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JÁ CONHECEM A NOVA LINHA DE PRODUTOS JEQUITI?: 

Estudo descritivo das ações de merchandising no Programa Silvio Santos 

 

1. RESUMO: 

Analisar sobre a Comunicação Publicitária dentro do Programa de Auditório do 

Mediático Silvio Santos é o intuito da presente apresentação. Pretende-se 

desvendar como, de forma persuasiva, Silvio induz seu público adquirir seus 

produtos, além de apresentar como é feito o merchandising dentro de um 

programa de auditório, com produtos da marca de cosméticos Jequiti. Para tal, 

foram selecionados dez programas, os quais foram analisados os elementos de 

linguagem televisiva utilizados nos processos de merchandising, mobilizando 

os conceitos de Machado (2005), Rifkin (2001) e Engel&Blackwell (2000) para 

compreender tais fenômenos. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

Este trabalho tem como intuito analisar sobre a Comunicação Publicitária 

dentro do Programa de Auditório do Mediático Silvio Santos, considerado a 

exibição de produtos da marca Jequiti. Pretende-se desvendar como, de forma 

persuasiva, Silvio induz seu público adquirir seus produtos. E mostrar como é 

feito o merchandising dentro de um programa de auditório. 

O programa do Silvio Santos está no ar desde 1963, e é o programa de 

auditório com maior duração da Televisão Brasileira. Esse sucesso todo estar 

associado ao senhor SenorAbravanel, conhecido mais popularmente como 

Silvio Santos. O jeito criativo que é feito seu programa, simples, mas bem-

humorado e com cheio de jogos, faz desde o que ele é hoje, conhecido pela 

maioria dos brasileiros 

Nota-se que Silvio, não é só mais um apresentador comum, tornou-se 

um produto mediático, um garoto-propaganda, uma referência quando se trata 

dos produtos do Grupo Silvio Santos. Não conseguimos desassociar a imagem 

do SBT com a dele, e difícil de imaginar o Sistema Brasileiro de Televisão sem 

ele. Visível que a características da sua personalidade são importantes para 

diferencia-lo dos demais apresentadores. 

 



3. OBJETIVOS: 

 

O Objetivo geral da pesquisa reside em descrever as estratégias usadas 

comunicação audiovisual e pessoais utilizadas no Programa Silvio Santos, para 

a divulgação de produtos Jequiti. 

Por sua vez, os objetivos específicos seriam: Identificar quais produtos e 

serviços da Jequiti que estão presentes no Programa Silvio Santos e qual 

sazonalidades tais objetos são inseridos num período anual; reconhecer a 

construção de sentidos presentes nas falas, movimentos corporais, gestos 

sonoros, efeitos gráficos formais e informais empregados na edição final dos 

episódios selecionados, considerando elementos de significação como: 

formalidade/criatividade, polissemia/intertextualidade, denotação/conotação. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 

valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

Silvio Santos se tornou referência na televisão brasileira pela sua 

espontaneidade, seu jeito cativante, além de ser um profissional dedicado, uma 



das preocupações de Arlindo Machado, era se teríamos alguma referência no 

futuro: 

Minhas preocupações com os problemas relacionados com 

criatividade e inteligência em televisão nasceram do trabalho docente. 

Como professor do curso de Rádio e Televisão na Universidade de 

São Paulo sempre me senti incomodado com a falta de referências 

sofisticadas que pudessem servir de farol e bússola aos alunos que 

se formam nessas especialidades e que vão em seguida atuar no 

mercado profissional. O meu parâmetro de comparação era o curso 

de Cinema e Vídeo. Para passar pelo processo de seleção e 

ingressar nesse último curso, os alunos tinham que comprovar um 

conhecimento básico da história desses meios. Depois, ao longo do 

curso, os alunos aprendiam a fazer cinema e vídeo através do 

contato frequente com as obras mais importantes produzidas nessas 

linguagens. Não se admitia – como de resto continua-se a não admitir 

– um profissional de cinema e vídeo, seja ele realizador, crítico ou 

docente, que não tivesse mantido contato com o repertório 

fundamental de obras produzidas nesses meios [...]. Com os alunos 

de Rádio e Televisão, todavia, isso não acontecia, simplesmente 

porque não existia um trabalho anterior de avaliação de história 

desses meios, conduzido por gerações de críticos e pesquisadores 

competentes, que pudesse indicar um repertório fundamental de 

trabalhos televisuais. (MACHADO, 2005, p. 11) 

 

As empresas para se manter no auge, tem que saber como irão fazer 

estratégias eficazes que captarão o cliente certo,a propaganda bem elaborada, 

a fala, os gestos, as cores e todo o conjunto. Criando assim um vínculo, 

Segundo Rifkin, um dos grandes diferenciais está na distribuição de produtos: 

A distribuição de produtos será usada cada vez mais como uma 

estratégia de marketing para captar a atenção dos clientes potenciais. 

Captar a atenção deles dependerá da capacidade das empresas de 

entregar serviços efetivos e criar relacionamentos duradouros. (2001, 

p.78)  

O consumidor é estimulado pela necessidade que criamos sobre ele, o 

modo como ele acredita que precisa do produto, como o consumidor se sente 

seduzido em ter aquele certo produto ou serviço de acordo com Engel, no 

processo de compra o consumidor está na seguinte fase: 

Após reconhecer a necessidade do produto ou serviço, o consumidor 

busca interna (memória) e externamente as informações. Neste 

estágio, o consumidor é estimulado por mensagens e é exposto a 

diferentes mensagens atraindo sua atenção. (2000, p.93) 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

É possível notar que Silvio Santos, de uma forma descontraída, brinca e 

apresenta em datas especificas fazendo merchandising dos produtos Jequiti, 

de acordo com as datas comemorativas. O apresentador traz em seu programa 

de auditório aos domingos à noite, diversão e entretenimento, para o público de 

todas as idades, com seu jeito alegre, espontâneo e descontraído conquista as 

famílias brasileiras a várias décadas. 

Como um excelente comunicador mostrando seu dom, e suas 

habilidades desde de muito jovem, o apresentador usa seu programa de uma 

forma empreendedora, através do merchandising dos produtos de sua empresa 

de cosméticos Jequiti. Silvio Santos traz aos telespectadores e ao seu auditório 

composto somente por mulheres, propagandas, vinhetas, trocadilhos que dão 

ênfase a marca, indicando perfumes, maquiagens e cremes, percebe-se maior 

indicações em datas comemorativas, quando o consumidor tende a gastar 

mais. 

De uma maneira assertiva e talvez mais rentável para obter lucro, e 

poupar investimentos em propagandas em demais plataformas, Silvio Santos 

consegue, divulgar, e trazer mais consultores para sua empresa de cosméticos. 

Para isso, o apresentador usa a estrutura comunicacional de sua própria 

emissora de televisão, bem como os programas do SBT, de forma bem-

humorada e dinâmica, colocando o nome Silvio Santos como referência e 

confiança. 
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