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RESUMO 

 

Este estudo buscou analisar as formas de merchandising introduzidas no 

contexto dos filmes. Como Hollywood é considerada a fonte mais poderosa do 

cinema de alcance global, o estudo é calcado nos filmes americanos. Muitas 

vezes o cinema nos manipula a aceitar uma marca, bem, serviço e produto 

sem que percebamos, de tão familiarizados que estamos com esse tipo de 

publicidade. As perguntas que temos são se o cinema de fato é o instrumento 

mais estimulante de propagação de marcas no inconsciente coletivo, já que 

atinge a toda família por gerações, e qual seria o critério de merecimento de 

uma companhia para ter seu nome associado às produções, seu grau de 

influência, sua dimensão, levando em conta também empresas rivais que às 

vezes figuram o mesmo segmento de filme. É de se saber que o cinema tenha 

mais influência que a televisão e suas novelas, por ser uma obra imortalizada, 

que atravessa gerações, ao contrário do modismo passageiro de uma obra 

televisiva. Mas e quanto à urgência e vida útil de um bem ou serviço, que 

necessita de publicidade direta e eficaz para seus lucros, sendo que os 

mesmos precisam de renovação constante? A publicidade tem mesmo 

capacidade de influenciar do jovem ao mais velho espectador? O grau de 

influência realmente é grande? E quanto à responsabilidade do roteiro 

dramatúrgico, é de vital importância? Este estudo analisa as formas mais 

comuns de uma publicidade ser empregada de forma bem sucedida na Sétima 

Arte, e chega aos nomes das marcas mais influentes dos últimos anos, 

descobrindo como se deu esse sucesso. 

 

 

 



 
                             

 
 
 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

          Assim como alguns tipos de publicidade precisam de resultados 

instantâneos, a Internet nos fornece respostas em tempo real. Através dela 

podemos ver que no site de consultoria de marcas globais interbrand, 

www.brandchannel.com, a Apple, empresa de eletrônicos de Steve Jobs, foi a 

marca que mais teve merchandising no cinema por mais de uma década, até o 

término deste estudo. Em segundo lugar vem a Ford e a Coca Cola. Porém o 

estudo não busca embasamento apenas na Internet, por mais que ela ofereça 

estatísticas completas do assunto, mas foi feito estudo por livros de Marketing 

onde se continha informações a respeito de Merchandising, sobretudo 

Merchandising editorial, como é conhecido o conceito de merchandising 

introduzido numa narrativa audiovisual ou radiofônica, assim como 

Merchandising Tie In (colocação de produtos). Nos EUA o termo conhecido é 

Product Placement. Livros especializados sobre o Merchandising editorial é 

difícil encontrar, mas em um bom livro sobre Merchandising, como 

Merchandising no Ponto de Venda, de Regina Blessa, foi possível tirar boas 

informações. 

       Apesar das marcas citadas agirem como ponto de referência neste estudo, 

a monografia não ficará restrita apenas a elas. Toda uma estrutura de análises 

foi feita para ser absorvido o conceito de merchandising editorial ao longo de 

toda a história do cinema. A Apple, naturalmente, foi usada como exemplo de 

caso, e a Coca Cola, como não podia ser diferente, levando em conta a 

http://www.brandchannel.com/
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presença que faz na vida das famílias por gerações, foi representada através 

de um infográfico apresentado num site especializado sobre cinema, o 

www.anyclip.com, como podemos ver no Anexo 1. 

http://www.anyclip.com/
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INTRODUÇÃO 
 
      

O estudo proposto busca discutir e analisar os meios de 

Merchandising introduzidos no contexto dos filmes de Holywood. Será que qualquer 

tipo de produto ou qualquer marca pode associar seu nome a uma produção? Qual será o 

prazo, o reconhecimento e a aceitação, caso um filme de sucesso lance mão de um bem 

ou serviço? O retorno é imediato? O espectador perceberia a mensagem? De acordo 

com o www.brandchannel.com, site de consultoria de marcas globais interbrand, a 

Apple foi a marca que mais teve divulgação de produtos entre 2001 a 2010 no cinema, 

estando presente em um terço dos filmes de sucesso americanos, seguida pela Ford e 

Coca Cola, respectivamente. 

 A Product Placement (Colocação de Produto) como é comumente 

chamada nos Eua, inclui um forte posicionamento em nosso imaginário coletivo, 

sugerindo que produtos de certas marcas representem personagens ativos, como a bola 

de vôlei da marca Wilson, de Náufrago e o Delorean que funciona como máquina do 

tempo de De Volta para o Futuro, ambos dirigidos por Robert Zemeckis, em 2001 e 

1985 respectivamente, e parcerias que permitem lançar produtos dentro do próprio 

contexto fílmico, como no caso da General Motors que patrocinou a franquia 

Transformers de Michael Bay, lançando a partir do segundo filme, A Vingança dos 

Derrotados (2009), os automóveis Camaro, Spark e o Corvette Stingray Concept, além 

da divulgação do Chevrolet Volt como o personagem principal, casos em que renderam 

http://www.brandchannel.com/
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aos estúdios 20 th Century Fox e Dream Works 25 milhões, num orçamento total que 

gira em torno de 102 milhões.  

     Além de casos de figura implícita onde os produtos são 

consumidos com naturalidade em algumas cenas, que podemos pegar como exemplo a 

trilogia Millenium, adaptação dos livros do escritor sueco Stieg Larsson. Já no primeiro 

filme, Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011, David Fincher) o buscador 

Google é apresentado com frequência sendo usado pelos protagonistas, um casal de 

detetives, além dos já citados produtos da Apple, como os Mac Books, e as latas do 

refrigerante Coca Cola consumidos pela personagem Lisbeth Salander (Rooney Mara). 
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1  MERCHANDISING EDITORIAL 

 

Começaremos este estudo definindo o que significa o termo 

Merchandising. 

Conforme Lupetti (2007), “Merchandising é um conjunto de ações que 

visa construir um cenário favorável à compra do produto no ponto de venda.” (Lupetti, 

2007, p.25).  

´´... A palavra merchandise significa ´mercadoria` e merchandiser 

significa ´´negociante``. (Blessa, 2010, p. 7) 

O nome deriva da língua francesa, e é tratado para denominar 

mercadizador. O sufixo ´´ing``, da língua inglesa, foi adotado no final da palavra para 

dar um caráter adverbial. 

Porém, este estudo busca se aprofundar em um tipo específico, o 

Merchandising editorial. Comumente confundido com outras variantes do marketing, 

como a Brand Entertainment, por exemplo, nas palavras da Lupetti, a explicação é a 

seguinte: 

                         Convencionou-se chamar de merchandising a aparição 

de produtos, serviços ou marcas em programas televisivos; no entanto, o nome correto é 

merchandising editorial. Ou ainda, nas palavras de DE SIMONI (1997), “ Propaganda 

TIE – IN caracteriza a atividade de exposição de um produto, marca ou serviço no 

contexto de um filme ou programa.”  

A palavra TIE significa amarrar e IN significa dentro de. 
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´´... Propaganda Tie – in é, então, a ação publicitária inserida, atada ao 

roteiro de um filme, programa de rádio ou Tv, reportagem, livro etc.`` (Yanaze, 2006, p. 

339 -340)  

Em outros países o a prática também é conhecida por Product 

Placement. Segundo a autora Regina Blessa, podemos separar o product placement em 

três tipos: 

 

• Visual (screen placement). 

• Verbal (script placement). 

• Integrado (plot placement). 

 

A forma verbal é quando a marca não aparece na história, e sim é 

citada. É quando um dos personagens fala o nome do produto, do serviço, da maneira 

que for. Há casos em que a marca não aparece somente em forma de citação, dita de 

passagem num momento da história, às vezes há praticamente uma pausa no 

desenvolver da narrativa para os personagens falarem sobre o produto e exaltarem suas 

qualidades. Neste caso o custo da publicidade tende a ser mais alto, pois mexe com a 

estrutura dramatúrgica e toma um tempinho do desenvolver da narrativa, ainda que seja 

por um mero minuto. 

 

A forma visual é quando não se é citado o produto e tampouco falado 

a respeito, mas seu visual, sua logomarca, o nome do produto ou o produto em si 

aparece estampado de alguma maneira, abertamente ou não. O que é uma forma também 

valida de publicidade, afinal, a lembrança do produto fica retratada na mente do 

espectador.  

 

A forma integrada, o tal conhecido plot, é quando o bem ou serviço 

torna-se essencial à trama. Ou os personagens dependem dele ou os produtos 

representam personagens ativos, fundamentais para o desenvolver da narrativa. Um dos 

exemplos clássicos do cinema é o Delorean máquina do tempo de De Volta Para o 

Futuro (1985). Na época o Delorean era o carro do momento, moderno, custoso, sonho 
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de consumo. No filme, um cientista interpretado por Christopher lloyd fazia inventos 

malucos, e criou a máquina do tempo usando o carro como instrumento, gerando assim 

a impressão do veículo ser algo grandiosamente moderno e futurista, que veio para 

revolucionar o conceito de veículo. 

 

Voltando às explicações de  Lupetti (2007): 

 

A definição correta de merchandising editorial, tie – in ou product 
placement pode ser entendida como uma ação integrada ao 
desenvolvimento do esquema editorial por encomenda – ou seja, a 
inserção de marcas comerciais nos roteiros de programas televisivos, 
a exemplo dos reality shows. (Lupetti, 2007, p.25) 

 

Este estudo abordará as inserções de propagandas de marcas de 

produtos nos filmes Hollywoodianos de sucesso, onde os personagens aparecem 

consumindo os produtos ou onde se tem a menção ou imagem em determinada cena. 

Pois sendo uma indústria tão forte, o cinema é um grande manipulador de marcas, 

atingindo todas as idades por gerações. Em especial, focalizaremos uma grande marca 

sempre presente nas produções, a Apple, que segundo o site americano de consultoria 

Intebrand, www.brandchannel.com, encontram-se em posição de destaque até os dias de 

hoje, superando até a marca de refrigerante Coca Cola, outra gigante em números de 

merchandising. Até 2011, a empresa Apple, de Steve Jobs, esteve presente em mais de 

um terço dos filmes americanos que alcançaram o primeiro lugar nas bilheterias. No 

presente ano (2012), a porcentagem já chega em 50 %.  

 

Ainda segundo Regina Blessa, esse tipo de propaganda ´´Possui custos 

mais elevados que os da propaganda em si, pois é  ‘digerida` pelo público com muito 

mais facilidade do que os comerciais comuns nos intervalos.`` (Blessa,  2010, p.6) 

 

Conforme a Associação Brasileira de Supermercados – ABRASNET – 

(2012), o merchandising editorial no cinema americano existe já desde o primeiro filme 

a ser indicado ao Oscar de melhor filme, ´´Wings`` de 1925. Na película aparecem cenas 

claras do chocolate Hersheys. Existe um vídeo documentário muito bom circulando pela 

http://www.brandchannel.com/
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Internet, intitulado A Brief History of Conspicuous Product Placement in Movies, 

realizado por Oliver Noble do site www.filmdrunk.uproxx.com, que vale a pena ser 

assistido.  

Contudo, este tipo de propaganda, embora tenha o nome relacionado 

ao merchandising, não tem muita relação com o verdadeiro merchandising em si.  

 

´´... Merchandising é o conjunto de técnicas responsáveis pela 

informação e apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal que acelere 

sua rotatividade.`` (Blessa, 2010, p. 7) 

 

Em suma, o merchandising editorial sempre esteve presente na Sétima 

Arte, ainda que não fosse sobre um produto em si, mas a respeito de tendências 

comportamentais e ideologias. Somente a partir da década de 80, o uso corriqueiro de 

produtos explicitados no roteiro dramatúrgico começou a evoluir gradativamente até o 

nível de merchandising editorial que conhecemos nos filmes atuais.  

 

 

 

http://www.filmdrunk.uproxx.com/
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2  A PROPAGANDA É A ALMA DO NEGÓCIO 

 

Marketing, merchandising, publicidade, nada mais significam que 

propaganda. 

 

 

 (...) Propaganda é parte da função promoção. Promoção é um termo 
geral para descrever o campo inteiro da comunicação de vendas-
propaganda, venda pessoal e promoção de vendas. (...) Propaganda é 
comunicação impessoal, paga pelo mercadizador, a fim de promover 
um produto ou serviço através das mídias de massa. 
(SHEWE/SMITH, 1980, P.44) 

 
 

                        Os filmes de cinema são exemplos de instrumento de promoção, uma 

mídia de massa, no entanto é um veículo perfeito para a disseminação de mensagens. 

Porém trata-se de um bem intangível, ou seja, as informações que possam ser absorvidas 

pelo espectador diferem de propagandas contidas em bens concretos, como outdoors, 

cartazes em veículos de trânsito em massa e impressos como jornais e revistas. É 

preciso escolher o meio certo de fazer a mensagem chegar ao público. 

                      

(...) Os pesquisadores de publicidade afirmam que a mídia de massa 
lida com ´´distribuição de mensagens`` ou ´´transmissão de 
mensagens``. Portanto, ela é o principal canal de marketing e 
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distribuição de produtos sociais intangíveis. A mídia apresenta-se de 
muitas formas diferentes. (KOTLER/ ROBERTO, 1992)  
 
 

                       Mas qual seria o jeito certo de introduzir merchandising editorial nos 

filmes da maneira mais natural possível? Essa questão nem sempre está introduzida no 

roteiro dos filmes, e o mercadizador investe, às vezes pesado, para que seu bem ou 

serviço faça parte de alguma forma do contexto das ações dos personagens. Tornou-se 

fundamental, a partir da década de 50, um departamento próprio para isso, independente 

de qual tipo de empresa, como explica Kotler, o que vale também para a indústria do 

cinema. 

 

 

(...) Algumas grandes empresas começaram a nomear gerentes de 
promoção de vendas para controlarem e lidarem com os diversos 
instrumentos de promoção com que ninguém se importava. O termo 
promoção de vendas surgiu gradualmente e tornou-se amplamente 
usado para descrever um quarto componente do composto de 
promoção. ( KOTLER,  1985) 

 

Existe até uma empresa destinada a conectar mercadizadores a 

produtores de audiovisual, a Media Match Maker. 

      

2. 2 Os Meios Proibidos de Publicidade 

 

Como Kotler bem diz, 

 ´´(...) A publicidade pode atingir muitos compradores em potencial 

que, de outra forma, evitam os vendedores e as propagandas. Isto acontece porque a 

mensagem está embalada de tal maneira que o atinge como uma notícia, em vez de uma 

comunicação direta de vendas.`` (KOTLER, 1985). 

                          

   No entanto, existe uma questão levantada a respeito de maneiras 

ilícitas de se transmitir mensagens ao público, a tão falada propaganda subliminar. 

Alguns acreditam que através de percepções visuais ou sonoras é possível disseminar 
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mensagens enrustidas. Tal prática é condenável se provada. Nas palavras do autor 

Alexandre Luzzi Las Casas, a definição de propaganda subliminar é a seguinte:  

 

(...) Normalmente, as pessoas não são conscientes dos estímulos 
que recebem. Uma das formas de mensagem subliminar ocorre 
quando as empresas enviam sinais não perceptíveis e isso influi 
no comportamento do consumidor. O estudo mais conhecido a 
respeito dos efeitos da percepção subliminar foi feito em Nova 
Jersey, nos EUA, em 1956. Um cinema procurou intercalar 
mensagens do tipo ´´Coma Pipoca`` e ´´Beba Coca Cola``, 
durante a projeção de um filme... As projeções das mensagens 
eram feitas durante um terço de centésimo de segundo a cada 
cinco segundos. (LAS CASAS, 2010) 
 
 

                    O merchandising editorial pode ser feito de qualquer modo, desde que o 

espectador esteja consciente daquilo que vê. 

                  

 O site anyclip.com, especializado em cinema, elaborou um 

infográfico com as maiores participações do refrigerante Coca Cola ao longo de sete 

décadas nas produções mais importantes da história do cinema, iniciando com King 

Kong (1933, Ernest. B. Schoedsack e Merian C. Cooper). No índice criado pelo site, o 

Anyclip BIM, o resultado provém de um cálculo baseado no número de filmes, número 

de aparições e sua duração, ficando assim a Coca Cola como a primeira colocada, com 

(9,7), a Apple em segunda (9,1) e a Toyota como a terceira (7,5), como consta no Anexo 

1. 

 

O modelo AIDA 

 

                   Para fidelizar ou fisgar novos consumidores, os agentes de marketing 

precisam lançar mão de uma série de processos para destacar seu produto dos demais. 

Um dos modelos de publicidade que funciona em qualquer mídia é o AIDA, como 

explica Daniel Portillo Serrano do site www.portaldomarketing.com.br. AIDA é a sigla 

de Atenção, Interesse, Desejo, Convicção, Ação e Satisfação, processos elaborados por 

http://www.portaldomarketing.com.br/
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ST. Elmo Lewis, criador oficial do modelo, para conduzir o cliente a efetivar uma 

compra. Como Daniel Portillo nos explica, os processos desenvolvem-se dessa maneira: 

 

1. Atenção 
No mundo atual as pessoas são bombardeadas por milhões de 
impulsos que sobrecarregam os órgãos sensoriais de nossos 
possíveis compradores. Assim, o anunciante precisa ser rápido e 
direto para chamar a atenção das pessoas. Há a necessidade de 
usar palavras ou imagens que chamem a atenção do segmento 
que desejamos atingir, visando convencê-lo a parar o que estiver 
fazendo e prestar atenção à mensagem do anunciante. 
 
2. Interesse 
Esta é uma das etapas mais desafiadoras: O anunciante tem a 
atenção de uma parte de seu público-alvo, mas há que se 
envolver com eles o suficiente para que desejem gastar o seu 
tempo para olhar a mensagem da campanha em detalhes. 

 
3. Desejo 
O Desejo anda junto com o Interesse no Modelo AIDA. Da 
mesma forma que um anunciante está tentando obter o interesse 
de um leitor, há a necessidade de ajudar o consumidor a 
entender o que está sendo oferecido. Normalmente se utilizam 
recursos visando os seus desejos e necessidades. 
 
4. Convicção 
Alguns consumidores são céticos quanto à mensagem que estão 
recebendo. Por esse motivo, fatos concretos, estatísticas, 
pesquisas e textos objetivos ajudarão a convencer as pessoas. 
 
5. Ação 
Este é o momento de obter a aceitação. Perguntar se pode emitir 
o pedido, ou solicitar que visite o site da empresa faz parte da 
ação, que não significa, obrigatoriamente a ação de compra. 
 
6. Satisfação 
Sabemos que de nada adianta conseguir uma venda pontual, se o 
consumidor não ficar satisfeito com nosso produto ou serviço. 
Um comprador satisfeito, certamente voltará a comprar. E a 
recomendar nossa empresa. 
Daniel Portillo Serrano, 2006. 
 

           No cinema podemos ter exemplo desse modelo, onde a atenção 

destinada a um produto é um forte estimulo a manter a imagem da marca em nossa 
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mente. No filme Sombras da Noite (2012, Tim Burton), o personagem de Johnny Depp, 

um vampiro, vê em um livro de ocultismo a palavra Mefistófolis (demônio) iniciada 

com o M semelhante ao símbolo da rede de lanchonetes MC Donald’s. Mais a frente ele 

encontra uma da lanchonete, e a reconhece em seu M amarelo o símbolo da criatura das 

trevas. A associação nefasta entre a rede de lanchonete e o símbolo do mal, embora 

obscura, não deixou de ser uma forte publicidade para a marca, causando a lembrança 

da rede de lanchonete e ajudando-a a deixa-la bem viva em nosso imaginário.  

                

                No próximo capítulo utilizaremos um exemplo de uma 

empresa mundialmente famosa e sua significativa participação no merchandising 

editorial da indústria cinematográfica, para ilustrar o estudo. 
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3 A APPLE E O CINEMA 

 

Como exemplo de caso, citaremos a empresa de eletrônicos Apple. De 

acordo com o site www.brandchannel.com, site de consultoria de marcas globais 

Interbrand, entre 2001 e 2011 a marca Apple, de Steve Jobs, esteve presente em mais de 

um terço dos filmes de sucesso americanos, e atualmente a porcentagem já chega a 50 

%. 

Em matéria do site www.veja.abril.com.br, para Phil Schiller, chefe de 

marketing da empresa, atingir Hollywood era um dos principais objetivos. A relação 

entre Holywood e a Apple começou já na década de 80 com filmes como Short Circuit: 

O Incrível Robô, apresentando o computador Mac original. No final da década de 90 os 

Imacs começaram a aparecer em demasia até chegar aos dias atuais, onde os filmes 

exibem merchandising editorial dos Macboocks Pro prateados, segundo o analista da 

companhia, Abram Sauer. 

 

Em 2010 o filme que mais fez uso de propaganda Tie-In de produtos 

Apple foi Homem de Ferro 2 (Iron Man II, 2010), exibindo cerca de 64 produtos, é o 

que informa o site www.universocult.blogspot.com. Pode ser pouco se comprado com o 

filme Alta Velocidade (Driven, 2001) protagonizado por Silvester Stallone, onde teve 

inserção de 102 produtos, mas este também é superado por Mens@agem Para Você 

(You’ve Got Mail, 1998), cujo 33 % dos produtos apresentados em cena são itens da 

http://www.brandchannel.com/
http://www.veja.abril.com.br/
http://www.universocult.blogspot.com/
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Apple, o que o coloca na primeira posição de filmes que compõem a lista de product 

placement da empresa de Steve Jobs no cinema.  Ainda no site veja.abril.com, nos é 

informado que Missão Impossível IV teve um investimento de aproximadamente 23, 5 

milhões de dólares para um merchandising de 5 minutos de exposição de um de seus 

produtos, como diz a Companhia de estatísticas Front Row Marketing Services, embora 

a patrocinadora oficial do filme não tenha sido a Apple, e sim a Samsung, sua principal 

concorrente. Entre clássicos do cinema de entretenimento atual que contam com 

financiamento da Apple para exibição de seus produtos em suas cenas estão: Velozes e 

Furiosos 5 – Operação Rio, Planeta dos Macacos: A Origem, Transformers: O Lado 

Ocuto da Lua e a Saga Crepúsculo: Amanhecer. 

 

O site www.theawl.com listou alguns filmes e seriados com as 

aparições mais marcantes dos produtos Apple, mas como o objeto de análise deste 

estudo é o cinema Holywoodiano veremos apenas os filmes, que são: 

 

 

Legalmente Loira (2001) 

Zoolander (2001) 

Blade: Trinity (2004) 

Motoqueiros Selvagens (2007) 

Mais do que Você Imagina (2008) 

Sex and City (2008) 

Wall-E (2008) 

Crepúsculo (2008) 

Código de Conduta (2009) 

Imagine só (2009) 

 

 

De acordo com o site, 2008 foi o ano campeão de inserção de produtos 

Apple, mas observando que o Merchandising Tie-In da lista refere-se à intensidade e 

durabilidade da atenção dada aos produtos. Atualmente a marca da maçã está entre as 

http://www.theawl.com/
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três gigantes empresas que mais fazem merchandising editorial em Hollywood, ou como 

chamado nos EUA, Product Placements. As outras duas são a Ford, num total de 144 

filmes, e a Coca Cola, com 96 filmes. 

 

Steve Jobs retratado no cinema 

 

Em 2013 estreará nos cinemas um filme baseado na vida de Steve 

Jobs, intitulado Jobs - Get Inspired. Ashton Kutcher incorpora Jobs e a direção é a cargo 

de Joshua Michael Stern. O filme trata-se da biografia do empresário, e obviamente 

transita em torno de suas maiores criações no ramo da tecnologia, evidenciando a 

Apple. Parece bobagem, mas com certeza o filme servirá como um autêntico catálogo de 

produtos Apple, uma vitrine exposta das maiores invenções do gênio da informática, o 

que ajudará a aumentar a empatia com os produtos e fazer subir ainda mais suas vendas. 

 

O site www.anyclip.com também fez um infográfico da participação 

dos produtos Apple no cinema desde 1984, sua primeira participação com o Macintosh 

Launches, até 2011, com detalhamento dos produtos, tempo de duração e valor do 

investimento, como veremos no Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

http://www.anyclip.com/
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CONCLUSÃO 

 

O cinema é uma arte que nunca envelhece, um bom filme atinge 

gerações com o mesmo impacto quando visto em seu lançamento. Portanto é um bem 

durável, mesmo que intangível. Ao contrário do modismo das novelas e de programas 

puramente comerciais e datáveis, as mensagens dos clássicos cinematográficos 

perduram por gerações, suas imagens não morrem, é universal, portanto o custo pago 

pelo empresário para disseminação de sua publicidade neste veículo tenderia a ser 

maior. No entanto a mensagem é gritada, assim como as novelas e os programas de TV, 

ao público atual, o retorno precisa ser imediato e embora uma boa obra cinematográfica 

seja eterna, o mercadizador precisa de bom retorno comercial de seu alto investimento, 

simultaneamente investindo em outras mídias como TV, Internet e impressos, lançando 

campanha, tendo em mente que uma mídia pode levar à outra, gerando promoções e até 

mesmo patrocinando o filme, de modo que a ´´imortalidade`` do cinema só faça manter 

viva a lembrança das marcas dos produtos anunciados com o passar dos anos. Devemos 

lembrar, portanto, que os produtos têm sua vida útil, como é o caso do Mac original, 

apresentado no filme O Incrível Robô, dos anos 80. Tal produto pode até estar datado, 

mas hoje em dia os produtos da mesma empresa continuam a aparecer em produções 

atuais, agora mais modernos, como os Macboocks Pro prateados. O intento é disseminar 

a lembrança da marca, da empresa, da companhia, sempre se renovando, estando de 

alguma maneira presente em nossas vidas desde décadas passadas, como a marca do 

símbolo da maçãzinha estampada em gadgets. 
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Mas será que o espectador percebe (ou sente) a presença constante dos 

produtos da mesma empresa em seu imaginário? Quando o espectador está atrás de um 

bem, como um computador ou um carro, ele só quer um bom ou um mais em conta, e 

isso provavelmente independe se é um computador Apple ou um carro da Ford, por 

exemplo. Uma questão a se destacar é se a empresa fideliza clientes.                   

 

Portanto, o que as empresas podem fazer é convencer que seu produto 

é o melhor. Um computador que é visto exibindo variadas funções num filme famoso 

por seu universo de tecnologia fantástica, como Homem de Ferro, quando descoberto 

que existe de verdade pode se tornar um forte candidato ao computador mais procurado 

do ano, somando assim créditos a seu fabricante. Um veículo Transformer em seu 

estado civil dirigido pelo protagonista, principalmente lançado dentro do próprio filme, 

é um chamariz para a obtenção do carro, que vende a fantasia de ser o veículo do futuro, 

levando em conta o público alvo e as escolhas certas de qual filme e em qual contexto se 

explicitaria novas tendências, claro que tudo da forma mais sutil encontrada. 

 

De certa forma o merchandising sempre esteve inserido na narrativa 

cinematográfica, não o merchandising editorial objeto de análise deste estudo, mas sim 

a respeito de tendências comportamentais e ideológicas. Quando artistas dos anos 

dourados apareciam fumando nos filmes inspiravam jovens da época, que passavam a 

fumar influenciados por uma ideologia provocada pela indústria cinematográfica, 

influencia essa que dava ao jovem a ilusão de charme, rebeldia e liberdade. Hoje esse 

ato é condenável, mas não provoca rejeição, é considerado símbolo de uma época, e até 

hoje muitos acham um charme personagens fumantes do cinema. O que estava em 

evidencia não era uma marca de cigarro em si, e sim o tabagismo, mas devemos 

considerar que se a campanha girasse em torno de uma marca específica e essa mesma 

marca ainda estivesse ativa, até hoje se agregaria o valor dos filmes de outrora ao 

produto, por mais que fosse inadmissível tabagismo desproposital nos filmes de hoje. O 

jeito mais comum de fidelizar o espectador é tratar o consumo do produto da maneira 

mais natural possível. Os personagens, pessoas comuns como os espectadores (ou não, 
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mas o intuito é sempre fazer o espectador se identificar com as figuras vivas da tela), 

sentem a mesma necessidade nossa, e é normal os imaginarmos consumindo os mesmos 

produtos existentes que consumimos. Daí acharmos normal vê-los tomando uma Coca 

Cola (refrigerante, aliás, nunca fica datado), entrando na Internet usando seu I-Phone da 

Apple, entre outros exemplos, o que, diretamente ou não, pode acabar nos influenciando 

em nossas escolhas futuras. 
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Anexo 1 Infográfico Coca Cola 
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Alguns filmes não fazem parte da lista, mas nem por isso deixaram de 

ter algum modo de merchandising editorial da Coca Cola embutido em sua narrativa, 

como o filme Pearl Harbor (2001, Michael Bay), onde os soldados se validavam de 

garrafas de vidro do refrigerante para transfusões e o recente A Fera (2011, Daniel 

Barnz), adaptação do romance de Alex Flinn. No filme se faz presente o poema Having 

a coke with you do poeta americano Frank O´Hara (1926-1966), traduzido em português 

como Tomar coca-cola com você. 

 

 

King Kong: O símbolo da Coca Cola aparece em um outdoor da 

movimentada Times Square, famosa praça de Nova York. 

 

A Felicidade Não se Compra (1946, Frank Capra): Anúncios do 

refrigerante são apresentados como parte do cenário da farmácia do Sr Gower (H. B. 

Warner). 

 

Cupido Não Tem Bandeira (1961, Billy Wilder): Primeiro caso em 

que a empresa tem forte influência no enredo. O personagem C. R. MacNamara (James 

Cagney) é o chefe executivo da Coca Cola de Berlim Ocidental que espera ser 

promovido para Londres. 

 

Bonnie e Clyde (1967, Arthur Penn): Uso sutil das garrafas de Coca 

Cola como elemento simbólico da masculinidade do personagem Clyde. 

 

Tubarão (1970, Steven Spielberg): Este filme de grande sucesso usou 

como recurso símbolos do refrigerante espalhados pela praia, onde se ambienta grande 

parte do longa, numa tentativa de chamar atenção para o produto e para enriquecer 

visualmente o palco das ações. 
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Táxi Driver (1976, Martin Scorsese): Este pode ser um exemplo de 

como a atenção voltada para o produto pode ser interpretada negativamente, mas o 

Product placement e a imagem latente do produto funcionam para nos fazer lembrá-lo. 

Parte do comportamento psicótico de Travis Bickle, personagem de Robert de Niro, é 

atribuído ao fato de ele beber o refrigerante Coca Cola em demasia para se manter 

acordado, sendo ele um taxista noturno. 

 

E.T - O Extraterrestre (1982, Steven Spielberg): Quebra o recorde de 

merchandising editorial do produto Coca Cola, que aparece em quatro diferentes tipos 

de inserções.  

 

De 1983 a 1988 há exemplos notáveis que precisam ser destacados, 

como Mac – O Extraterrestre (Stewart Raffill), Coca Cola Kid (Dusan Makavejev) onde 

a Coca Cola atua como elemento narrativo consciente, e Os Deuses Devem Estar 

Loucos (Jamie Uys), onde uma simples garrafa do produto é o fio condutor da história 

do filme. 

 

Caindo na Real (1994, Bem Stiller): Famoso por seu um filme cult dos 

anos 90, apresenta a Coca Cola diet como a bebida escolhida por uma geração, a 

geração X (pessoas nascidas entre 1965 e 1981. Essa geração é conhecida por ter um 

padrão de vida mais pé no chão e consumista). 

 

Independence Day (1996, Roland Emmerich): Exemplo sutil de que o 

uso em si não faz diferença, e o que importa é a aparição e a lembrança do produto. 

Latinhas do refrigerante são usadas como alvo para treinamento de tiro dos militares 

envolvidos no combate à invasão alienígena.  

 

Um Duende em Nova Yok (2003, Jon Favreau): Imagens dos produtos 

Coca Cola são apresentados pelo ambiente nova-iorquino nesta comédia protagonizada 

por Will Ferrel. 
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Menina de Ouro (2004, Clint Eastwood): Filme bastante premiado do 

importante ator e diretor Clint Eastwood, o merchandising tie-in em torno do produto se 

faz notável em seus elementos estéticos e dramatúrgicos, estando o produto já bem 

enraizado na cultura dos filmes americanos. 

 

Scott Pilgrim Contra o Mundo (2010, Edgar Wright): A Coca Cola 

Zero, produto recente da companhia, é apresentada de várias maneiras, até mesmo como 

compressa térmica para a dor de cabeça do protagonista Scott (Michael Cera). 
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Anexo 2 Infográfico Apple 
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1984 – Aparição do Macintosh Launches. 

 

1986 – Star Trek IV  

00:51 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 8. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 5 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 13 %. 

Resultado: 109 milhões em filme, tempo de duração e receita. 

 

1987 – Aparição do MAC II 

 

1989 – De Volta Para o Futuro 2  

00:12 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 57 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 28. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 2 %. 

Resultado: 120 milhões em filme, tempo de duração e receita. 

 

1990 – Aparição do MAC PORTABLE e MAC LC. 

 

1991- Aparição do Power Book 100. 

 

1993 – Aparição do Newton. 

 

1998 – Mensagem Par@ Você 

03:58 minutos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 21. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 10. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 33 %. 

Resultado: 115 milhões em filme, tempo de duração e receita. 
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2000 – Aparição do Power Mac Cube. 

 

2001 – Legalmente Loira 

02:30 minutos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 19. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 10. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 21 %. 

Resultado: 96 milhões em filme, tempo de duração e receita. 

 

2002 – Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro 

00:51 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 29. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 20. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 3 %. 

Resultado: 213 milhões em filme, tempo de duração e receita. 

 

2003 – Escola de Rock 

00:22 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 12. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 5. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 17 %. 

Resultado: 81 milhões. 

 

2004 – Entrando Numa Fria Maior Ainda 

00:46 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 24. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 8. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 8 %. 

Resultado: 280 milhões. 

 

2005 – Aparição do iPad nano e iMac G4. 
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2006 – O Virgem de 40 Anos 

00:37 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 58. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 27. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 2 %. 

Resultado: 109 milhões. 

Aparição do Macbook. 

 

2007 – Transformers 

05:51 minutos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 101. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 40. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 1 %. 

Resultado: 319 milhões. 

Aparição do iPhone e do iPod touch. 

 

2008 – Sex and the City 

10:14 minutos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 63. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 44. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 13 %. 

Resultado: 152 milhões. 

Aparição do Macbook Air. 

 

2009 – Tá Rindo do Que? 

02:34 minutos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 24. 

N;úmero de diferentes produtos mostrados em cena: 16. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 13 %. 

Resultado: 51 milhões. 
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2010 – The Kids Are Alright 

00:19 segundos de aparições de produtos da marca. 

Número de vezes em que um produto da marca aparece: 24. 

Número de diferentes produtos mostrados em cena: 6. 

Vezes em que a Apple aparece num total de produtos: 17 %. 

Resultado: 34 milhões. 

Aparição do iPad.  

 

2011 – Aparição do iPad 2 e iPhone 4s. 
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