden diz que o menino gosta do jogo eletrônico Minecraft e de brincar 

com LEGO. Já em casa Alan e Walden conversam sobre como foi o dia de cada 

um e enquanto Alan fala do seu dia ele abre a geladeira onde as latas de bebida 

Big Red aparecem na porta da geladeira. 

 

Figura 62: atrás de Walden, sobre o balcão as garrafas de RumChata e Cachaça 

51. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=pff769w6rwb4&amv=bz80scr0k7yw&dp=IbIbPNGSLg&cz=IS6KYDK1AEBZXYHSGOSFD54SQ
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Figura 63: Walden com uma garrafa de cerveja Fireman Brew. Ele também cita 

a cadeia de restaurantes Hooters. 

 

Figura 64: Walden cita o jogo eletrônico Minecraft e a marca de brinquedos de 

montar LEGO. 
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Figura 65: Alan abre a geladeira e a marca da bebida Big Red aparece.  
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3.12 S12E12 - A Beer-Battered Rip-Off 

Walden e a Srta. McMartin conversam sobre contar para Louis que Walden e 

Alan não são gays. Alan chega falando sobre uma loja e diz que comprou uma 

capa de iPhone para a assistente social. Na mesma cena eles decidem contar a 

verdade à Louis e atrás da Srta. McMartin, sobre o balcão da cozinha as garrafas 

de RumChata e Cachaça 51 estão inseridas. Durante o processo de adoção, 

Alan e a assistente social começam um relacionamento, por pouco tempo e 

saem para jantar. Alan diz que quer conversar e a Srta. McMartin, sabendo que 

ele é pão-duro diz que o Yelp, empresa de site e aplicativos voltados à avaliação 

comercial, dizia que o restaurante era barato.  

 

Figura 66:  Alan cita o modelo de celular iPhone. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=rh1oyh5jyr12&amv=0f8dmeqlniwe&dp=MYCTTZZdVR&cz=0ARGEB0CXQ110CFQPWR1Q03TI
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Figura 67: atrás da Srta. McMartin, sobre o balcão da cozinha as garrafas de 

bebida Cachaça 51 e RumChata. 

 

Figura 68: a Srta. McMartin cita a empresa de site e aplicativos voltados à 

avaliação comercial Yelp. 

 

 

 

 



68 
 

 

3.13 S12E13 - Boompa Loved His Hookers  

Ao que a cena indica, Louis engoliu um brinquedo e Walden diz que compra para 

ele outro boneco de LEGO, citando então a marca de brinquedos de montar. Na 

cena seguinte, Ala fica fora de casa por um bom tempo e quando volta Walden 

pergunta o porquê e enquanto fala que estava vendo um apartamento, ele abre 

a geladeira e é possível notar a lata da bebida Big Red na porta da geladeira. 

Walden se anima com a notícia pois pensa que Alan saíra de sua casa, o que 

não acontece e enquanto comemora, atrás dele, sobre o balcão da cozinha, 

nota-se a garrafa da Cachaça 51 e RumChata. Na mesma cena os dois 

conversam sobre a relação da Srta. McMartin, que agora está com Walden e 

como eles irão ficar e é nesse momento que Alan surge com uma lata da bebida 

de frutas San Pellegrino.  Alan volta a se encontrar com Lindsey e ela diz que 

quer comprar um apartamento para os dois morarem, mas Alan não quer sair de 

sua casa na praia em Malibu e os dois acabam brigando e para atacar Lindsey, 

Alan diz que pelo menos não ficou pelado na loja de departamento, Walmart. 

 

Figura 69: Walden cita a marca de brinquedos de montar LEGO. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=ebltrmbizeka&amv=6c4tnnjjx9yk&dp=caEfFJJScP&cz=CYQTXURRETLLVP44U2YX133JM
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Figura 70: Alan abre a geladeira e a bebida Big Red aparece na porta. 

 

Figura 71: atrás de Walden, sobre o balcão, a garrafa da Cachaça 51. 
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Figura 72: Alan com a lata em mãos da bebida de fruta San Pellegrino. 

 

Figura 73: Alan cita a rede de lojas de departamento Walmart. 
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3.14 S12E14 - Don't Give a Monkey a Gun  

Walden, Alan, Lindsey e a Srta. McMartin estão na cozinha conversando sobre 

o divórcio, já que os dois conseguiram a adoção de Louis e enquanto a cena 

acontece, a garrafa da Cachaça 51 é inserida ao lado, sobre o balcão da cozinha. 

Para agradecer tudo que Alan fez por ele Walden diz que dará um presente a 

ele, tendo que fazer com que Alan escolha e conversa sobre o assunto com 

Lindsey, onde ele cita a marca de carros Volvo. Alan então faz seu pedido, uma 

Ferrari, fazendo com que Lindsey não acredite que Alan gastou seu pedido com 

um carro. Srta. McMartin conversa com Alan sobre o assunto e o porquê que 

Lindsey não gostou de seu pedido e ele diz que não entende o porquê e lembra 

de quando comemoraram um aniversário no Hooters, cadeia de restaurantes, e 

Lindsey também não gostou. Srta. McMartin diz que Lindsey esperava que o 

pedido de Alan envolvesse os dois e Alan então decide pedi-la em casamento. 

Walden e Alan saem para comprar a aliança e as lojas Carroll e Co e Céline 

aparecem na cena. Dentro da loja de joias, a vendedora pergunta qual tipo de 

pedra ele queria e Alan então cita a revista de moda Vogue como referência. 

Alan então compra uma aliança, mas Walden tem um surto quando tem uma 

visão de seu futuro sozinho e enquanto Alan o acalma e eles conversam sobre 

o assunto, a marca da bebida Big Red está inserida na porta da geladeira quando 

Walden a abre e logo após as marcas das bebidas RumChata e Tito’s Handmade 

Vodka aparece atrás de Walden, sobre o balcão da cozinha. 

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=csh6a7r0j77c&amv=p8gy4pp9df2b&dp=UQRAGPgDNK&cz=5OTXSF3XUDK6FSNTUBVLDSMWS
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Figura 74: sobre o balcão a garrafa da Cachaça 51. 

 

Figura 75: Alan cita a marca de carros Volvo. 
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Figura 76: Walden cita a marca de carros Ferrari.  

 

Figura 77: Alan cita a cadeia de restaurantes Hooters. 
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Figura 78: na cena a fachada da loja Carroll e Co de roupas masculinas e a loja 

da marca de luxo Céline.  

 

Figura 79: Alan cita a revista de moda Vogue. 



75 
 

 

 

Figura 80: Walden abre a geladeira e a marca da bebida Big Red aparece. 

 

Figura 81: sobre o balcão da cozinha, atrás de Walden estão as garrafas de 

bebidas das marcas RumChata e Tito’s Handmade Vodka. 
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3.15 S12E15 - Of Course He's Dead – Part One & Part Two [Series Finale] 

Enquanto prepara o café da manhã não muito comum, para o até então falecido 

Charlie, Rose coloca a vodka Tito’s Handmade Vodka em um copo e leva para 

o marido que ela mantém e manteve em um poço por quatro anos. Antes de 

saberem que Charlie não morreu, Walden e Alan recebem ameaças de morte, 

enquanto Berta e o filho de Alan, Jake, recebem cheques. Alan também recebe 

uma caixa pela FedEx, com uma garrafa de whisky Macallan e uma caixa de 

charutos Cahibo. Enquanto abre seu pacote, nota-se ao lado de Alan uma lata 

de bebida de fruta San Pellegrino, ao qual ele está tomando. Após Charlie fugir 

do poço onde sua mulher o mantinha como refém, Rose decide contar a família 

dele que todo esse tempo Charlie estava vivo e em um poço na sua casa. 

Enquanto contava o que realmente aconteceu na lua de mel, Rose cita o hotel 

francês Ritz, lugar onde eles jantaram enquanto estavam na França.  

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=mv6dei594ivr&amv=c84v43xma21y&dp=ObMFZJUMaH&cz=R2Y6EYCG2E35TCXJ4DD536SGJ
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Figura 82: Sobre a mesa, a garrafa de vodka Tito’s Handmade Vodka.

 

Figura 83: Sobre a mesa estão as seguintes marcas: a caixa FedEx, a bebida 

de fruta San Pellegrino, a caixa de charuto Cohiba e o whisky Macallan. 
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Figura 84: Rose cita o hotel francês Ritz.  
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4. Capítulo 4  

No capítulo 3, apontamos todas as marcas inseridas na 12ª temporada de Two 

and a Half Men. Neste capítulo analisaremos quais as marcas que mais 

aparecem nos episódios, quais são os tipos de produtos/segmento e em quantos 

episódios há inserções publicitárias. 

4.1 Análise dos episódios 

A 12ª temporada de Two and a Half Men possui 15 episódios, tendo o 15º 

episódio Parte 1 e Parte 2. Todos os episódios possuem Product Placement, dos 

mais variados segmentos, mas todos de acordo com o estilo de vida, idade e 

personalidade do personagem.  

O segmento com mais inserções é o de bebida alcoólica, tendo a marca 

RumChata como a mais inserida. Outra marca, também de bebida alcoólica, que 

aparece diversas vezes é a Cachaça 51. Outros segmentos também estão 

inseridos várias vezes, como a fabricante de brinquedos de montar LEGO, a 

bebida Big Red, o modelo de celular iPhone e o site de busca Google.  

O tempo dedicado as inserções nos episódios são de apenas alguns segundos. 

São aparições rápidas, seja o produto sob algum móvel ou sendo manuseado 

ou falado pelo personagem. Pode acontecer também de o produto aparecer mais 

de uma vez na mesma cena. 
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5. Capítulo 5  

5.1 Introdução 

Sabe-se que, atualmente, convencer os consumidores não é mais tão simples 

como já foi. A cada dia o cliente está mais crítico sobre onde gasta seu dinheiro, 

aquilo que consome e o que assiste na tv, levando as empresas a procurarem 

outra forma de atingirem esses consumidores, inserindo seus produtos e/ou 

marcas nos programas de tv, novelas ou seriados.  

Diante disso, através do questionário aplicado buscamos saber se realmente o 

product placement é uma mídia eficaz, se os produtos inseridos nos programas 

de tv são notados pelos telespectadores e de que forma o consumidor recebe 

essa inserção. 

5.2 Metodologia 

Foi escolhido um episódio da 12ª temporada de Two And A Half Men, mais 

especificamente o episódio S12E07 - Sex With an Animated Ed Asner, 

formulando-se então a pesquisa documental. O questionário aplicado foi 

realizado com 14 alunos do 3º ano de Comunicação Social com Habilitação em 

Publicidade e Propaganda da FEMA para saber se eles perceberam as inserções 

publicitárias e de que forma eles veêm esse tipo de mídia. 

 

5.3 Questionário aplicado 

O questionário foi composto por 5 perguntas e respondido após a exibição do 

episódio escolhido. 

1. Ao assistir o episódio você notou alguma inserção publicitária?  

(  ) SIM  (  ) NÃO  

2. Cite alguma(s) marca(s) e/ou produto(s) que você notou. 

3. Na sua opinião, o product placement no seriado foi de forma sútil e leve ou 

apelativa e forçada?  

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=ptmy9ho2gqaq&amv=ywuso3v6t09o&dp=NfbfbcWIII&cz=N43LVJ4Q0TWUV1Y1DPGDSEEIT
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4. Para você, a forma como o produto/marca foi inserida afetou o decorrer da 

cena ou só a complementou? 

5. Como futuro publicitário, qual a sua visão sobre esse tipo de mídia? Eficaz ou 

não? Porque?   

5.4 Leitura dos gráficos 

Quatorze estudantes do 3º ano de Comunicação Social com Habilitação em 

Publicidade e Propaganda da Fundação Educacional do Município de Assis – 

FEMA assistiram o episódio S12E07 - Sex With an Animated Ed Asner. 

Na primeira questão, quando questionados sobre a percepção de algum produto 

ou marca inserido no episódio, 93% dos entrevistados responderam que 

perceberam a presença de inserções, enquanto 7% não notou.  

 

 

Na questão seguinte, os 93% que notaram alguma inserção, reconheceram um 

ou mais produtos. Nota-se que a Cachaça 51 com 65% foi a mais notada pelos 

telespectadores entrevistados, e em nenhum momento a marca sequer foi 

citada, apenas inserida em algum momento da cena. Em seguida a Energizer 

com 20% e LEGO com 15%. 

SIM
93%

NÃO
7%

http://megafilmeshd.net/p/?vdm=ptmy9ho2gqaq&amv=ywuso3v6t09o&dp=NfbfbcWIII&cz=N43LVJ4Q0TWUV1Y1DPGDSEEIT
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Quando questionados sobre o que acharam do product placement dentro da 

cena, se foi uma inserção sútil e leve ou apelativa e forçada, apenas um dos 

entrevistados não respondeu, enquanto 93% dos entrevistados responderam 

que o product placement foi de forma sútil e leve. 

 

 

Na questão número 4, os entrevistados responderam se o modo de inserir 

produto/marca no episódio interferiu o decorrer da cena ou só a complementou, 

Cachaça 51
65%

Energizer
20%

Lego
15%

Sútil e leve
93%

Não respondeu
7%
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86% disseram que a inserção apenas complementou a cena.Os outros 14% 

ficaram divididos entre telespectadores que não responderam e que deram outro 

tipo de resposta. 

 

 

Sobre a questão número cinco, quando questionados se o product placement na 

visão deles como futuros publicitários é eficaz ou não, 93% disseram que sim, 

que esse tipo de mídia é eficaz. 

Complementou
86%

Não respondeu
7%

Outra resposta
7%
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Segue abaixo algumas opiniões dos entrevistados sobre esse tipo de mídia na 

questão cinco:  

- “Eficaz, é uma forma não forçada de mostrar o produto.” 

- “Acho que é sim eficaz, pois muitas pessoas olham o produto e o querem 

comprar por estar em um seriado famoso.” 

- “Eficaz, porque lembra as pessoas da marca sem interrompê-las ao assistirem 

seu programa no momento.”  

- “Sim, porque ao ver o produto é mais fácil ter vontade pois a imagem estará no 

subconsciente.”  

 

 

 

 

 

 

Eficaz
93%

Outra resposta
7%
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ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os resultados da pesquisa aplicada é possível notar e concluir que 

os telespectadores percebem o product placement no seriado. Dos 93% que 

notaram essas inserções, também identificaram determinadas marcas e/ou 

produtos no decorrer da cena, mesmo sendo inserido sutilmente, tornando esse 

tipo de mídia eficaz, já que atinge seu objetivo que é ser notado pelo 

telespectador. 

As inserções publicitárias ao serem adicionadas as cenas, trazem um sentimento 

de realidade e proximidade com o telespectador. É notável a percepção do 

público durante a cena que há marcas e/ou produtos inseridos, seja sobre algum 

móvel ou citado pelos personagens, mas a inserção é de forma natural, não 

tendo nenhum tipo de estranhamento pelo telespectador, e reforçando ainda 

mais a conclusão da forma sutil como a inserção publicitária é trabalhada na 

cena, 93% dos entrevistados afirmaram que o product placement é sim leve, sutil 

e discreto na forma como é inserido no episódio assistido. 86% dos entrevistados 

também afirmaram que as inserções não interferiram na cena, apenas 

complementaram, atingindo então mais um objetivo como mídia. 

Atualmente, chamar a atenção dos telespectadores com intervalos comerciais já 

não é mais tão simples. Com a tecnologia e o controle remoto o consumidor evita 

esses intervalos, fazendo com que as empresas levem seus produtos e/ou 

marcas para dentro dos programas de tv. Aderir então ao product placement é 

algo inteligente, já que essa mídia atinge o telespectador de uma forma discreta 

e em forma de entretenimento, e como consequência, uma boa aceitação do 

público em geral.  

Na pesquisa aplicada é possível notar que os entrevistados afirmam a eficácia 

desse tipo de mídia, já que na opinião deles o product placement é “uma forma 

não forçada de mostrar o produto” e que “a imagem estará no subconsciente”. 

Assim, podemos finalizar afirmando o quão eficiente essa mídia é nos dias 

atuais, já que suas produções são feitas exclusivamente para seu público, 

podendo até mesmo atingir mais pessoas de forma sútil e discreta, e ao mesmo 

tempo levando entretenimento para o telespectador e consumidor e pontos 

positivos para o produto/marca. 
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