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RESUMO 
 
A revolução no campo da publicidade e propaganda está ligada ao período de intensa 
mudança no cenário do consumo midiático. Isso se dá pelo fato de que os telespectadores do 
século 21 já nascem com a presença da TV, da internet e das mídias digitais e integradas e 
assim, interagem com todas ao mesmo tempo, minimizando a atenção exclusiva dedicada a 
apenas um dos meios. Dessa forma, a publicidade busca constantemente as melhores 
ferramentas para atrair a atenção das crianças. Com base nesta pesquisa, o cinema de 
animação foi percebido como uma mídia funcional na guerra das marcas, talvez pela forma 
discreta como essas se inserem nas histórias, por meio da linguagem da fantasia. Sob esse 
panorama, esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a eficácia das mensagens 
voltadas ao público infantil, emitidas por meio de tie-in nos filmes “Formiguinhas” e “O 
Espanta Tubarões”. Os filmes foram expostos a um grupo de crianças com idades entre 7 e 9 
anos. Durante a seção, procedeu-se observação simples e questionários foram aplicados antes 
e após a exibição dos filmes, o que possibilitou verificar e comparar a eficácia do tie-in 
utilizado pelas marcas “Coca-Cola” e “Pepsi”. Com base nos resultados, constatou-se que este 
tipo de estratégia pode ser eficaz na forma como foi utilizada. 
 
 
Palavras-chave: Tie-in. Filmes de animação. Crianças. Merchandising editorial. 
  
 
ABSTRACT 

 
The revolution in the advertising field is linked to the intense period of change in the media 
consume scenery. This is due to the fact that the spectators of the 21st century were born 
surrounded by TV, internet and digital and integrated media and they interact with all of them 
at the same time, minimizing the exclusive attention to just one of the means. This way, the 
advertising is constantly in search of the best tools to call the attention of the children. Based 
on this research, the animation movies were perceived as functional media in the war among 
brands, possibly because of the discreet form that it is inserted in the stories, through a fantasy 
language. On this approach, this paper’s main objective is to evaluate the effectiveness of the 
messages aimed at the children emitted through tie-in in the movies “Antz” and “Shark Tale”. 
Both movies were shown to a group of children aged between 7 and 9 years old. A simple 
observation was made and questionnaires were applied before and after the movie section, 
making it possible to verify and compare the effectiveness of the tie-in used by the brands 
“Coca-Cola” and “Pepsi”. Based on the results, it’s possible to realize that this kind of 
strategy may be effective in the manner it was used. 

Key-words: Tie-in. Animation movies. Children. Editorial merchandising. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O campo da publicidade e propaganda passa por um período de evolução, durante o 

qual se identifica a fronteira entre um formato com base na invasão dos espaços de 

entretenimento e informação e um formato baseado na produção de conteúdo e de 

informação. Há pouco tempo veículos de comunicação fabricavam conteúdo e a publicidade 

se inseria nele, porém, identifica-se que, agora são as marcas que estão cada vez mais 

produzindo conteúdo, na internet, na TV, no cinema ou no mercado editorial, é o que afirma 

Longo (2007).  

 A mídia tradicional não desaparecerá, mas irá se adequar às novas tecnologias, bem 

como à forma pela qual o público as utiliza e recebe as mensagens. Os meios de comunicação 

tradicionais poderão seguir dois caminhos, dentre os quais: uma fusão do conteúdo com a 

publicidade, na qual os produtos estarão cada vez mais inseridos na programação; e, por outro 

lado, a transformação do intervalo comercial em conteúdo relevante também constituirá uma 

realidade. Com isso, o tie-in1 tende a ter uma maior importância nas estratégias de 

comunicação das empresas, como forma de atingir o público-alvo discretamente para garantir 

que sejam reduzidas as barreiras de resistência dos espectadores diante das mensagens 

publicitárias. Contudo, não se trata de propaganda disfarçada: esse tipo de mensagem não 

deve enganar o consumidor e sim deixar clara sua intenção. O importante na utilização do tie-

in é a integração com o ambiente em que a mensagem será inserida, como afirma Longo 

(2007). 

 A razão dessa mudança no cenário da publicidade se dá pelo fato de que os 

telespectadores do século 21 já nascem com a presença da TV, da internet e das mídias 

digitais e integradas e interagem com todas ao mesmo tempo, minimizando a atenção 

exclusiva dedicada a apenas um dos meios. Outro motivo é a chegada da TV Digital no Brasil 

e a solidificação deste veículo em diversos outros países, o que possibilitará aos 

telespectadores uma maior liberdade quanto ao que desejam assistir. Diante deste contexto, os 

profissionais têm sido levados a repensar a forma de comunicar e atingir o público-alvo.  

 O contexto onde nascem as crianças deste século apresenta o panorama do futuro 

consumidor e desvenda a relevância dessa alteração na maneira de transmitir as mensagens 

aos públicos-alvo, mostrando que para atingi-las, a propaganda terá que abordá-las de 

variadas formas e por todos os ângulos. Vianna (2007) mostra sua preocupação em relação ao 

                                                 
1 Na tradução significa algo que está interligado. Ferramenta de comunicação em que, produtos, marcas ou 
serviços são inseridos nos meios eletrônicos de forma sutil, agregados ao roteiro. 
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público infantil, pois com a chegada da TV Digital o cuidado com a publicidade deverá ser 

redobrado, sendo que a tendência é a aplicação da propaganda dentro dos conteúdos com 

abordagens mais sutis. As crianças não possuem a capacidade de diferenciar um comercial 

que tem como garoto-propaganda um personagem de desenho e acabarão achando que a 

publicidade é extensão do que estão assistindo. 

 Segundo Sampaio (2000), as crianças, como potenciais consumidoras, foram 

descobertas pela indústria no início dos anos 80, quando deixaram de ser filhos de clientes 

para se tornarem clientes, com desejos e dinheiro para gastar. Já é possível afirmar que o 

público infantil vem sendo amplamente abordado pelas empresas que desejam consolidar suas 

marcas. Estes esforços de marketing (Mercadologia) se justificam, sobretudo, porque se trata 

de um público numeroso: o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) registrou em 

2003 que 27% da população total têm de 0 a 14 anos, evidenciando um potencial quantitativo 

de mercado significativo; esse público passa então, a ser visto como um segmento autônomo 

do mercado de consumo, o que exige também uma nova abordagem de comunicação para 

eles. 

 Chauí (1996), citado por Pontes (2007), diz que a função dos meios midiáticos é 

estimular de todas as formas possíveis o imaginário das crianças, com o objetivo de inserir 

nelas a necessidade de consumo e transformá-las em crianças consumidoras. Isso mostra o 

poder do cinema como uma mídia de persuasão, pois trata justamente, do imaginário e a da 

fantasia das crianças. Longo (2007) acredita que a nova forma de comunicação publicitária 

possivelmente trabalhará com o tripé que envolve o entretenimento, a informação e a 

interatividade. Visto que os dois primeiros fatores (entretenimento e informação) se 

enquadram no meio cinema, forma-se então a hipótese de que o cinema pode ser uma forma 

adequada de atingir o público infantil com a publicidade. Entretanto, conforme ficará evidente 

no decorrer deste texto, também se chegou a uma hipótese negativa, resultante do estudo 

exploratório realizado pela autora deste trabalho: o tie-in em cinema de animação, na forma 

como é encontrado, é imperceptível aos olhos conscientes do público infantil. 

 O cinema, desde seu nascimento em 1895, tem como objetivo encantar e prender a 

atenção de todos que assistem a um filme e sabe-se que esse encanto aumenta quando o 

público-alvo são as crianças e a história envolve desenhos animados que giram em torno de 

personagens de um mundo irreal e encantado. Fantin (2006) afirma que a experiência do 

público infantil diante dos filmes, se dá não apenas pelas incríveis sensações que os sons e as 

luzes do cinema provocam, mas por fazer com que a memória atue no imaginário das 

crianças, de modo a dar mais sentido às histórias e a cada cena do filme. Desta forma entende-
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se a capacidade de persuasão do dispositivo cinematográfico, que envolve um conjunto de 

fatores, entre eles: a situação cinematográfica, a imobilidade da escuridão e os mecanismos 

anunciativos da imagem que levam as crianças a projetar-se na representação. A relação de 

sedução que o cinema possui com o público infantil está relacionada às suas características, 

em que “sons, imagens, palavras, cores e movimentos interagem com imprevisíveis espaços 

sociais e culturais e, ainda, com as mais imponderáveis dimensões do imaginário pessoal e 

coletivo (PACHECO, 1998, p. 126)”.  

 A grandeza de estudar o cinema voltado ao público infantil está em saber que as 

crianças estão diante de um grande emissor de códigos que pode conduzir sua cultura, 

tentando conhecer o mundo por meio dela. Sendo assim, Adorno (2002) ressalta que desde a 

infância, na sociedade midiática, o individuo é atraído pelo espetáculo veiculado na mídia, 

que por sua vez, reduz a capacidade de reflexão e críticas do espectador em troca do prazer de 

esquecer o mundo real e entrar no “mundo fantasia”.  

 Desta forma, Zilberman (1984) considera o cinema um brinquedo maravilhoso, capaz 

de dar sentido ao imaginário de quem vê os filmes, porém ele pode se tornar perigoso frente 

às crianças, devido a sua capacidade de organizar imagens no inconsciente do público 

impondo conceitos, e assim, possivelmente, influenciando atitudes. 

 Ao reconhecer a capacidade de sedução que o cinema possui, a publicidade enxergou a 

oportunidade de se unir e aproveitar suas características que envolvem o imaginário, o 

encantamento e a atenção total dos telespectadores, para transformar o cinema em uma vitrine 

de marcas e desta forma, atingir as crianças. Elas, que segundo Schifino (2006), são mais 

suscetíveis à mídia e ao seu poder de persuasão, pois estão em fase de desenvolvimento e 

construção de significados. Porém, apesar da grande receptividade do espectador, o cinema 

precisa ser melhor aproveitado pelos anunciantes e pelos próprios exibidores, pois a 

publicidade representa apenas 3% do faturamento anual dos cinemas, como afirma Tavares 

(1999). 

 Inserir produtos e marcas nos roteiros dos filmes de animação é a estratégia adotada 

pelas empresas. Com o objetivo de difundir e fortalecer as marcas procuram ampliar o 

impacto com o público e gerar lembrança de marca. As crianças estão sendo visadas por 

empresas, pois são percebidas “como consumidores presentes e futuros e como vendedores de 

conceitos e de estratégias de propaganda de produtos, valores e estilos de vida (BUTCHT; 

FEILITZEN, p.73, 2002)”. 

 O tie-in, como é chamada essa estratégia, de acordo com a revista Advertising (2005) 

é uma ótima estratégia de marketing e comunicação, desde que bem executada e planejada. O 
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tie-n é capaz de gerar a aproximação sutil da marca com seu público, através dos enredos, 

contextos, personagens e situações criadas que mantenham uma relação racional e emocional 

com os públicos de interesse. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA) 

revela que os consumidores lembram mais das marcas dos produtos quando esta abordagem é 

realizada. Diante disto, Oliveira (2007) diz que o tie-in é a “bola da vez” em propaganda. 

Desta forma, percebe-se a importância deste estudo, visto que, cada vez mais o público 

infantil recebe maior atenção dos profissionais de marketing, sensíveis ao seu potencial 

enquanto consumidores, tendo em vista o processo de fidelização de marca e sua capacidade 

de influência sobre itens de consumo na família. No Brasil, o mercado infantil é um dos mais 

importantes na comercialização de produtos, como pontua Pacheco (1998). Isso faz com que o 

marketing e a publicidade estabeleçam esforços específicos para sensibilizar e persuadir o 

público de até 14 anos e as soluções mágicas são aceitas e apreciadas. A estrutura dos contos 

de fadas é adequada, atrativa e pertinente para abordar as crianças.  

 Pacheco (1998) ainda diz que a imagem até chegar ao telespectador passa por muitos 

filtros, sofre uma série de operações mediadoras. E isso acontece não só em razão da natureza 

do meio, mas também em virtude da própria maneira que o espectador se envolve com o 

veículo; portanto, ao relacionar o processo de recepção, vê-se as crianças como espectadores 

ativos, e não apenas receptores passivos esperando ser manipulados pela mídia.  

Sob este contexto social, tecnológico e mercadológico, o presente estudo descreve a 

recepção de crianças frente a dois filmes de animação que contêm tie-in, bem como a emissão 

das mensagens por meio do tie-in nestes dois filmes, com o principal intuito de avaliar a 

eficácia destas mensagens. Para cumprir com estes objetivos, um grupo de crianças foi 

exposto aos filmes “O Espanta Tubarões” e Formiguinhas”. Neste sentido, a questão central 

que norteou este estudo foi formulada nos seguintes termos: como crianças recebem o tie-in 

em filmes de animação? 

Este trabalho tem a seguinte estrutura. No primeiro capítulo, introdutório, é feita uma 

contextualização do campo da publicidade e propaganda, das mudanças no cenário 

mercadológico e do consumo midiático. No segundo capítulo, faz-se um levantamento 

bibliográfico com teorias, conceitos e pesquisas acerca dos temas tie-in, a criança e a mídia, 

cinema e recepção. O terceiro capítulo refere-se à metodologia utilizada na pesquisa. O quarto 

capítulo apresenta a descrição e a análise da emissão das mensagens por meio do tie-in nos 

filmes “Formiguinhas” e “O Espanta Tubarões”. No quinto capítulo, tem-se a descrição e 

análise de recepção das crianças participantes da amostra. Por fim, no sexto capítulo, 
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apresentam-se discussões finais acerca dos dados mais relevantes coletados durante o 

levantamento de campo, bem como as limitações da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO  

  

Para que fosse possível a melhor compreensão da recepção das crianças frente à 

exposição do tie-in no cinema de animação, resgataram-se conceitos e estudos referentes aos 

temas: tie-in, crianças, cinema e recepção abordados sobre a visão de diferentes autores. 

   

2.1 MERCHANDISING – TIE-IN 

 

 O merchandising, segundo Pinho (2001), é uma ferramenta de comunicação 

mercadológica que faz parte do Composto ou Mix de Marketing integrando a estratégia de 

promoção ou comunicação. 

    

Promoção é todo esforço de comunicação empreendido pela empresa para informar 
a existência do produto e promover as vendas, por meio da venda pessoal, 
publicidade, propaganda, relações públicas, merchandising, marketing direto, 
embalagem e promoção de vendas (PINHO, 2001, pp. 35 – 36). 
 

 A palavra merchandising possui uma gama de conceitos e aplicações, podendo 

designar ações diferentes. De uma forma mais geral, Zenone e Buairide (2006) mencionam o 

merchandising como uma maneira de auxiliar a adaptação dos produtos e marcas no mercado, 

e defendem que é possível destacá-los por garantir uma maior proximidade com o público e 

por sua capacidade própria de interagir mais diretamente com o consumidor.  

 Porém, em concordância com Pinho (2001), os autores destacam duas atuações 

diferentes do merchandising. Um dos conceitos o aborda como uma ação multifacetada de 

valorização e enriquecimento do produto no ponto de venda, que objetiva proporcionar 

informações direcionadas diferenciando o produto, marca ou serviço da concorrência e 

levando o consumidor à compra. 

 Outra definição também considera merchandising como atividades realizadas em 

novelas e cinemas, quando o produto ou serviço são expostos em meio a uma cena e passam a 

fazer parte da história. Esta última acepção será abordada com mais profundidade ao longo da 

revisão bibliográfica.  

 Existe certa discordância entre os autores quanto ao melhor termo a ser utilizado para 

designar a inserção de um produto, marca ou serviço nos meios audiovisuais. Segundo Pinho 

(2001), a expressão merchandising recebeu popularmente esta denominação para designar a 

inclusão de menções ou aparições de produto, serviço ou marca, de forma aparentemente 
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casual, em programas de televisão ou de rádio, filme cinematográfico e espetáculo teatral. Já 

Silva (1990), citado por Pinho (2001, p. 80), considera o merchandising na televisão uma 

forma errada de aplicação do termo, pois falta nele um elemento importante, que seria o ato 

da compra por impulso, uma característica essencial desta disciplina. Costa e Talarico (1996), 

citado por Pinho (2001), dão o nome de merchandising eletrônico a esse tipo de comunicação, 

mas consideram ainda, não ser a melhor maneira de denominação. Em contribuição, Blessa 

(2003) oferece outra opção para a melhor expressão de uma aparição de marca em uma 

novela, por exemplo, nomeando a ação de tie-in. A mais recente denominação vem da revista 

DN Online de 2005, que trata a inclusão de marcas comerciais dentro de conteúdos de 

entretenimento e ficção como Product Placement. Nesta pesquisa, para facilitar a exposição e 

compreensão do conteúdo, será utilizado apenas o termo tie-in, que na tradução significa algo 

que está interligado. Esta escolha está baseada na denominação defendida pela POPAI2, uma 

associação sem fins lucrativos filiada ao The Global Association For Marketing At Retail, 

principal entidade do setor em todo o mundo.  

As emissoras de televisão, filmes, peças teatrais ou qualquer veículo que insere o tie-

in, o utiliza intensivamente, pois a atividade constitui uma ótima fonte de receita para o 

veículo de acordo com Pinho (2001). Veronezzi (2003) complementa dizendo que o custo de 

uma cena com a inserção do tie-in é muito alto em relação ao custo total do filme, mas é baixo 

em relação ao seu lucro estimado, ou seja, os veículos estão mais preocupados em pagar os 

custos das suas produções do que propriamente com sua eficiência ou eficácia, às vezes 

exagerando na sua utilização. 

O tie-in, de acordo com Pinho (2001), pode ser a designação dos produtos, marcas ou 

serviços inseridos nos meios eletrônicos como, por exemplo, nas telenovelas, programas de 

televisão ou de rádio e espetáculos teatrais, porém foi no cinema que se deu seu nascimento.  

 Segundo Merten (2007), em 1895 os irmãos Lumiére criaram o cinema, inaugurando a 

primeira exibição paga para o público assistir a um filme e de acordo com a revista DN On-

line (2005), foi um ano depois que os irmãos já inseriram estrategicamente, em um curta 

metragem realizado, a aparição do sabão Sunlight e quem comprasse o sabão garantia 50% de 

desconto na bilheteria. Porém, foi na década de 40 que o tie-in estreou definitivamente nas 

grandes produções de Hollywood e passou a fazer parte dos negócios publicitários, 

transformando o cinema em uma indústria mais poderosa e lucrativa, e mais do que isso, em 

um mostruário de marcas e produtos, como observa Veronezzi (2003). A atividade constitui 

                                                 
2 http://www.popaibrasil.com.br/biblioteca/palestrasg.php  - http://www.popaibrasil.com.br/popaibrasil/  
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uma ótima fonte de receita para o veículo. Obrigadas pela regulamentação do espaço 

comercial a limitar em 15 minutos por hora o tempo para propaganda, as emissoras de 

televisão têm no merchandising uma forma de obtenção de um lucro marginal, que se torna 

cada vez mais significativo. 

 No início, essa tática valia para divulgar não os produtos, mas sim uma categoria, e 

por isso foi difícil de ser identificado como tie-in. Durante anos, diversas empresas utilizaram 

esta tática e o público não percebia que se tratava de cenas inseridas no roteiro dos filmes 

mediante verbas publicitárias. O autor considera o verdadeiro tie-in a forma de fazer 

publicidade sem que o público perceba que se trata de publicidade. Sob este aspecto, no 

entanto, o autor cai em uma contradição, pois diz que o tie-in realizado de maneira correta 

assume a forma de mensagem subliminar. 

 Ramonet (2002) conceitua o tie-in como um procedimento de imagem subliminar, o 

que torna invisível e imperceptível a publicidade, pois ela está inserida entre as imagens e a 

retina não é capaz de produzir, mas o cérebro capta a mensagem abaixo do limiar da 

consciência. Este tipo de utilização é muito contestado por especialistas, pois falam da 

incapacidade do ser humano de se defender frente a mensagens expostas desta maneira.  Mas 

ainda se tenta determinar até que ponto uma imagem (som ou palavra) apresentada de modo 

tão fugaz que a pessoa acha que nem percebeu, pode afetar seu julgamento. 

 A revista Advertising (2005), em contraponto à afirmação de Ramonet, observa que o 

tie-in: 

não é nenhuma forma de comunicação subliminar, pois não se preocupa em atuar no 
subconsciente do consumidor, mas expor o produto aos seus sentidos integrando-os 
a um enredo que lhe agrade e que lhe interesse. O mais importante de tudo é que tal 
ação esteja dentro do enredo pertinente à natureza do produto e à imagem da marca 
(ADVERTISING, 2005, p.27). 

 

 O tie-in deve estabelecer, portanto, um limite e conseguir equilibrar o enfoque e a 

tônica de exposição do produto ou da marca para garantir eficácia. Pinho (2003) confirma que 

essa estratégia também não pode se valer de exageros nas suas ações para que não incomode o 

telespectador com cenas forçadas e claramente artificiais. Costa e Talarico (1996), citado por 

Pinho (2003, p.81), pontuam requisitos para obter sucesso na execução da estratégia e não 

causar reações contrárias das esperadas: ser discreto e integrar a cena sem ser ostensivo nem 

agressivo; participar de situações naturais previamente estabelecidas; os personagens que 

utilizarem o produto devem apresentar o perfil e características de seu público real, evitando 

que algum fato relativo à vida do personagem na novela ou no filme, de caráter negativo, 

possa ser associado à imagem do produto, prejudicando-o.  
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 A revista Advertising (2005), apresenta o tie-in como uma boa estratégia de marketing 

e comunicação, desde que bem executada e planejada. Capaz de gerar a aproximação sutil do 

produto, marca ou empresa do seu público, através dos enredos, contextos, personagens e 

situações criadas que mantenham uma relação racional e emocional com os públicos de 

interesse. 

 Os efeitos do tie-in podem ser diferenciados de acordo com a eficácia e a eficiência, 

em que no primeiro caso, se confirma quando existe um planejamento e produção adequados. 

Já a eficiência é complicada de medir, pois as referências são de difícil mensuração 

comparativa. Aí está um dos problemas do tie-in de acordo com Ramos (1986): a dificuldade 

de controle de sua veiculação.   

 Paralelo a isso, é preciso considerar também a chegada da TV Digital, na qual essa 

estratégia se consolidará mais ainda entre os programas de televisão, seriado e filmes, como 

acentua Longo (2007). Uma vez que a nova tecnologia proporcionará aos espectadores maior 

liberdade de escolha dos seus conteúdos, ele fará sua própria programação, podendo optar por 

assistir, ou não, os intervalos comerciais e por isso, mais do que nunca, inserir as marcas 

durante o programa de televisão ou filmes evitará que os consumidores “fujam” das 

publicidades.  

 Há pouco tempo veículos de comunicação fabricavam conteúdo e a publicidade, 

marcas que se inseriam nele, isso está em processo de mudança e são as marcas que começam 

a produzir conteúdo, na internet, na TV, no cinema ou no mercado editorial. Cada vez mais se 

enxerga produtos ou empresas anunciando durante longas-metragens de Hollywood de forma 

muito integrada ao roteiro. São marcas que se transformam em mídia e o meio se torna 

mensagem. Longo (2007) diz que a mídia tradicional poderá seguir, entre outros, dois 

caminhos principais: uma fusão do conteúdo com a publicidade, com os produtos cada vez 

mais inseridos na programação, em que essa sinergia entre conteúdo e propaganda deve 

crescer muito; e, por outro lado, a transformação do intervalo comercial em conteúdo 

relevante. Contudo, não se trata de propaganda disfarçada de conteúdo, esse tipo de 

mensagem deve deixar bem clara sua posição, sem enganar o consumidor. O que importa é a 

integração com o ambiente em que a mensagem será inserida. 

 As empresas ao utilizar essa forma de comunicação, explicam Costa e Talarico (1996), 

citado por Pinho (2003, p.80), têm como principais propósitos difundir o uso do produto, 

fortalecendo a sua imagem e ampliando o número de impactos no público, gerando assim, a 

lembrança da marca.  
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 Como se percebe, o tie-in é valido como uma ferramenta de comunicação que deve ser 

utilizada para reforçar as campanhas publicitárias; ou seja, é uma ferramenta de apoio que 

acompanhada de uma programação pré-estabelecida, ajuda a solidificar o nome, a marca ou 

utilidade do produto na mente do consumidor.  

 O tie-in, como um dos processos do marketing é concebido para incrementar vendas, 

que satisfazem necessidades e desejos do consumidor. Nesta busca as empresas adaptam 

produtos ao mercado, estabelecendo também o fluxo de distribuição e estratégias em razão 

das características do público-alvo, como afirma Pacheco (1998). 

 Em razão disso, essa estratégia está sendo utilizada para persuadir e consolidar a 

marca não só diante dos consumidores adultos, mas também para conquistar as crianças. 

Pacheco contesta a atuação publicitária diante do segmento infantil e a forma como os 

próprios meios de comunicação estão elaborando as programações que atingem esse público. 

O autor afirma que existem programas infantis recheados de propaganda oculta; e que se o 

uso do tie-in em programas de adultos já é contestado devido a alta capacidade de persuasão; 

frente às crianças, com aparições de guloseimas no conteúdo de programas infantis e em 

filmes, ele exerce inevitável atrativo e envolvimento total. Estimulada no mais alto grau, a 

criança não tem chance de filtrar essa ação e, compulsoriamente, pedirá que comprem aquilo 

que seus heróis e ídolos comem ou bebem. 

 Os apelos de vendas feitos por meio do tie-in são responsáveis pelas mensagens mais 

agressivas dirigidas ao segmento infantil, pois esse tipo de mensagem não obedece a qualquer 

forma de controle ético. Sob essa perspectiva, o tie-in inserido no cinema de animação se 

transforma em um “vilão”, visto que a lógica é dispensável na comunicação com o público 

infantil. Segundo Fátima Belo da agência Young & Rubicam citada por Butcht e Feilitzen 

(2002, p.183), a principal linguagem, a mais atrativa para esse público é a fantasia. Interagir 

com personagens de histórias encantadas é natural, pois de qualquer forma os personagens já 

vivem no quarto deles. As soluções mágicas são aceitas e apreciadas. A estrutura dos contos 

de fadas é adequada, atrativa e pertinente para abordar as crianças.  

 Vianna (2007) afirma que com a TV Digital o cuidado com a publicidade deverá ser 

redobrado, pois a tendência é a aplicação da propaganda dentro dos conteúdos com 

abordagens mais sutis.  
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2.2 A CRIANÇA E A MÍDIA 

 
 Uma nova paisagem está surgindo em relação à mídia, tanto na esfera privada quanto 

na pública. É o que dizem as autoras Butcht e Feilitzen (2002), ressaltando que as culturas da 

mídia estão mudando, pois as informações fluem mais livres e possuem vínculos mais frouxos 

em relação a tempo e lugar.  

 Para Figueiredo (1999), cada vez mais os meios de comunicação vão se agregando uns 

aos outros e incorporando suas linguagens, aperfeiçoando-a e expandindo-a. Assim aconteceu 

com a televisão que adotou as linguagens do jornal, do rádio e do cinema. Para o autor, a 

mídia se transformou em uma grande mediadora social, fazendo com que a nossa percepção 

quanto ao real e ao verdadeiro seja apenas aquilo que foi transmitido pela mídia. 

 A cultura midiática hoje é intensiva e onipresente, à medida que a quantidade de 

informações veiculadas através das novas tecnologias de comunicação continua se 

expandindo e as distinções entre computador, televisão, rádio, imprensa, livro e telefonia 

continuam a se dissolver gradualmente, ocasionando a individualização e a fragmentação cada 

vez maior da mídia. 

 

Embora os padrões de uso da mídia tenham como base contextos complexos em que 
as filiações nacionais, o nível sociocultural da pessoa, os gostos individuais, as 
políticas de mídia e muitos outros fatores desempenham seu papel, verifica-se a 
tendência de que, com o aumento quantitativo dos conteúdos da mídia, as 
preferências e os estilos de vida individuais venham a se tornar cada vez mais 
importantes como fatores que influenciam as opções de mídia, ou seja, o uso da 
mídia vem-se tornando mais individualizado (BUTCHT; FEILITZEN, 2002, p. 59). 
 

Sobretudo, apesar da individualização que a mídia está criando, a televisão ainda é o 

meio dominante para todos os tipos de usuários, tanto em números, quanto em tempo gasto. 

Assistir televisão constitui a parte principal do uso de mídia por todas as idades e em todas as 

partes do mundo. No Brasil, de acordo com o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

e Estatística) de 2005, as crianças são campeãs mundiais em horas gastas em frente à 

televisão, em média, 4h51min por dia, assistidos por crianças de 4 a 11 anos.  

 As crianças são uma grande fatia deste “todo” e potenciais consumidoras da mídia. O 

IBGE registrou em 2003 que 27% da população total têm de 0 a 14 anos, o que evidencia um 

potencial quantitativo de mercado significativo formado pelo público infantil, em relação aos 

conteúdos expostos pela mídia. A revista Marketing (2007), cita sobre pesquisas que indicam 

que, diariamente, as crianças são impactadas por todos os meios de comunicação, porém a 

porcentagem maior continua com a televisão: 85%, 74% ocupam-se com jogos on-line e 72% 

navegam na internet, quase que, diariamente.  Segundo Sampaio (2000), por volta da década 
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de 80, verificou-se a explosão dos programas infantis e o crescimento de sua importância na 

mídia. As publicações especializadas da área de propaganda e marketing identificaram a 

“síndrome infantil”, em que a criança deixou de ser uma questão de interesse somente de pais 

e educadores, tornando-se interesse da propaganda.  

 James McNeal, citado por Pacheco (1998, p.155), concorda com a colocação de 

Sampaio e diz que as crianças são hoje clientes, compradoras, gastadoras e consumidoras. Ele 

fala da descoberta desse consumidor pela indústria no inicio dos anos 80, quando as crianças 

deixaram de ser filhos de clientes para se tornarem clientes, com desejos, dinheiro para gastar 

e por serem um número alto de potenciais compradores, para justificar os esforços de 

marketing. Esse público passa então a ser visto como um segmento autônomo do mercado de 

consumo.  

 O reconhecimento da participação destacada da criança na realidade do consumo 

brasileiro impulsiona a sua maior visibilidade na mídia. O público mirim de hoje, de acordo 

com Vianna (2007), é multimídia e consome a programação da TV junto com internet, celular 

e outros aparelhos eletrônicos, fato esse que não pode ser descartado pelas empresas que, 

atualmente, investem economicamente neste público. A publicidade reconhece na criança a 

sua condição privilegiada de consumidor atual, com um poder significativo de decisão sobre 

as compras de artigos infantis; de consumidor do futuro, que passou a ser precocemente 

cortejado tendo em vista o processo de fidelização de marca e o seu poder de influência sobre 

itens de consumo da família. É notável a influência das crianças brasileiras no consumo dos 

pais; Vianna (2007), afirma que são poucas as categorias de produtos em que os consumidores 

mirins não influenciam na opção pelas marcas. 

 Sampaio (2000) destaca com base em uma pesquisa realizada pela Mc-Cann-Erickson 

(1995) com pais e crianças, a tendência no sentido de uma maior autonomia da criança no 

plano de consumo. Na literatura especializada como New mídia & mercado (1996) e 

Marketing (1996), citada por Sampaio (2000, p. 152), destaca-se o poder infantil, qualificando 

as crianças não só como “independentes”, mas como novos “ditadores de hábitos e consumo” 

e significam um mercado potencial para uma série de produtos e serviços. Nos EUA, os 

gastos de crianças de 4 a 12 anos aumentaram de US$ 6,9 bilhões em 1989 para US$ 30 

bilhões em 2002, e sua influência no consumo total das famílias chegou a US$ 310 bilhões, 

números consideráveis para o mercado, como afirma a Revista Marketing (2007). 

 No Brasil, o mercado infantil é um dos mais importantes na comercialização de 

produtos, como afirma Pacheco (1998). Isso faz com que o marketing e a publicidade 

estabeleçam esforços específicos para sensibilizar e persuadir o público de até 14 anos. Na 
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busca por um maior consumo entre o público mirin, a Propaganda e o Marketing vêm, cada 

vez mais, se transformando numa presença generalizada no espaço infantil. É o que diz 

Montgomery (2001), citado por Butcht e Feilitzen (2002, p. 40). As formas de propaganda, 

marketing e vendas direcionadas às crianças estão surgindo como parte da nova mídia. Os 

meios interativos introduzem um novo conjunto de relações e acabam com as barreiras 

tradicionalmente existentes entre conteúdo e comércio, criando uma intimidade sem 

precedentes, entre a criança e os profissionais de marketing. Vianna (2007) afirma que o 

consumo infantil é uma realidade e por isso é preciso ter responsabilidade na comunicação 

destinada as crianças, para que a necessidade de consumo não se torne excessiva, uma vez que 

esse público é facilmente persuadido. 

 A economia e a propaganda comercial, por sua vez, são fatores que exercem influência 

relevante sobre a mídia audiovisual destinada às crianças. Sampaio (2000) complementa a 

afirmação dizendo que as ações de mídia se desenvolvem de modo tão articulado que se reduz 

a possibilidade de influências unilaterais da comunicação midiatica sobre o consumidor. 

 Chauí (1996), citado por Pontes (2007), diz que a função dos meios midiáticos é 

estimular de todas as formas possíveis o imaginário das crianças, com a finalidade de 

introduzir nesses indivíduos a necessidade de consumo e transformá-los em crianças 

consumidoras. 

A mídia modela as posturas e cria necessidades levando ao consumo supérfluo. Isso 
é feito não só por meio de estratégias de publicidade e marketing, como também por 
meio de estratégias subliminares, que desfilam diariamente em todos os gêneros 
televisivos (PACHECO, 1998, p.30). 
 
 

 Sob esta perspectiva do setor de meios de comunicação, Butcht e Feilitzen (2002) 

falam que, ao longo da última década, a demanda por programas de animação e a atividade 

econômica de produção de desenhos animados se expandiram de forma impressionante. 

Resultado da sua longevidade e poder de criar fluxos suplementares de receita, os desenhos 

animados se tornaram um investimento atraente, de modo que os lucros mais significativos 

deste setor provêm do licenciamento e merchandising, o que contribui para a transformação 

dos programas infantis em uma indústria internacional (Screen Digest, 2001, citado por 

Butcht e Feilitzen, 2002, p. 31).  

 Sampaio (2000) completa afirmando que a comunicação dirigida ao público infantil se 

estende ao mundo do consumo. As crianças têm a chance de conviver com seus personagens 

preferidos, não apenas na televisão, mas nos diversos momentos do seu dia. Através de 

brinquedos, camisetas, CD’s, figurinhas e outras atividades de licenciamento que a esfera 
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infantil proporciona.  O envolvimento das crianças em uma rede de consumo que é deflagrada 

a partir da TV, cinema, livros, entre outras mídias, preenchem o cotidiano infantil com seus 

personagens e ídolos.  Personagens estes que mexem com o imaginário da criança. Pacheco 

(1998) levanta esta questão e fala que os desenhos animados têm um ritmo, uma 

movimentação e uma linguagem que as mobiliza. São formas lúdico-fantásticas, e aí está o 

imaginário adquirido pelas personagens e suas incríveis façanhas, fazendo com que elas 

possam brincar com a própria imaginação. 

 De acordo com Butcht e Feilitzen (2002), a maioria da programação voltada para as 

crianças em diversos países refere-se a desenhos animados. Na Índia, tanto a televisão 

nacional quanto os canais por satélite transmitem grande quantidade de desenhos animados, e 

quase a totalidade é de origem estrangeira, assim como na Ásia. Em 1998, mais de 65% dos 

programas infantis eram desenhos animados, e todos eles, importados de alguma fonte 

externa. No Japão, há muito tempo, os programas mais populares, transmitidos pelos canais 

comerciais para as crianças japonesas em idade de frequentar a escola primária são animações 

e filmes de super-heróis. A maioria dos países é dependente dos programas de televisão 

importados, que em grande parte, são produzidos com conteúdos dramáticos feitos para serem 

compreensíveis ao maior número possível de culturas.  

 Na Austrália, desde 1982, foi adotada uma regulamentação obrigando a transmissão de 

programas, tanto para crianças quanto para adultos, produzidos no próprio país. Iniciativa 

essa, que resultou em uma melhora significativa na quantidade e qualidade dos programas 

infantis, de modo que introduziu uma relevante relação das crianças com a cultura do país e 

evitou conteúdos inadequados a esse público.  

 O aumento gradual de séries infantis de animação distribuídas por todo o mundo 

também resulta nas diferentes construções da criança. Na televisão contemporânea de muitos 

países, as crianças são mais frequentemente representadas como animais animados e figuras 

fantasiosas do que propriamente como crianças reais, como apontam Butcht e Feilitzen 

(2002). Mediante essas constatações, pesquisadores de diversos países, ao escrever a história 

da programação infantil, verificaram a ocorrência de mudanças significativas ao longo do 

tempo em relação a estilos e tópicos, tanto nas imagens da criança na mídia quanto nas 

construções da infância. Essas transformações dependem, entre outros fatores, das variações 

no ambiente cultural da sociedade e das políticas de mídia adotadas nos diferentes períodos, 

bem como da crescente competição entre meios e canais de comunicação.  

 Pacheco (1998) ressalta a inegável participação da TV na construção de uma visão de 

mundo das crianças, mas garante que tal construção não pode ser dissociada do meio social 
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em que ele se situa. O telespectador infantil está mergulhado em sua ambiência. O convívio 

na família, na escola, no bairro e o que ele compartilha com as pessoas a sua volta é 

determinante para sua visão de mundo. 

 Para Butcht e Feilitzen (2002) os fatores, quantidade e qualidade dos programas 

nacionais, bem como a língua e a cultura predominantes nos programas infantis, estão 

relacionados às preferências das crianças. Mas, afirmam que não existe uma fórmula pronta 

para o que seja um “bom” programa ou conteúdo de mídia infantil. As crianças são ativas, 

curiosas, e se orientam no ambiente de maneira a construir significados. Por meio da mídia, 

elas procuram aprender, se divertir, construir relações sociais e criar sua própria identidade. 

 “As capacidades das crianças são variadas, móveis e múltiplas; do mesmo modo são as 

capacidades da mídia”. Desta forma o encontro entre crianças e TV não é um “a priori”, mas 

um fenômeno essencial, baseado em circunstâncias históricas precisas, sociais e culturais 

(PACHECO, 1998, p. 86). 

 A partir desta constatação evidencia-se a relação que as crianças têm com a mídia e 

mais precisamente com a televisão e com o cinema, meios audiovisuais que misturam “o real 

e o imaginário, o comum e o mágico, a vida real e a ficção”, criando um mundo paralelo que 

interfere na imaginação das crianças. (PACHECO, 1998, p. 94).   

 Sendo assim, Adorno (2002), ressalta que desde a infância, na sociedade midiática, o 

individuo é encantado pelo espetáculo veiculado pela mídia televisiva que, por sua vez, veta a 

atividade mental, crítico-reflexiva do espectador em troca de uma ilusão de prazer e fantasia. 

 Pacheco (1998) relaciona o mundo infantil a um mundo inserido nas telas. Onde 

crianças de todas as idades ouvem e vêem sons, imagens e textos incorporados a linguagem 

audiovisual e desde muito cedo aprendem a se relacionar e viver bem com isso no seu 

cotidiano.  

 Entretanto o autor diz que o vídeo é algo estranho às crianças, ele é um objeto cuja 

técnica elas não conseguem elucidar. Mas, ao mesmo tempo, seus desejos, o que está no vídeo 

é o que elas gostariam de conquistar. Elas efetivamente se prendem a cenas que descrevam 

processos nos quais podem participar. 

.  

A criança é capaz de transformar a realidade, mas ao mesmo tempo, é também 
transformada por esse seu modo de agir no mundo. Assim sua participação na 
dialética da subordinação e do controle deve ser entendida a partir do papel que ela 
assume na recriação da sua realidade histórica por meio do uso que faz da linguagem 
nas interações sociais” (PACHECO, 1998, p.53). 
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 Neste contexto, Figueiredo (1999) conclui que uma das funções da escola, seria 

ensinar a ler as mensagens veiculadas pelos meios de comunicação de massa, como forma de 

ensinar a interpretar o mundo que os cerca. 

 O que as crianças precisam, como afirmam Butcht e Feilitzen (2002), não é apenas 

prazer e identificações imaginárias visando ao mero entretenimento. Elas também querem 

aprender e estabelecer seu sentido de pertencer a uma sociedade, muitas vezes, por meio de 

conteúdos dramáticos da mídia. As razões pelas quais elas usam a mídia, e o que cada criança, 

em sua singularidade, ganha com os programas, os livros, os jogos eletrônicos, os chats na 

internet, etc. dependem de suas necessidades, intenções, experiência própria, filiação grupais, 

idade, gênero, etnicidade, estilo de vida, origem sociocultural, contexto de vida e da situação 

específica de recepção. 

 A TV não tem prioritariamente função educativa, mas ela integra a totalidade das 

experiências existenciais das crianças e, sem dúvida, estabelece padrões de comportamento, 

como afirma Pacheco. Em conseqüência disso, as crianças se tornam influenciáveis pelo 

meio. Em concordância com Figueiredo, Pontes (2007) diz que a falta de uma educação 

mediadora, em que as crianças aprendam a criticar e interpretar melhor a mídia televisiva 

aumenta a possibilidade de manipulação dos meios sobre elas. 

 Schifino (2006) complementa, dizendo que as crianças, por estarem em fase de 

desenvolvimento, são mais suscetíveis à mídia e ao seu poder de persuasão. Suas influências 

são as mais diversas e significativas, pois ajudam a ditar regras culturais, transmitindo 

mensagens importantes e dignas de créditos sobre o comportamento que exibe.   

 Com base nestas afirmações percebe-se que a televisão exerce uma função importante 

no mundo infantil, na medida que influencia, propicia a inclusão da criança na sociedade e faz 

parte nas funções de entretenimento, informação e comunicação; enfim das suas vidas. Onde, 

às vezes, basta que um nome de super-herói ou de desenho animado seja mencionado para 

que a comunicação entre as crianças se estabeleça. 

 Pacheco (1998) afirma que as programações televisivas, em geral, podem oferecer 

estímulos à verbalização. Crianças instigadas a descrever episódios de programas, as notícias 

que mais lhe chamaram atenção ou um novo comercial, podem interpretá-los em suas 

brincadeiras, exercitar a observação de similitudes e verbalizar o que assistiram na TV, 

fazendo relações com sua vida cotidiana. 

 O autor ainda fala que o conteúdo dos meios de comunicação de massa pode levar à 

criação de comportamentos individuais e sociais, tais como a conformidade e a formação de 

estereótipos.  
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2.3 CINEMA 

 
  Segundo Merten (2007) a única arte centenária com atestado de nascimento é o 

cinema. Em 28 de dezembro de 1895, no Salão Indien, às 21 horas, nascia a sétima arte. Foi a 

primeira exibição pública paga para assistir a uma projeção. Os irmãos Lumiére marcaram a 

data com o filme L’Arrivée d’um Train à La Ciotat. O cinematógrafo, como foi chamado o 

evento pelos irmãos, impressionou tanto a plateia de aproximadamente 30 pessoas que 

estavam no dia, que em pouco tempo o cinema conquistou o mundo, se tornando uma 

indústria multimilionária.  

Muitos autores tentam colocar o cinema em definições e fórmulas, mas para Merten 

(2007), a grandeza dele está na sua diversidade. Já Tavares de Sá (1967) mostra as diversas 

perspectivas sobre o que é cinema, por meio de críticos de diferentes matrizes: cinema é uma 

arte e uma técnica a serem avaliadas segundo padrões variados; para os produtores, o cinema 

é um capital em movimento; para os diretores independentes, é uma arte e uma técnica a 

serem manipuladas com diferentes finalidades - satisfação artística, profissão ou meio de vida, 

estímulo criativo, móvel de festivais. Existem vários conceitos sobre o que é cinema, mas 

nenhuma teoria exata que explique a sétima arte. A realidade é que ela movimenta um capital 

de milhões e cada vez mais se moderniza para atrair os olhos e a imaginação de idosos, 

adultos, jovens e crianças. 

 Fantin (2006) comenta que o cinema como instituição é produção, distribuição, 

consumo e mercado; é a experiência onírica em que o ambiente escuro e acolhedor da sala de 

projeção permite uma recepção semiconsciente do filme como ilusão e sonho; e é um corpo 

de discursos – de diretores, da crítica, do público e da teoria - sobre cinema. 

 Pensar o cinema como indústria significa pensar na máquina “econômica – produtiva”. 

Os fatores econômicos de certa maneira sempre estiveram relacionados às manifestações 

artísticas e intelectuais, em que a comercialização aparece, principalmente, na sua difusão. 

Como em toda indústria, seu processo de produção visa o lucro e a circulação de mercadoria 

envolve distribuição e consumo, movimentando um importante setor da economia, não só 

com o produto direto dos seus filmes, mas também com os subprodutos decorrentes.  

 Uma das principais fontes geradoras de lucros do cinema são os chocolates, é o que 

afirma Tavares (1999), quando critica a melhor utilização dessa mídia pelas empresas. O 

cinema é um meio que pode ser usado como mídia nacional, regional ou local, dependendo da 

programação desejada, já que se compra a veiculação “cinema por cinema”. A grande 
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receptividade do espectador precisa ser melhor aproveitada pelos anunciantes e pelos próprios 

exibidores, pois a publicidade representa apenas 3% do faturamento anual dos cinemas. 

 Como mídia publicitária, o meio oferece as mesmas vantagens da televisão, 

destacando-se “o poder de atração do cinema, suas características de espetáculo e diversão e 

as possibilidades de seletividade da audiência” (FERREIRA E FURGLER, 1977, apud 

PINHO, 2001, p. 34). Nessa percepção, Tavares de Sá (1967) complementa, afirmando que o 

cinema é uma grande arte, mas também é uma indústria e talvez a terceira do mundo, pelos 

vastos capitais que mobiliza e pelo número de pessoas a quem interessa. 

 Não apenas como um poderoso meio de comunicação, Zilberman (1984) considera o 

cinema um brinquedo maravilhoso, capaz de dar sentido à fantasia não apenas de quem faz, 

mas também e principalmente, de quem vê os filmes. Porém, se tratando de crianças, um 

grande público que é atingido pelo cinema, esse brinquedo pode se tornar perigoso pela sua 

capacidade de organizar imagens no inconsciente do público, podendo estabelecer conceitos e 

influenciar opiniões. 

 De acordo com Fanttin (2006), as crianças apresentam dificuldades em encontrar 

instrumentos linguisticos e conceituais para descrever o que é cinema e o entendimento que 

possuem dessa experiência. Em uma pesquisa realizada pela autora, quando é perguntado às 

crianças o que é cinema, foi percebida uma complexidade de significados, com definições 

imprecisas, vagas e paradoxais, comuns tanto a quem freqüenta como a quem não frequenta a 

sala de cinema. As respostas indicaram uma tendência que aponta a compreensão do cinema 

como um lugar, uma diversão, ou como filmes. Isso confirma a polissemia do termo cinema, 

até mesmo para as crianças. 

 A adjetivação dada a lugar qualifica as diferentes percepções das crianças, fazendo 

perceber que o cinema é um lugar legal, onde as pessoas vão assistir filmes com os amigos; 

uma sala com bancos e tela grande. O caráter de diversão é apontado através de termos como 

“uma coisa divertida, um passatempo que faz rir”. Como entendimento de filme, as crianças 

disseram que cinema é um “contador de histórias”, um filme em lançamento que estará nas 

locadoras posteriormente.  

Diante desses conceitos e representações das crianças, no panorama atual da cultura, o 

cinema pode ser considerado instituição, indústria, dispositivo e também pode ser entendido 

como um fim em si, como arte que se autolegitima como um meio, linguagem e formas de 

interações ao mesmo tempo. 

 O público infantil se deixa levar pelos encantos de histórias ficcionais que se misturam 

com suas histórias reais, envolvendo-se na imaginação e na emoção dos seus personagens 
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preferidos. No cinema, a imaginação se projeta na tela, mas o rumo dos acontecimentos pode 

ser alterado pela simples ação do pensamento, é o que afirma Fanttin (2006). A relação com o 

tempo no cinema é transgredida, permitindo a volta ao passado ou que se realize uma ponte 

com o futuro em alguns minutos. Neste sentido, 

 

o cinema pode agir de forma análoga à imaginação: ele possui mobilidades de idéias 
que não estão subordinadas às exigências concretas dos acontecimentos externos 
mas às leis psicológicas da associação de idéias. Dentro da mente o passado e o 
futuro se entrelaçam com o presente (MUNSTEMBERG, 2003, p. 38).  

 

Considerando que a experiência do espectador não se detém a sensações luminosas e 

sonoras do filme; no cinema, a memória age evocando na mente das crianças aspectos que 

produzem sentido pleno e estabelecem melhor, cada cena, palavra e movimento. Essa função 

estimuladora pode estar ligada tanto à memória, quanto à imaginação. Metz (2002) completa 

afirmando que ao distinguir o cinema de outras mídias em relação aos seus meios expressivos, 

é exatamente a natureza imaginária do significante fílmico que faz dele um catalisador tão 

poderoso de projeções e emoções; e é aqui que se encontra o perigo do brinquedo, como citou 

Zilberman (1984).  

 Fanttin (2006) comenta que outros estudiosos consideram que a imaginação das 

crianças em relação ao cinema funciona também de forma análoga ao brinquedo, quando elas 

dispõem de liberdade e da ausência de regras para transformar os sentidos previamente 

objetivados. Outros autores argumentam que apesar da compreensão criativa que esse público 

pode colocar em questão quando assiste a filmes; essa, de certa forma, fica condicionada a 

especificidade própria do cinema: suas narrativas, significantes, texto e contextos de produção 

e recepção. Assim, pode-se dizer que a relação entre crianças, imaginação, brinquedo e 

cinema envolvem aproximação e distanciamentos. 

 Desta forma, entende-se a imaginação no cinema ligada à capacidade de persuasão do 

dispositivo cinematográfico, que envolve um conjunto de fatores, desde a situação 

cinematográfica e a imobilidade da escuridão, até os mecanismos anunciativos da imagem que 

levam o sujeito a projetar-se na representação. Outro fator seria a questão do ritual específico 

de ir ao cinema, que envolve uma preparação, um passeio, compartilhar emoções que fazem a 

grande diferença do meio, construindo-se aí, um lugar de memória e imaginação de acordo 

com Stam (2003), citado por Fanttin (2006, p. 22). 

 Nesse contexto, quando se fala em cinema, infância e imaginação é indispensável citar 

como exemplo e referência a Walt Disney, uma indústria de lazer e entretenimento que possui 

no centro das suas diversas produções e como foco principal, as crianças. Desde a década de 
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20, ninguém influenciou ou manipulou tanto como ele a sensibilidade infantil, é o que garante 

Zilberman (1984). Através de seus filmes de animação e histórias com personagens 

consagrados como Mickey, Pato Donald, Pateta, Bambi, dentre outros, fizeram sucesso desde 

suas criações e tornaram-se fantasias universais. O cinema de animação, segundo a autora, 

mudou muito e é cada vez mais considerado uma arte independente do cinema, chegando a 

ser chamada de oitava arte. 

  Os critérios que as crianças estabelecem a respeito do que um filme deve ter para 

agradá-las são em geral: histórias de fantasia e aventura, ser divertido, ter crianças e animais, 

não ter violência e ter um conteúdo que ensine, como afirma Fanttin (2006) e complementa 

Zilberman (1984), que além do entretenimento, o cinema para crianças, deve ter, como 

efetivamente possui, a capacidade de inserir o aprendizado e obter função educadora com a 

projeção dos personagens e a identificação das crianças com as atitudes, formas de falar e 

pensar dos integrantes da história.  

 Os filmes voltados ao público infantil e sua linguagem se alteraram muito desde sua 

criação. Hoje, exibem-se filmes para crianças que não mais se criaram nas salas de projeção; 

uma geração que passa muitas horas em frente a imagens em movimento nas telas dos 

televisores. A autora diz que Marshall McLuhan, teórico da comunicação, referiu-se a essas 

crianças como uma geração de mentalidade visual, observando que suas percepções não são 

mais lineares, como as da leitura de um livro, mas assimilações instantâneas da cena como um 

todo. 

 As crianças assistem muitos filmes que não são destinados para elas, porém o fator 

complexidade da história e das narrativas não faz diferença, pois se a criança não compreende 

o filme, ela logo esquece; em alguns casos, pode se transformar em situações de desconforto e 

medo. Porém mesmo sem entender, muitas vezes assistem por certa pressão ou apelo do 

marketing, da moda e do grupo.  

 Relacionado ao que as crianças gostam e querem ver, existe a concepção que trata dos 

filmes e seus contextos. Casetti (2004) apresenta uma série de modos de produção de sentidos 

que reconduzem os diversos modos de leitura que os espectadores utilizam e aos efeitos que 

podem alcançar: Modo espetacular, modo de ver o filme para fazer distrair o espectador, 

visão de um espetáculo mais que uma história; Modo ficcional: modo de ver um filme para 

fazer o espectador vibrar, participando da vivência dos personagens; Modo fabulizante, modo 

de ver um filme para extrair uma mensagem da narração proposta, convencer através da 

história; Modo documentarizante: ver um filme para informa-se sobre a realidade das coisas 

do mundo, fazendo perceber o filme como documento da realidade; Modo 
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argumentativo/persuasivo, ver um filme para convencer através de um conjunto de lições, 

visando elaborar um discurso, como nos filmes didáticos que possuem fins educativos e 

escolares; Modo artístico, ver um filme destacando a produção de um autor; Modo estético, 

ver um filme interessando-se pelo trabalho em termo de imagens e sons; Modo energizante, 

ver um filme para vibrar ao ritmo das imagens e dos sons, sem preocupar-se tanto com os 

conteúdos e por fim o Modo privado, ver um filme que produz retorno à vivência pessoal, 

familiar ou grupo a que se pertence.Esses modos são conhecidos e praticados tanto pelos 

autores como pelos espectadores, pois ambos intervêm no filme para dar-lhe corpo e 

expressão. 

 As formas de apropriação do cinema também estão ligadas ao seu contexto de 

exibição. Fantin (2006) comenta que as crianças brasileiras têm mais acesso aos filmes via 

mediação da televisão e do DVD. Assim, a discussão sobre as especialidades dos meios, os 

diferentes modos de ver e assistir filmes na sala de cinema ou na televisão, refletem sobre o 

que estas relações possibilitam e impedem em termos de construção do significado, de 

experiência estética e de imaginação. 

 Apesar da grande vantagem do cinema de atrair a atenção total do espectador, pois não 

há nada que desvie essa atenção, a concorrência com a televisão tem reduzido a afluência às 

salas exibidoras, porém, o cinema ainda é capaz de provocar um alto impacto na audiência, 

graças às dimensões da tela, cor, imagens, som e movimento, é o que afirma Pinho (2001). 

 Zilberman (1984) observa que  o espaço que antes era ocupado pelo cinema e pela 

literatura, passou a ser explorado pela televisão. Essa intensa exposição das crianças a uma 

grande carga de imagens e informações pela televisão, alterou o comportamento e a relação 

do público infantil com o cinema. 

 Ao comparar o cinema à televisão, Metz (2002) conclui que pesam as diferenças 

tecnológicas, de estatuto social e de recepção (tela grande do cinema x tela doméstica, atenção 

concentrada x atenção dispersa) – e pode-se acrescentar a inclusão dos intervalos comerciais 

na TV. Por compartilharem importantes procedimentos linguísticos, entende-se como as 

crianças se relacionam com os diferentes modos de ver filmes, quando elas falam sobre as 

diferenças entre os dois meios. 

 Como a maioria das crianças tem acesso aos filmes pela mediação da televisão, 

existem diferenças perceptíveis. Quanto ao cinema, sua experiência se relaciona com o todo: o 

filme, o contexto e o ritual que envolvem, além da percepção de qualidade de som e imagem – 

na televisão a questão das propagandas comerciais perturbam as crianças e para elas, é o que 

mais diferencia as duas esferas. 
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 Nesse sentido o cinema está presente no cotidiano das crianças como arte, consumo 

cultural, mercadoria, histórias, personagens, músicas e outras formas, compondo seu 

repertório lúdico-cultural; e muitas são as possibilidades de interação que propicia: desde a 

participação da criança na cultura e suas diferentes formas de socialização às vivências de 

emoções e experiência de diversos tipos de aprendizagens.  

 
 
2.4 RECEPÇÃO 
 

 A recepção de acordo com Lopes (2002) é uma perspectiva de investigação, que trata 

de uma tentativa de articulação entre áreas independentes de análise, as quais têm sido 

consideradas na pesquisa em comunicação: da produção, da mensagem, do meio e da 

audiência. Estudando os quadros de referência da pesquisa de recepção, cujo interesse é a 

coesão entre os meios de comunicação e as audiências, têm-se como alusão as seguintes 

correntes a serem exploradas: pesquisa dos efeitos, pesquisa dos usos e gratificações, estudos 

culturais e estudos de recepção. Essas abordagens diferenciam-se quanto aos pressupostos 

teóricos, escolhas metodológicas e concepção de recepção e derivam de diferentes campos 

disciplinares; porém, ajudam na compreensão e descrição dos processos de recepção deste 

estudo. 

 A pesquisa dos efeitos, segundo Escosteguy (2005), foi de maneira geral, a primeira 

perspectiva que tratou das consequências da industrialização da cultura, no que diz respeito à 

mídia e suas repercussões nos indivíduos e na sociedade. Essa pesquisa fundamenta-se na 

concepção de que o efeito é consequência do estímulo comunicativo, e define-se em sua 

relação com opiniões e atitudes. Logo, incide diretamente na conduta dos indivíduos. Lopes 

(2002) conclui que, através da pesquisa de efeitos, a audiência é percebida como um conjunto 

de pessoas em contato com uma mensagem, em que o interesse incide sobre os níveis de 

duração da exposição, probabilidade de percepção e condições de contato, adquiridos por 

instrumentos de medida adotados da psicologia experimental e social.  

 Enquanto a pergunta-chave para o estudo dos efeitos é “o que os meios fazem com o 

indivíduo?”, a pesquisa dos usos e gratificações tenta responder - “O que o indivíduo faz com 

os meios?”, discorrendo sobre os benefícios, usos concretos e satisfações obtidos através da 

experiência com os meios, procurando colocar em evidência os vínculos entre tipos 

específicos de conteúdo e certos estilos de audiência. Essa pesquisa, segundo McQuail (1997), 

citado por Escosteguy (2005), segue a determinação de que os meios e conteúdos são 

comumente escolhidos em função de objetivos e satisfações específicos; a necessidade que 
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surge, dos membros da audiência, está relacionada aos meios de comunicação que aparecem 

em circunstâncias sociais (compartilhadas) e pessoais (individuais) específicas, manifestando-

se em termos de motivações, em que a utilidade pessoal é mais significativa nas escolhas da 

audiência do que fatores estéticos ou culturais; os motivos mais relevantes na formação de 

audiências podem, em princípio, ser medidos.  

 Quanto aos estudos culturais, Lopes (2002) diz que não se constituem em uma 

disciplina e sim em um campo de encontro de diversas disciplinas, em que permitem a 

combinação da pesquisa textual com a social.  Ela postula que nos anos de 1970, os estudos 

culturais não só libertaram a reflexão sobre a recepção dos meios do modelo reducional, mas, 

também, dos efeitos. Esses estudos colocaram a recepção como prática complexa de 

construção social de sentido, analisando a produção e a recepção da mensagem dentro de um 

quadro semiológico inspirado no marxismo. Logo, a audiência para os estudos culturais é uma 

estrutura complexa que reúne indivíduos de classes, grupos ou subculturas, em que cada 

formação social tem sua própria identidade e código. Os estudos culturais possibilitam uma 

problematização melhor elaborada da recepção, visto que as características socio-culturais dos 

usuários são integradas na análise de uma circulação de mensagens no interior de uma 

dinâmica cultural. 

 Já no estudo da recepção, Escosteguy (2005) diz que tanto quanto a perspectiva dos 

usos e gratificações, a análise de recepção entende os receptores como indivíduos ativos, os 

quais podem utilizar de diferentes maneiras os meios de comunicação – do simples consumo a 

um uso social mais relevante. Lopes (2002) destaca a perspectiva integradora e compreensiva 

dos estudos da recepção, uma vez que todo o processo de comunicação é articulado a partir 

das mediações. Pode-se definir a mediação como um gênero de estrutura presente nas práticas 

sociais e no cotidiano de vida das pessoas que, por meio das múltiplas interfaces de relações 

humanas, se traduz em múltiplas mediações.  

Escosteguy (2005) fala sobre a relação do receptor com meio e diz que o receptor, por 

sua vez, também realiza mediações de caráter psicológico, determinadas pelas de caráter 

sociocultural, em um processo constante e dialético. Orosco (1992), citado por Sousa (2006), 

as chama de mediações individuais, as quais subdivide em cognitiva e estrutural. A mediação 

cognitiva é um conjunto de fatores que influenciam na percepção, processamento e 

apropriação de acontecimentos que estão inteiramente relacionados com a obtenção de 

conhecimento (informações, valores, crenças, emoções, etc.). A mediação estrutural é 

constituída por idade, sexo, religião, escolaridade, extrato sócio-econômico, etnia, etc. São 

elementos identitários que funcionam como referência ao receptor, moldando sua maneira de 
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pensar e agir; ou seja, são fatores que também participam no processo de construção do 

conhecimento e de produção de sentido.  

O autor segue demonstrando as diferentes perspectivas que trabalham as mediações, 

em que a mediação situacional pode identificar como a emissão televisiva encontra o receptor: 

sozinho ou acompanhado, com atenção exclusiva ou disperso, trocando considerações com 

outros telespectadores ou não, no espaço social ou íntimo da casa. Percebe-se com isso, que as 

instituições a que pertence o receptor – escola, empresa, igreja, partidos e família – são 

fundamentais para entender o processo de recepção, uma vez que ele é muito mais que um 

telespectador.  

A mediação videotecnológica parte do processo de recepção televisiva e se refere a 

características específicas da televisão que, também, é uma mediação institucional. Ela produz 

uma série de mecanismos que representam seu discurso: alto grau de representabilidade e 

verossimilhança, a programação, os gêneros e a publicidade. Além de ser um meio 

tecnológico de reprodução da realidade, a televisão também a produz, provocando reações 

racionais e emocionais nos receptores.  

A televisão, portanto, não apenas produz efeitos; ela é parte da história, da cultura, 

enfim, da dinâmica da sociedade na qual está inserida, como afirma Lopes (2002). No sentido 

em que a autora busca demonstrar, a TV pode ser compreendida ela própria como um efeito 

que deriva de conseqüências provocadas por mudanças sócio-históricas. No contexto em que 

o número de novas tecnologias é crescente, a televisão já não é uma grande novidade e todos 

os meios se renovam e reinventam a maneira de se comunicar com o público.  

Deste modo, Escosteguy (2005) faz referência ao período moderno, transcorrido entre 

os anos 60 e princípios dos anos 70, que se caracterizou pela centralidade da audiência que 

responde sobre suas escolhas, decisões e interpretações, independentemente de qualquer 

consideração sobre efeitos dos meios, tentando indagar sobre o que as pessoas fazem com os 

meios e mais especificamente com a televisão. Entre as hipóteses comprovadas sobre a 

influência cultural da TV estão: um multirrelacionamento com o meio, estabelecido através do 

tempo e da programação diversificada (recepção construtivista); relação emocional mais do 

que racional, determinada também pelo gênero de programação; a constatação de que a 

recepção domiciliar requer uma estética própria (diferente do cinema) determinada por outro 

tipo de fruição e pela relação com o meio; a importância do contexto socio-cultural (práticas 

sociais), o qual sobrepõe a intenção do emissor na relação da audiência com a televisão.  

Sousa (2002) analisa a relação da TV e do cinema com as possibilidades dos diferentes 

gêneros e a recepção dos espectadores. As interpretações sobre o significado dos gêneros são 
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várias nos espaços audiovisuais e muitas das questões referentes aos gêneros surgem 

recolocadas. Porém, é preciso atentar-se às comparações imediatas entre diferentes campos. A 

adaptação dos gêneros literários para a televisão e cinema, por exemplo, deve ressalvar 

especificidades que fazem parte da história dos campos em questão. Os gêneros no cinema, na 

televisão e na própria literatura de massa se encontram em constante estado de redefinição. 

 Entende-se os gêneros no campo audiovisual como: gêneros ficcionais, cômicos, em 

filmes denominados policiais, de suspense, musicais, etc. como elo de ligação dos diferentes 

momentos da cadeia que une espaço da produção, anseios dos produtores culturais e desejos 

do público receptor. Essas formas de gênero aparecem como elementos de constituição do 

imaginário contemporâneo; este, capaz de estimular sonhos, desejos e fantasias.  

 

Os gêneros – com suas tramas, personagens e temáticas, familiares e reconhecidas 
pelo público receptor – entram como alternativas exemplares na constituição dos 
mitos, verdadeiros modelos de cultura. Um filme padrão apresenta um conjunto 
conhecido de signos, tranquilamente identificáveis pelo público receptor (SOUSA, 
2002, p. 74). 

 

A análise dos gêneros ficcionais deve ser compreendida como um momento, entre 

outros, sobre manifestações culturais de massa e produtos culturais industrializados. Logo, 

pensar, por exemplo, em comédias, tragédias e melodramas, animações, etc., implica refletir 

também sobre a forma como eles são produzidos, distribuídos e consumidos em seus 

respectivos campos, na sociedade. Os gêneros ativam mecanismos da memória e do 

imaginário coletivo de distintos grupos sociais, através de falas, textos, velhas histórias, 

contos e lendas – um dia narrados e ouvidos -, o passado reencontra no presente seu sentido e 

permite a convergência de expectativas no processo de reparo da experiência. Pacheco (1998) 

confirma, exemplificando que um programa ou filme que combine as técnicas do filme trash 

(imagens rápidas e animação em câmera rápida) com a técnica narrativa da história, será o 

mais indicado para transmitir a mensagem para as crianças, por exemplo. 

 Sob essas perspectivas, Pacheco (1998) conclui que, quando um indivíduo está frente 

ao meio de comunicação, entre a produção emitida e a recepção, há um processo muito 

complexo. A imagem passa por muitos filtros, sofre uma série de operações mediadoras, 

vistas anteriormente. E isso acontece não só em razão da própria natureza do meio, mas 

também em virtude da própria maneira do espectador se relacionar com o veículo: seus níveis 

de interesse e os graus de sua atenção variam muito durante a emissão, principalmente em 

virtude dos apelos do entorno imediato. Os acontecimentos corriqueiros da vida cotidiana 

dispersam a atenção da pessoa diante da TV e atraem para si boa parte dessa atenção. 
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 Ao relacionar todo esse processo de recepção com as crianças, um público que passa 

muitas horas do seu dia frente à TV e outros meios, a autora afirma que são espectadores 

ativos, e não apenas receptores passivos esperando ser manipulados pela mídia. De forma 

geral, o público infantil utiliza a TV como uma das fontes de onde extrae material para 

organizar e interpretar suas experiências vividas, pois recebem um tipo de representação que 

acaba se refletindo no desenvolvimento e na continuação dos papéis representados na 

sociedade. Com isso, elas aprendem e imitam o que vêem, devido ao alto grau de elaboração 

que possuem. Sousa (2002) complementa falando que a TV produz, simultaneamente, a 

formulação do desejo e do objeto de satisfação das crianças, que se dá em razão da própria 

forma do discurso televisivo. O público infantil, sobretudo, está diante do grande emissor de 

códigos que pode conduzir sua cultura, tentando conhecer o mundo por meio dela. Assim, a 

relação da televisão com o espectador em geral, e com a criança em particular, é uma relação 

de sedução.  

 Butch e Feilitzen (2002) fazem referência a experiências de pesquisa em vários países 

que mostram que as crianças pequenas gostam de programas infantis. A tendência em assistir 

a programas para adultos transforma-se num interessante atrativo para a criança quando ela 

atinge 7-9 anos de idade, e está se tornando mais curiosa em relação ao mundo adulto. 

Apoiado nas proposições de Piaget, Sampaio (2000) revela o estudo que indica que para as 

crianças na faixa de 2 a 7 anos, a linguagem mais atrativa é a da fantasia. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório (na primeira fase) e 

descritivo para o desenvolvimento do qual foram utilizadas abordagens qualitativas e 

quantitativas. “A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do problema 

[...] e é baseada em amostras pequenas e não-representativas” (MALHOTRA, 2005, p. 113). 

Entretanto, esse mesmo autor afirma que a combinação dos métodos quanti e qualitativos 

pode gerar respostas mais precisas acerca do problema de pesquisa, além de permitir 

abrangência de diversas variáveis em uma mesma amostra.  

 O estudo exploratório foi executado para que, através de conversas com um 

pesquisador de filmes de animação, pesquisa bibliográfica e a avaliação de filmes de 

animação, se obtivesse um panorama inicial sobre o objeto de estudo. Este estudo foi 

essencial como primeiro passo para determinar os caminhos a seguir, visto que o tema 

abordado nesta investigação e sobre a perspectiva que está sendo proposta constitui um campo 

inicial do ponto de vista científico. Constatou-se que a incidência de tie-in em cinema de 

animação é pequena se comparada ao restante do mercado cinematográfico. Poucos filmes 

têm em seu roteiro a utilização desta estratégia mercadológica. Dos 16 filmes analisados, em 

apenas 7 se constatou tie-in. Entretanto, identificou-se que o tie-in nessa categoria de cinema 

tem apresentado um leve crescimento, se comparado aos filmes produzidos em décadas 

anteriores. É imprescindível observar que as mensagens de marcas encontradas apareceram de 

forma sutil quanto a apresentação e passaram quase despercebidas pela pesquisadora. Em 

alguns casos, foi preciso esforço reflexivo para identificar que determinadas intervenções 

tratavam-se de tie-in. Com base nisso, foi possível compor a seguinte hipótese: o tie-in em 

cinema de animação, na forma como é encontrado, é imperceptível aos olhos conscientes do 

público infantil. 

  

3.1 COLETA DE DADOS 

 

 Como constatam Barros e Samara (2002), os métodos de coleta de dados determinam 

a maneira como os dados serão obtidos. A utilização de documentos foi a primeira forma 

realizada para coletar os dados, com o objetivo de obter maior conhecimento sobre o assunto, 

através de livros, registros estatísticos, revistas, artigos científicos e documentos on-line que 

continham conceitos, pesquisas e dados relacionados ao tie-in, crianças e mídia, cinema e 

recepção. Gil (2006) considera que muitos dados importantes na pesquisa social provêm de 
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fontes de “papel” e que são capazes de proporcionar ao pesquisador dados suficientemente 

ricos, que evitam perda de tempo com levantamentos de campo e em alguns casos, é a partir 

deles que se torna possível a investigação. 

 Os filmes de animação que constituem a unidade de análise deste estudo são 

“Formiguinhas” e “O Espanta Tubarões”. A descrição da emissão por meio do tie-in nessas 

peças se realizou com base na técnica de análise de conteúdo. Constitui um processo 

qualitativo que influenciou outras duas instâncias: a composição dos questionários e a análise 

da recepção das mensagens. 

 Os dados foram coletados por meio da exposição de um grupo de crianças aos dois 

filmes (unidades de análise desta pesquisa) em dois dias diferentes. As exibições ocorreram 

no próprio ambiente escolar onde as crianças estudam. 

 A parte qualitativa envolveu observação simples para a captação das reações, 

interpretações e falas das crianças durante a seção. Então, desenvolveu-se a avaliação sobre o 

comportamento delas durante a exibição e, desta forma, buscou-se atender ao objetivo de 

descrever a recepção das crianças quanto ao tie-in nos filmes de animação. “Por observação 

simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo 

ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem” 

(GIL, 2006, p. 111). Barros e Samara (2002) falam que este é o melhor método quando se está 

tratando com o público infantil, pois eles têm dificuldade de verbalizar suas opiniões. Além 

disso, outras vantagens dessa técnica são: a possibilidade de detectar, sem intermediação, o 

comportamento natural dos participantes; reduzir a subjetividade que envolve todo o processo 

de investigação social e facilitar a obtenção de dados sem produzir suspeitas nos membros 

pesquisados. Em contrapartida, a observação simples apresenta algumas limitações que 

devem ser consideradas na análise posterior dos dados, como cita Gil (2006): a observação é 

considerada a partir dos gostos do pesquisador e oferece margem à interpretação subjetiva ou 

parcial do fenômeno estudado.  

 Durante as seções de exibição dos filmes, ocorreu a parte quantitativa da pesquisa. 

Antes e depois do filme, foram aplicados questionários estruturados com perguntas fechadas e 

abertas. A análise dos questionários também se deu de forma quantitativa pois as respostas às 

questões abertas foram transformadas em categorias de conteúdo. Um questionário específico 

para o antes e outro específico para o depois do filme foram compostos. As perguntas foram 

redigidas com base na linguagem lúdica e de forma que permitissem a utilização das técnicas 

projetivas de associação, por meio das quais, os indivíduos são convidados a expressar o 
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conjunto de significados que lhes vêm à mente ao serem expostos a uma imagem ou palavra 

(associação).  

 
3.2 AMOSTRAGEM  
 
 O universo da pesquisa foi constituído por um grupo de quinze crianças entre 7 e 9 

anos de idade, de ambos os sexos, estudantes da mesma turma da Escola Municipal Dom Luiz 

Victo Sartori de Santa Maria. Essa amostragem foi não-probabilística, por conveniência, em 

que a idade e o fator de estarem na mesma turma da escola influenciou o comportamento dos 

indivíduos da amostra. A idade se relaciona com conceitos abordados anteriormente, em que 

foi relatado um maior interesse das crianças dessa faixa etária por filmes e desenhos de 

animação, que fazem parte de uma fantasia e de um mundo encantado vivido por elas nessa 

fase da vida. Nessa idade, já conseguem identificar melhor as propagandas e marcas de 

produtos. O fator que diz respeito a serem da mesma turma da escola foi pelo motivo de haver 

uma maior intimidade entre as crianças, o que permitiu a criação de um ambiente favorável à 

exposição dos filmes e para captação das reações das crianças, o que reduziu o risco de os 

indivídos sentirem-se constrangidos em interagir com os colegas e expressarem suas opiniões 

em relação aos filmes. 

 Os filmes escolhidos fazem parte do estudo exploratório realizado, durante o qual 

foram assistidos e selecionados os que continham a presença do tie-in mais evidente. A 

seleção também considerou os produtos anunciados, que são concorrentes diretos, os 

refrigerantes “Coca-Cola” e “Pepsi” que, possibilitaram assim, uma análise que considerou 

também esta relação.  
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4 ANÁLISE DO TIE-IN EM DOIS FILMES DE ANIMAÇÃO   

 

4.1 O TIE-IN NO FILME FORMIGUINHAS 

 

 “Formiguinhas” é um filme de animação lançado em 1998 nos Estados Unidos e 

produzido pela Dreamworks Pictures. Aventura que mistura comédia e emoção, o filme se 

passa em uma grande colônia de formigas e conta a história de Z, uma formiga operária que 

luta para manter sua individualidade e não se conforma com o seu trabalho e a vida que leva 

dentro do formigueiro. Ele parte então, em busca da “Insectopia”, um lugar diferente e 

mágico, onde vai encontrar muita comida e liberdade. Nessa aventura, ele conta com a 

companhia de Bala, a princesa do formigueiro que também se mostra uma “rebelde” que luta 

pelos seus sonhos.  

 Eles conseguem chegar a Insectopia e se surpreendem ao enxergar um piquenique com 

muita comida, porém precisam voltar imediatamente para salvar a colônia que está sendo 

ameaçada pelos problemas criados pelo General Mandíbula. Com 83 minutos de duração, a 

história possui personagens engraçados envolvidos em momentos de tensão e aventura, o que 

prende a atenção e revela um enredo contagiante. Vale ressaltar que a história tem muita 

ligação com acontecimentos da fase adulta, o que pode gerar uma identificação por esse 

público também, mas que em partes não se faz entender pelas crianças que podem 

desconhecer certos assuntos expostos no filme. Como, por exemplo, quando Z participa de 

uma sessão de terapia com um psicólogo, em que ele tenta se descobrir e achar uma maneira 

melhor de viver, aceitando quem e como ele é. 

  

Análise: 

 No filme pode-se notar a utilização do tie-in por algumas marcas, como, por exemplo 

“Pepsi”, “Reebok” e outras marcas desconhecidas para a pesquisadora, mas que devem ser 

conhecidas em outros países. Foi analisada a estratégia de tie-in executada pelo refrigerante 

da marca “Pepsi”. Por ser um produto comercializado no Brasil, que veicula campanhas nos 

canais da TV brasileira, aberta e fechada, se pressupõe um reconhecimento por parte do 

público. O momento do filme que contém a presença do tie-in ocorre aos 48 minutos e 40 

segundos, sendo que, depois de passarem por um longo caminho, Z e Bala chegam à 

Insectopia e logo se deparam com um piquenique montado sobre a grama. 

 Essa cena começa com a câmera voltada apenas para os personagens que demonstram 

expressões de surpresa; a trilha sonora colabora para um clima de suspense, pois até então, 
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não se sabe o que os personagens estão enxergando. A música aumenta sua intensidade antes 

de revelar o piquenique, o que induz a uma grande expectativa. 

 Ao mostrar o piquenique, pode-se notar os seguintes produtos sobre uma toalha 

estendida na grama: uma garrafa térmica, sem marca nenhuma; uma lata de refrigerante que 

possui uma marca, mas que não está nítida; uma lata de refrigerante “Pepsi”, essa sim com a 

marca visível e legível; um pote transparente de balas, sem marca; uma garrafa de dois litros 

de um refrigerante de laranja, com a marca não legível e um vidro transparente de um produto 

não identificado que possui um rótulo de uma marca desconhecida para a pesquisadora.  A 

imagem (que pode ser vista na figura 1)  dos produtos é exibida durante 2 segundos, tempo 

curto, porém suficiente para identificar cada produto exposto na cena, pois o plano da câmera 

utilizado faz com os produtos fiquem em evidência.  

 

 
FIGURA 1: 1ª aparição da marca na cena, 2 segundos de duração. 

 

Segundos depois, a câmera filma novamente o piquenique em plano geral, porém de outro 

ângulo e mostrando os produtos por mais tempo, 6 segundos, o que possibilita a identificação 

um pouco mais detalhada dos produtos, como se observa nas figuras a seguir. 

 

    
FIGURAS 2 e 3: 2ª aparição da marca na cena, movimentação da câmera, 6 segundos de duração. 

 

 No decorrer da cena, que têm 5 minutos, a marca do refrigerante “Pepsi” apareceu 9 

vezes entre troca de planos e ações na cena, e totalizou 35 segundos. Sabe-se que esse tempo 

está em meio a um filme de 83 minutos e uma história maior do que apenas a cena em que a 
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marca “Pepsi” aparece. Contudo, comparado aos filmes assistidos na pesquisa exploratória 

realizada anteriormente, “Formiguinhas” foi um dos filmes que apresentou a maior 

valorização, bem como, maior tempo de aparição do produto. 

 Apesar da boa visibilidade e leitura da marca na cena, os primeiros segundos foram os 

que deram destaque aos produtos que compunham o cenário, porém a “Pepsi” estava 

disputando a atenção com outros produtos e marcas presentes na cena. E nos outros momentos 

que a marca apareceu, a atenção estava sendo disputada com a ação dos personagens. A 

concentração dos espectadores, portanto, ficou dividida entre diversas ações e objetos; a 

marca “Pepsi” não possui nenhum momento exclusivamente voltado a ela.   

 Percebe-se a integração do produto (refrigerante “Pepsi”) com a história, em que ele 

está inserido em um contexto lógico, pois a marca pode ser vista apenas no momento que as 

formigas chegam à cidade, na qual o produto é realmente comercializado e consumido pelos 

humanos. Fato que apresenta a boa utilização do tie-in pela “Pepsi”, pois de acordo com 

Pinho (2003) a estratégia não pode ser exagerada nas ações de modo que incomode o 

espectador com cenas artificiais e forçadas, o que não foi o caso da “Pepsi”. 

 Costa e Talarico (1996), citado por Pinho (2003, p.81), também destacam outros 

requisitos para obter sucesso na execução da estratégia e não causar reações contrárias das 

esperadas: ser discreto e integrar a cena sem ser ostensivo nem agressivo, como se pode notar 

com a “Pepsi”, que atuou no filme como objeto de cena, de maneira discreta e integrada ao 

enredo; receitam também que as marcas participem de situações naturais previamente 

estabelecidas; utilizar personagens que apresentem o perfil e características de seu público 

real, evitando que algum fato relativo à vida do personagem do filme, de caráter negativo, 

possa ser associado à imagem do produto, prejudicando-o. Quanto a isso também ouve uma 

abordagem correta por parte da “Pepsi”, que associou a marca a uma cena do filme ligada à 

realidade do refrigerante. Através dos parâmetros delineados pelos autores, pode-se 

compreender a correta utilização da estratégia pela marca “Pepsi”. 

 Também observa-se que a marca foi utilizada em uma cena que contém momentos de 

suspense, aventura e emoção, e está ligada a uma ocasião feliz e de descontração dos 

humanos. A maneira com que as formigas se surpreendem e ficam alegres ao verem as 

comidas, pode significar que o refrigerante faz parte de um desejo delas. 

 A “Pepsi” está atuando no filme como um objeto de cena que compõem um cenário 

marcante, pois eles estão em um local diferente, uma vez que na sua maior parte o filme se 

passa dentro do formigueiro, em uma paisagem escura e pouco colorida.  
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 O que se notou é que a inserção da marca foi estrategicamente pensada e analisada de 

acordo com o roteiro, as cenas do filme e os personagens. Isso confirma a eficácia do tie-in, 

que segundo Ramos (1986), se afirma quando existe um planejamento e produção adequados 

com a imagem da marca. Nesse caso, a “Pepsi” buscou vincular a imagem do produto a um 

momento de felicidade e prazer, tanto dos humanos quanto das formigas. 

A seguir as figuras mostram os outros momentos que a marca “Pepsi” aparece na cena: 

 

 

 
FIGURA 4: 3ª aparição da marca na cena, 4 segundos de duração. 

 

         
FIGURA 5: 4ª aparição da marca na cena, 6 segundos de duração. 

 

  
FIGURA 6: 5ª aparição da marca na cena, 3 segundos de duração. 
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FIGURA 7: 6ª aparição da marca na cena, 2 segundos de duração. 

 

 
  FIGURA 8: 7ª aparição da marca na cena, 6 segundos de duração. 

 

 
FIGURA 9: 8ª aparição da marca na cena, 3 segundos de duração. 

 

 
FIGURA 10: 9ª aparição da marca cena, 3 segundos de duração. 
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4.2 O TIE-IN NO FILME O ESPANTA TUBARÕES 

 

 O filme “O Espanta Tubarões”, lançado em 2004 e produzido pela Dreamworks 

Pictures, conta uma história que acontece no fundo do mar. Através de uma paródia aos filmes 

de gangster, um cenário que mostra uma verdadeira cidade adaptada para os peixes e um 

enredo emocionante, o filme trata da história de Oscar: um peixe que sonha em melhorar sua 

posição na cadeia alimentar e chegar ao topo do recife, mas acredita que com seu trabalho em 

um lava-rápido de baleias, jamais conseguirá. 

 Contudo, a sorte de Oscar começa a mudar quando ele presencia a morte de um dos 

filhos do tubarão chefe da máfia, e acaba levando o crédito pela sua morte. O pequeno peixe 

ganha fama e sucesso entre todos, que o elegem como protetor do recife. Essa fama trouxe 

grandes conseqüências ao peixe, mas ao longo de sua aventura, contou com a ajuda de Angie, 

sua melhor amiga e Lenny, um tubarão sem o instinto selvagem inerente a sua raça e, além 

disso, vegetariano. Lenny foi testemunha e sabe que Oscar não foi o responsável pela morte 

do tubarão, mas acaba ajudando Oscar em meio a diversas confusões, aventura e conflitos que 

surgem durante a narrativa. 

São 90 minutos de uma história que passa muitas mensagens e lições às crianças e 

também aos adultos, que devem se identificar com momentos do texto voltados a eles. Como 

por exemplo, na mensagem que o filme passa , mostrando que os pais devem aceitar os filhos 

como eles são, apoiando sua personalidade e escolhas de vida, mesmo se essas decisões 

vierem de encontro às que os pais sonhavam. 

 

Análise: 

 Nesta seção, será analisada a utilização do tie-in pela marca do refrigerante “Coca-

Cola” no filme “O Espanta Tubarões”. Será considerada apenas esta marca, porque é a única 

comercializada na cidade de Santa Maria, onde residem os componentes da amostra. Além 

disso, por se tratar do principal concorrente da marca “Pepsi”, permitirá comparações de 

abordagem entre as inserções publicitárias nos dois filmes objetos deste estudo. 

 O filme é repleto de marcas de produtos. No início, aos 2 minutos e 4 segundos, já é 

possível identificar marcas expostas na cidade submarina, como se observa nas figuras 11, 12 

e 13. 
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FIGURAS 11, 12 e 13: 1ª aparição da marca no filme, movimentação da câmera – sequência com 9 segundos de 

duração. 

 

Por meio de painéis publicitários acoplados em prédios na rua, o filme traz o realismo 

de uma cidade e a oportunidade das marcas estarem presentes de uma forma natural no dia-a-

dia do mundo imaginário dos peixes. Ainda nas primeiras cenas, percebe-se não só a 

adaptação do cenário de uma cidade urbana para uma cidade marinha, como também a 

preocupação das marcas em se adequarem ao estilo do filme: elas transformaram seus nomes 

para se adaptar ao “público-alvo”, no caso, os peixes, mas mantiveram o logotipo para a 

rápida identificação visual da marca pelos espectadores (por exemplo: a marca Burger King, 

empresa que produz e comercializa hamburgers e lanches, passou a se chamar Fisher King, 

que pode ser traduzido como Peixe-rei). Neste mesmo contexto, constatou-se a inserção da 

marca “Coca-Cola”, que se adaptou para Coral-Cola. Percebe-se que houve uma preocupação 

da marca em planejar sua participação no roteiro do filme e se adequar ao contexto, em 

consonância com as ideias defendidas no referencial teórico deste estudo, por meio dos 

autores Costa e Talarico (1996).  

 A marca “Coca-cola” aparece no início do filme entre as outras marcas com bastante 

visibilidade e destaque, pois está em um painel vertical localizado no centro da imagem, onde 

o olhar do espectador está focado. O painel é vermelho, cor que se destaca no fundo azul do 

mar e a marca aparece em branco na parte superior do painel com a imagem do refrigerante 

abaixo.  
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 Outro fator que atrai a atenção para marca é que ela aparece quando ainda está 

surgindo o nome dos atores na imagem. Durante isso não acontece nenhuma ação dos 

personagens, sendo a atenção direcionada exclusivamente ao cenário e objetos de cena. 

Depois, pode-se perceber uma voz de fundo e logo surge a imagem de “uma peixe repórter” 

transmitindo uma notícia; ela aparece em um painel eletrônico que está acima da placa da 

“Coca-cola”, o que gera maior evidência para a marca já que chama a atenção do público para 

aquele ponto. Logo depois surge o nome do filme que sobrepõem à marca da “Coca-Cola” 

que está centralizada na imagem, quando o nome do filme some a marca da “Coca-Cola” 

reaparece. 

  

  

 
FIGURAS 14, 15 e 16: 2ª aparição da marca no filme, movimentação da câmera – sequência com 8 segundos de 

duração. 

 

      
FIGURAS 17 e 18: 3ª aparição da marca no filme,  a câmera se aproxima – sequência com 3 segundos de 

duração. 
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Diferente do filme “Formiguinhas”, em que a marca da “Pepsi” apareceu em apenas 

uma cena, a marca “Coca-Cola” aparece entre cenas e ações durante diferentes momentos do 

filme: no início, no meio e nas cenas finais, sendo reafirmada como uma forma de não cair no 

esquecimento do espectador. 

 No início do filme, a marca “Coca-Cola” totalizou 20 segundos de imagens, que são 

marcadas por um ritmo acelerado, com cenas rápidas, trilha animada e muitas informações, o 

que pode gerar baixa percepção das crianças em relação à marca.   

 A marca aparece mais 5 vezes: 4 vezes no mesmo painel visto no início do filme, aos 

30 minutos e 8 segundos permanecendo por 2 segundos a imagem, aos 34 minutos e 56 

segundos, depois aos 55 minutos e 13 segundos tendo 3 segundos de duração, a 1 hora e 1 

minuto de filme tendo 3 segundos de duração e nos créditos do filme em forma de imagem, 

com duração de 3 segundos. 

 

      

FIGURA 19: 4ª aparição da marca no filme, 2 segundos de duração. 

 

    

FIGURAS 20 e 21: 5ª aparição da marca no filme,  4 segundos de duração. 
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FIGURA 22: 6ª aparição da marca no filme,  3 segundos de duração. 

 

    

FIGURA 23: 7ª aparição da marca no filme, 3 segundos de duração 

 

 

FIGURA 24: 9ª aparição da marca no filme, créditos do filme, 3 segundos de duração. 

 

 As aparições da marca até aqui, não estão interagindo de nenhuma forma com ações 

dos personagens, ela está inserida simplesmente como parte do cenário.  

 Porém, com 1 hora e 2 minutos de filme acontece a inserção mais perceptível do tie-in 

da “Coca-Cola”, que é quando Oscar, o personagem principal, aparece em um painel 

eletrônico grande, como “garoto propaganda” da “Coca-Cola”. O peixe está bebendo o 

refrigerante no bico da garrafa, na parte inferior do painel está a marca escrita em branco e 

abaixo um slogan “Get Real” com a tradução de “Caia na Real”. Depois a marca some e o 

slogan fica em evidência no painel. A imagem da placa eltrônica aparece grande em toda tela 
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e monopoliza as atenções, o painel faz parte da ação e pode-se dizer que nesse momento atua 

como forma de um personagem da história, como se nota nas figuras 25, 26 e 27. 

 

 

     

FIGURAS 25, 26 e 27: 8ª aparição da marca no filme, movimentação da câmera,  seqüência com 12 segundos de 

duração. 

 

Oscar se tornou famoso e adorado por todos no recife e a “Coca-Cola” ligou a imagem 

que ele possui, de herói, à imagem da marca, mostrando uma pessoa importante tomando e 

recomendando o produto. Contudo, Oscar não está em um momento feliz, pois está 

arrependido por ter conquistado a fama mentindo e demonstra expressões de tristeza e revolta 

ao se enxergar nas placas fazendo propaganda, pois acredita não merecer estar ali. A trilha é 

lenta e passa a sensação de tristeza.  

 O Slogan “Caia na Real”, que aparece no painel, sugere uma advertência para o 

próprio Oscar, para ele perceber que está errado por estar mentindo e que deve voltar a 

realidade dele. Todavia, se as crianças não fizerem essa relação, a imagem que liga o 

personagem a marca mostra o contrário, que a “Coca-Cola” apóia o falso herói. 

 Portanto, essa cena confronta, em parte, com as colocações dos autores Costa e 

Talarico (1996), citado por Pinho (2003, p.81) em um dos seus critérios para boa utilização do 

tie-in, onde diz que se deve tomar cuidado ao utilizar os personagens para evitar que algum 

fato de caráter negativo relativo à vida do personagem do filme, possa ser associado à imagem 

do produto, prejudicando-o. Logo, essa cena pode resultar em uma imagem ruim para a 

“Coca-Cola”, pois mostra Oscar descontente por estar fazendo aquela publicidade. A 

seqüência tem duração de 12 segundos. 
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 O personagem aparece também de “garoto propaganda” para outras marcas como 

“Mentos” (bala de menta), “Gap” (Grife de roupas) que utiliza o nome “Gup” e “Burger 

King”. Durante todo o filme a marca da “Coca-Cola” aparece como forma de publicidade, 

deixando clara essa intenção.  A marca aparece por 9 vezes entre ações, cenas e planos e 

totaliza uma média de 45 segundos, um tempo grande e com notáveis aparições da marca, 

assim como no filme “Formiguinhas”.  
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5 A RECEPÇÃO 

 

 Neste capítulo, é descrita a recepção das crianças dos filmes analisados no capítulo 

anterior, sob a intenção de captar o sentimento relativo à exposição das marcas “Pepsi” e 

“Coca-cola” por meio de tie-in. 

 
5.1 COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 
 
 Nessa categoria foi analisada a pré-disposição das crianças da amostra, quanto à 

comunicação mercadológica. 

 Encontrou-se nas respostas obtidas um forte indício de comportamento positivo com 

relação a exposições às propagandas de televisão voltadas a esse público. Nessa mesma 

lógica, verificou-se que essas propagandas participam, de certa forma, da construção do 

desejo das crianças pelos produtos anunciados, pois de acordo com Schifino (2006), esse 

público, por estar em fase de desenvolvimento, é mais vulnerável ao apelo da mídia e a sua 

capacidade de persuasão. É possível analisar também que as crianças com essa idade já 

compreendem a propaganda como tal e são conscientes quanto a esse tipo de mensagem, 

sabendo expor se existe vontade por parte delas de consumir e pedir aos seus pais o que 

enxergam nas propagandas da televisão. As duas tabelas abaixo reforçam esta explicação. 

 

Tabela 1 - O que as crianças fazem durante as propagandas da TV. 

Assistem às propagandas 53% 

Assistem às vezes 34% 

Não assistem às propagandas 13% 

TOTAL  das crianças que assistem sempre ou às vezes às propagandas 87% 

 

Tabela 2 – Crianças que pedem ou não o que viram nas propagandas. 

Pedem 60% 

Não pedem 40% 

 

Note-se que a maioria das crianças entrevistadas afirma assistir às propagandas em 

televisão, pelo menos, às vezes e; ainda neste sentido, a maioria admite ser influenciada pelas 

inserções comerciais em seus canais de televisão favoritos.  
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5.2 DECISÃO DE COMPRA  

 

 Nessa categoria é explicitado o nível de participação das crianças nas decisões de 

quais produtos serão adquiridos pela família. 

 Percebeu-se que existe uma relevante participação das crianças na decisão de compra 

dos pais, o que confirma as colocações do autor James McNeal, citado por Pacheco (1998, 

p.155), quando diz que as crianças são um público para o qual vale a pena destinar mensagens 

publicitárias. Desta forma, as crianças são compreendidas como reais consumidoras, com 

poder de influenciar a família no momento da compra e ter opiniões próprias quanto ao que 

desejam consumir, podendo ser vistas também, em parte, como uma fatia autônoma do 

mercado, visto que seus pais são os responsáveis pelo consumo dos filhos, detendo o poder 

para autorizar, ou não, a compra. Para melhor compreensão do explanado, verifique-se a 

tabela 3. 

 

Tabela 3 - Os pais deixam ou não as crianças escolherem produtos no supermercado. 

Deixam escolher 20% 

Às vezes deixam escolher 73% 

Não deixam escolher 7% 

Não vão ao supermercado 0% 

TOTAL  das crianças escolhem sempre ou às vezes produtos no supermercado 93% 

 

A tabela 3 demonstra que todas as crianças integrantes da amostra vão ao 

supermercado com os pais e a maioria tem liberdade para escolher sempre ou às vezes 

produtos que deseja consumir.  

 

5.3 EXPOSIÇÃO AO TIE-IN 

 

 Para a composição desta categoria, foi considerado o nível de participação do cinema e 

dos filmes no leque de opções de entretenimento que faz parte da vida das crianças da 

amostra. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 4, existe a pré-disposição por parte 

das crianças participantes da pesquisa a exposições ao tie-in, pois a maior parte delas já foi ao 

cinema alguma vez e seus pais costumam locar filmes para assistirem em casa. Nesse sentido, 

percebe-se que o cinema está presente no cotidiano das crianças de alguma forma, seja como 
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arte, consumo cultural, mercadoria, histórias, personagens, músicas e outras formas 

compondo seu repertório lúdico-cultural, como afirma Metz (2002). 

 

Tabela 4 – Crianças que já foram ao cinema assistir a um filme. 

Sim 93% 

Não 7% 

 

Tabela 5 – Pais que locam ou não filmes para as crianças assistirem em casa. 

Sim 60% 

Não 40% 

 

5.4 PREFERÊNCIA POR MARCAS 

 

 Esta categoria contempla a análise que diz respeito à preferência das crianças quanto 

às marcas de refrigerante. 

 Notou-se que algumas crianças da amostra, quando indagadas por três vezes em 

momentos diferentes sobre a preferência pela marca de refrigerante, não mantiveram a mesma 

opção de escolha, o que pode demonstrar a infidelidade por parte delas em relação às marcas. 

Pode-se explicar esse fato, acentuando que o público infantil da amostra ainda não possui uma 

opinião formada sobre sua marca preferida de refrigerante, visto que estão em um processo de 

construção de mundo em que suas preferências, gostos e personalidade ainda estão em 

construção. Assim sendo, as marcas podem atuar investindo na conquista dos consumidores 

mirins e fazendo com que construam a preferência por uma determinada marca. Desta forma, 

possivelmente, garantirão um consumidor fiel no futuro. Compreende-se, então, como lógica 

e eficaz a utilização do tie-in pelas marcas nos filmes estudados, na proporção que expor as 

crianças, na fase em que se encontram, ao cinema de animação que utiliza o tie-in, constitui 

eficaz estratégia para conquistar essa categoria de consumidores. 

 As tabelas 6,7 e 8 apresentam os percentuais e as oscilações nos resultados.  

 

Tabela 6 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pré-filmes). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 40% 

Guaraná 13% 

Fanta  7% 

Fruki 0% 

Outra marca 0% 
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Tabela 7 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pós-filme 

“Formiguinhas”). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 33% 

Guaraná 27% 

Fanta  0%  

Fruki 0% 

Outra marca 0% 

 

Tabela 8 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pós-filme “O Espanta 

Tubarões”). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 27 % 

Guaraná 27% 

Fanta  7%   

Fruki 0% 

Outra marca 0% 

 

 Observando-se apenas os números das tabelas (que são absolutos), verifica-se que não 

houve alterações significativas nos índices de preferência de marca. Contudo, observando-se 

cada um dos questionários respondidos, identificou-se que nenhuma criança manteve sua 

preferência. É oportuno esclarecer que seria improvável obter resultados tão aguçados por 

meio dessa estratégia de comunicação (que tipo de mídia promete 100% de recall3?). 

Portanto, ressalte-se que essas variações não foram estimuladas pelo tie-in, mas sim, pela 

peculiaridade que acompanha a personalidade de crianças em fase de formação de 

preferências, atitudes e aprendizado. As crianças pesquisadas, enfim, têm opiniões volúveis.  

Nota-se que antes da exibição dos filmes, os refrigerantes “Coca-Cola” e “Pepsi” 

ficaram com os mesmo percentuais, o “Guaraná” e a “Fanta” obtiveram pouca preferência. 

Após a exibição do filme “Formiguinhas”, a “Pepsi” teve seu índice reduzido e o “Guaraná” 

teve aumento, enquanto a “Fanta” obteve sua preferência reduzida a zero. Já após a exibição 

do filme Espanta Tubarões, a “Pepsi” diminuiu novamente a porcentagem obtida 

anteriormente (indicadas nas tabelas 6 e 7), o “Guaraná” manteve a preferência obtida com o 

filme “Formiguinhas” (tabela 7) e a “Fanta” voltou a obter a porcentagem que possuía antes 

da exibição dos filmes. A marca “Fruki” obteve 0% de escolha e não houve variação deste 

índice após as exibições. Nenhuma criança optou por alguma marca que não estivesse pré-

estabelecida nos questionários. 

                                                 
3 Recall significa resposta positiva do público-alvo às mensagens publicitárias. 
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5.5 CONHECIMENTO PRÉVIO DAS MARCAS 

 

 Esta categoria expõe o grau de conhecimento das marcas “Coca-cola” e “Pepsi” antes 

da exposição dos filmes, frente aos indivíduos da amostra. 

 Constatou-se que as duas marcas avaliadas eram totalmente conhecidas pelas crianças, 

mesmo antes da pesquisa, ao que, certamente, pode ser atribuída a facilidade de identificação 

da “Coca-Cola” e “Pepsi” durante os filmes. Isso demonstra também, que as marcas 

depositam esforços de comunicação em ferramentas variadas para atingir o público-alvo e, 

através do tie-in, reforçam sua imagem.  

  

Tabela 9 – Crianças que já conheciam os refrigerantes “Pepsi” e “Coca-Cola”. 

Conheciam 100% 

Não conheciam 0% 

 
Tabela 10 – Crianças que já tomaram o refrigerante “Pepsi” alguma vez. 

Tomaram 93% 

Não tomaram 7% 

 

Tabela 11 – Crianças que já tomaram o refrigerante “Coca-Cola” alguma vez. 

Tomaram 100% 

Não tomaram 0% 

 
 Logo, é possível conceber que a utilização do tie-in poderia ter sido menos eficaz se 

não houvesse um conhecimento anterior do público sobre as marcas. As tabelas 9, 10 e 11 

apresentam o nível de conhecimento das marcas pelas crianças da amostra: nota-se que a 

totalidade já conhecia ambas as marcas e já havia tomado o refrigerante “Coca-Cola” e a 

maioria já havia tomado o refrigerante “Pepsi”.  

 
5.6 IDENTIFICAÇÃO DAS MARCAS NOS FILMES 

 

 Esta categoria apresenta os resultados obtidos quanto ao índice de percepção das 

crianças frente às mensagens emitidas por meio de tie-in nos filmes “Formiguinhas” e “O 

Espanta Tubarões”. 

 O grau de percepção das crianças estudadas na amostra, em relação às marcas “Coca-

Cola” e “Pepsi” nos filmes, foi alto e relevante para anular a hipótese formulada 
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anteriormente de que: o tie-in em cinema de animação, na forma como é encontrado, é 

imperceptível aos olhos conscientes do público infantil. 

 Diferente do presumido pela pesquisadora, a maioria das crianças notou a presença das 

marcas durante os filmes. Além disso, tiveram a capacidade de verbalizar quando perguntados 

qual marca de refrigerante aparecia no filme. Com esse resultado, foi possível, além de anular 

a hipótese, ainda comprovar que o tie-in utilizado nos filmes foi eficaz, visto que gerou a 

lembrança das marcas pelas crianças após as exibições.   

 Nas tabelas 13 e 14 pode-se reparar que houve uma considerável diferença entre os 

níveis de percepção das marcas concorrentes, em que a “Coca-Cola” apresentou níveis 

menores de imprecisão. Observa-se que quando perguntadas sobre qual refrigerante viram no 

filme “Formiguinhas”, a maioria soube responder corretamente, porém houve incerteza por 

parte de algumas crianças que responderam outras duas marcas diferentes da que realmente 

aparece. Também, uma porcentagem significativa não soube responder. Quanto ao filme “O 

Espanta Tubarões”, a porcentagem de crianças que soube responder corretamente qual marca 

aparecia no filme foi 20% maior, sendo que apenas uma marca diferente foi mencionada e o 

índice em relação aos que não souberam responder foi menor.  

 Esse fato pode ser esclarecido levando-se em conta a emissão das mensagens pelo tie-

in de ambos os filmes: observe-se que as duas marcas possuem abordagens distintas em 

relação à integração com o roteiro, cenas e personagens, bem como o tempo de exibição nos 

filmes. Uma das principais diferenças entre as abordagens está nos momentos em que as 

marcas foram inseridas, pois a “Coca-Cola” aparece no início, no meio e no final do filme “O 

Espanta Turabarões”, em várias situações do filme, enquanto que no filme “Formiguinhas”, a 

“Pepsi” aparece apenas em uma cena. Outra diferença está no fato de que a “Pepsi” atua 

sempre como objeto de cena, não participando efetivamente das ações com os personagens. Já 

a “Coca-Cola” participa de uma das ações do personagem principal, em que ele é o garoto 

propaganda da marca, o que oferece total atenção e visibilidade para a marca. Também pode-

se considerar o tempo total de exibição das marcas nos filmes: a “Coca-Cola” aparece durante 

45 segundos no total e a “Pepsi”, durante um total de 35 segundos. 

 As tabelas 12, 13 e 14 expõe as porcentagens com mais detalhes. 
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Tabela 12 – Crianças que perceberam a marca de refrigerante no filme “Formiguinhas”. 

Pepsi 60% 

Coca-Cola 13 % 

Guaraná 7% 

Não sabia 20% 

 

Tabela 13 – Crianças que perceberam a marca de refrigerante no filme “O Espanta 

Tubarões”. 

Coca-Cola  80% 

Pepsi 7 % 

Não sabia 13% 

 
Tabela 14 – Crianças que perceberam a marca de tênis no filme “Formiguinhas”. 

Adidas 33% 

Nike 20 % 

Reebok 13% 

Allstar  0% 

Não sabia 33% 

 
 Vale reafirmar que um dos fatores que influenciou a existência dessa percepção foi o 

prévio conhecimento das marcas de refrigerante pelos indivíduos da amostra, como 

apresentado nas tabelas 9, 10 e 11. Esse fato se comprova, mas de forma invertida, com 

relação à marca de tênis “Reebok” (tabela 14). Ela aparece na mesma cena que a “Pepsi”, no 

filme “Formiguinhas” e com a mesma evidência, porém os resultados mostram que ela não foi 

percebida pela maioria das crianças. Comparando-se os resultados, esse fato pode ser 

determinado novamente por meio do fator “conhecimento da marca”, o responsável pela não 

identificação da “Reebok”, uma vez que essa marca não dirige a sua comunicação às crianças, 

mas aos adultos. Isso demonstra também, que as marcas podem estar presentes nos filmes 

infantis com a intenção de atingir os pais. Sabe-se também que grande parte das histórias nos 

filmes de animação são produzidas com mensagens e sentidos voltados para a interpretação e 

entendimento dos adultos, por isso a utilização da estratégia voltada a eles, que também 

podem ser reconhecidos como público-alvo dos filmes de animação. 

 

5.7 ADEQUAÇÃO DAS MARCAS AOS FILMES 

 

 Esta categoria pretende analisar a recepção das crianças quanto à adaptação das 

marcas “Coca-Cola” e “Pepsi” ao roteiro e aos personagens dos filmes.  
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 Observou-se, de acordo com as respostas obtidas no questionário, que a minoria das 

crianças afirmou que a cena do filme “Formiguinhas” que contém o tie-in foi a parte que mais 

gostou. Com isso, percebe-se que o momento do filme que a marca “Pepsi” se inseriu não foi 

o mais relevante para a maioria das crianças, pois elas destacaram outras partes como sendo 

as melhores. Supõe-se, portanto, que a imagem da marca não está ligada a um momento 

marcante do filme para a maioria das crianças. Contudo, sabe-se que a cena chamou atenção 

de alguma forma, pois como já analisado, a maioria das crianças percebeu a marca “Pepsi” no 

filme. Cabe ressaltar também, que a pesquisadora observou, durante a exibição do filme, que 

os indivíduos da amostra, no momento que ocorreu o tie-in, estavam com a atenção voltada 

para a cena e interagiram com as ações dos personagens gritando, orientando e torcendo.  

 Embora a cena não tenha sido a mais marcante, as crianças a perceberam como um 

momento feliz das formigas Z e Bala. Com isso, é possível conectar a imagem da marca 

“Pepsi” a uma ocasião feliz dos personagens, o que é fundamental de acordo com os autores 

Costa e Talarico (1996), citado por Pinho (2003, p.81).  

 As tabelas 15 e 16 ilustram esta análise. 

 

Tabela 15 – Parte do filme “Formiguinhas” que as crianças mais gostaram. 

Quando Z e Bala estão na Insectopia (cena do tie-in)   7% 

De todo o filme 13 % 

No início do filme, quando se forma uma bola de formigas 27% 

No final do filme, quando se forma a escada de formigas 7% 

Quando Z e Bala se beijam no final do filme 13% 

No momento da guerra com os cupins 20% 

Do final do filme 13% 

 

Tabela 16 – Percepção das crianças quanto ao estado emocional de Z e da Princesa Bala ao 

chegar no piquenique. 

Felizes 53% 

Tristes 7% 

Surpresos 40% 

Com medo 0% 

 
 Observa-se na tabela 15, uma variedade de respostas obtidas pelas crianças e a minoria 

citou a cena do tie-in como sendo a melhor. Entre as partes citadas por um maior número de 

crianças, estão as mais emocionantes e que geraram maior atenção por parte delas. São 

momentos que a trilha se eleva e as cenas são, ou de aventura, ou causam medo, como na 

parte inicial que os personagens do formigueiro formam uma bola de formigas em um 
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pêndulo e na parte que ocorre uma guerra entre as formigas e cupins. Na tabela 16, observa-se 

que a maioria das crianças respondeu que as formigas Z e Bala estavam felizes no momento 

do tie-in. As que responderam que elas estavam surpresas, sendo a segunda opção mais citada, 

também estavam corretas, pois os personagens passaram por esses dois momentos na cena, na 

qual, primeiramente ficam surpresos e logo após o sentimento é de felicidade.  

 Quanto à opinião das crianças em relação ao filme “O Espanta Tubarões”, pode-se 

perceber que ocorreu um fenômeno semelhante ao constatado no filme “Formiguinhas”. 

Houve grande variação nas opções das crianças quanto às suas cenas preferidas. Entretanto, 

13% das crianças citaram o início do filme como sendo sua parte preferida, momento durante 

o qual ocorrem muitas exibições da marca. É pertinente salientar que a forma de emissão das 

mensagens pelo tie-in do filme “O Espanta Tubarões” é diferente da do filme 

“Formiguinhas”, em que no primeiro caso têm-se exposições da marca “Coca-Cola” 

espalhadas durante todo o filme e na sua maioria atuando como parte do cenário, por isso a 

dificuldade em perceber os momentos marcantes do filme ligados à marca. Em apenas uma 

cena específica a “Coca-Cola” é participante da ação com o personagem principal, contudo 

essa cena não foi citada por nenhuma criança. Já no filme “Formiguinhas”, a mensagem está 

contida apenas em uma cena, o que possibilita saber mais claramente da percepção das 

crianças com relação ao momento do tie-in. Segue-se então a mesma lógica para entender 

que, apesar da minoria ter citado a parte do filme que contém tie-in como a mais interessante, 

a maioria percebeu a presença da marca “Coca-Cola” durante o filme.  

 Quando perguntadas sobre a cena em que Oscar aparece fazendo propagandas de 

vários produtos, inclusive da “Coca-Cola”, sendo este o momento de maior destaque do 

produto no filme, as crianças responderam que ele se sentia feliz por estar nos painéis como 

garoto- propaganda, mas na verdade ele estava arrependido ou triste por ter conquistado a 

fama por meio de mentiras, opções respondidas pela minoria. Isso demonstra que a cena foi 

interpretada de forma errada.  

 Além disso, constatou-se que o personagem representa a imagem de um peixe 

mentiroso. Essa constatação é explicada por meio da tabela 19, que mostra o que as crianças 

pensam sobre o peixe Oscar: a maioria respondeu que ele não pode ser considerado um herói, 

pois mentiu para conquistar essa denominação no recife.  Essa imagem pode ter se ligado a 

marca “Coca-Cola” que o utilizou como garoto-propaganda para divulgar seu produto. 

Diferentemente do filme Formiguinhas, que utilizou sua mensagem com personagens bons, a 

“Coca-Cola” se submeteu a interagir com um personagem que deixa em dúvida sua 

integridade ética, podendo prejudicar com isso sua imagem de marca. 
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Tabela 17 – Parte do filme “O Espanta Tubarões” que as Crianças mais gostaram. 

Oscar e Leni encenam uma briga   21% 

De todo o filme 13 % 

Reunião entre Oscar e a comissão de tubarões (final do filme) 13% 

Beijo de Oscar e Angie (final do filme) 13% 

Início do filme  13% 

Oscar dá um soco nas águas-vivas  7% 

Quando Oscar estava feliz  7% 

Do final do filme 13% 

 

Tabela 18 – Percepção das crianças quanto ao estado emocional de Oscar ao se enxergar 

fazendo propaganda para os produtos. 

Feliz 66% 

Triste 7% 

Arrependido 20% 

Com raiva 7% 

 

Tabela 19 – Visão das crianças sobre o peixe Oscar ser um herói ou não. 

Não, disseram ser um mentiroso 93% 

Sim, sem justificativa 7% 

 

5.8 CONSCIÊNCIA QUANTO ÀS MENSAGENS 

 

 Nesta categoria, analisou-se o nível de consciência das crianças quanto às mensagens 

emitidas pelo tie-in no filme “Formiguinhas” e no filme “O Espanta Tubarões”.  

 Constatou-se que as crianças perceberam as marcas anunciantes em ambos os filmes e, 

além disto, foram capazes de lembrar onde viram. Esse fato comprova sucesso da estratégia 

de tie-in quanto à lembrança de marca. Percebe-se com isso, que o tie-in não age como uma 

mensagem subliminar, pois atua no conscientemente da amostra: foi percebida, lembrada e 

verbalizada, talvez por ter participado efetivamente do roteiro, pelo tempo de exposição na 

tela e pelo tipo de interação com os personagens. Essa afirmação concorda com a revista 

Advertising (2005) quando diz que o tie-in não é uma forma de comunicação subliminar, pois 

não se preocupa em agir no subconsciente do espectador, e sim exibir o produto integrando-o 

a história. 

 No entanto, houve níveis diferentes de percepção, em que a “Coca-Cola” apresentou 

graus mais altos de consciência de marca do que a “Pespsi”. 

 Quando perguntadas sobre onde haviam visto a marca “Pepsi” pela última vez, a 

maioria das crianças não respondeu que foi no filme, e sim, na propaganda ou no mercado. 
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Mas quando perguntadas sobre quais comidas e bebidas havia no piquenique que Z e Bala 

encontraram, a maioria lembrou de ter visto o refrigerante “Pepsi”. Já sobre a “Coca-Cola”, a 

maioria das crianças soube responder que a última vez que viu o refrigerante foi no filme e 

quando questionadas sobre quais produtos estão envolvidos na propaganda estrelada pelo 

peixe Oscar, a maioria citou a “Coca-Cola” como sendo uma das marcas.  

 

Tabela 20 – Local da última visualização da “Pepsi” pelas crianças da amostra. 

Na propaganda da televisão  27% 

No filme  20% 

No mercado  27% 

Na geladeira de casa  13% 

Não se lembra onde viu 13% 

Nunca viu  0% 

 
Tabela 21 – Relação de comidas e bebidas que aparecem no piquenique, citadas pelas 

crianças. 

Sanduíche e Pepsi 53% 

Refri 7% 

Coca-Cola e sanduíche  13% 

Refri e sanduíche  7% 

Não se lembra  20% 

TOTAL  de crianças que viram a Pepsi nessa cena 53% 

 
 

Tabela 22 – Local da última visualização da “Coca-Cola” pelas crianças da amostra. 

Na propaganda da televisão  7% 

No filme  53% 

No mercado  7% 

Na geladeira de casa  33% 

Não se lembra onde viu 0% 

Nunca viu  0% 

 
Tabela 23 – Produtos que Oscar aparece fazendo propaganda, citados pelas crianças. 

Coca-Cola 60% 

Revistas e Coca-Cola 7% 

Produtos de limpeza 7% 

Não lembra 27% 

TOTAL de crianças que viram a Coca-Cola nessa cena 67% 

 

 Tendo em vista os dados apresentados, é possível afirmar que, mesmo que as cenas 

que contenham o tie-in em ambos os filme não tenham sido citadas como as melhores pelas 

crianças, elas lembraram da cena e de certa forma souberam descrevê-las, identificando quais 
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produtos aparecem em cada uma delas, o que é bom para as marcas. Além disso, identificou-

se que o longo tempo de exposição da marca “Coca-Cola” e o seu alto grau de interação com 

a ação das cenas onde aparece geraram um nível de lembrança expressivamente maior se 

comparado ao da “Pepsi”. 

 

5.9 INFLUÊNCIA DO TIE-IN 
 
 Nesta categoria, realizou-se a análise da influência que o tie-in exerceu sobre a 

preferência das crianças quanto às marcas de refrigerantes.  

 De acordo com as respostas obtidas nos questionários aplicados antes e após a 

exibição dos filmes, contendo a mesma pergunta, pode-se perceber que não houve influência 

imediata do tie-in sobre a preferência das crianças pelas marcas de refrigerantes. Isto é 

explicável pois as porcentagens obtidas antes da apresentação dos filmes; ou permaneceram 

as mesmas ou foram reduzidas em relação à marca preferida, após a exibição. O fato indica 

que o tie-in pode não possuir poder de persuasão e convencimento imediato. Portanto, e 

relacionando-se às demais constatações já relatadas, é possível que essa ferramenta funcione 

melhor como participante do processo para a obtenção de fidelidade das crianças, fazendo 

com que elas lembrem e talvez, futuramente, com o intenso investimento, se tornem futuros 

consumidores da marca. Como já foi visto, ele possui a capacidade de gerar lembrança de 

marca e participar da formação de opinião, personalidade e desejos das crianças, através da 

inclusão das marcas na cultura e no mundo de fantasia. As tabelas 24, 25 e 26 ilustram a 

explicação. 

 
Tabela 24 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pré-filmes). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 40% 

Guaraná 13% 

Fanta  7% 

Fruki 0% 

Outra marca 0% 
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Tabela 25 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pós-filme 

“Formiguinhas”). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 33% 

Guaraná 27% 

Fanta  0%  

Fruki 0% 

Outra marca 0% 

 

Tabela 26 – Refrigerante preferido pelas crianças (questionário aplicado pós-filme “O 

Espanta Tubarões”). 

Coca-Cola 40% 

Pepsi 27 % 

Guaraná 27% 

Fanta  7%   

Fruki 0% 

Outra marca 0% 

 
 As oscilações nas porcentagens entre as tabelas de antes e depois indicam que algumas 

crianças ainda não possuem uma preferência bem definida. A variação para baixo (“Pepsi”) 

não indicam que houve um prejuízo provocado pelo tie-in. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa, que teve como propósito avaliar a eficácia do tie-in em filmes de 

animação, abordou três áreas, para a melhor compreensão da recepção: o tie-in no contexto do 

cinema de animação, a emissão das mensagens em dois filmes e a descrição da recepção em 

uma amostra do público infantil. 

 Os resultados obtidos através do estudo permitem concluir, em primeira instância, que 

as marcas “Coca-Cola” e “Pepsi” atingiram, conscientemente, o público infantil da amostra, 

através do tie-in nos filmes “Formiguinhas” e “O Espanta Tubarões”, pois a maioria das 

crianças identificou e lembrou das marcas após a exibição dos filmes. Frente a esse resultado, 

a hipótese formulada anteriormente de que o tie-in em cinema de animação, na forma como é 

encontrado, é imperceptível aos olhos conscientes do público infantil, pode ser descartada 

(resultados válidos apenas para amostra).  

 Essa hipótese foi levantada com base na dificuldade inicial da pesquisadora de 

encontrar as marcas nos filmes estudados, difuldade essa não compartilhada pelas crianças, 

que, talvez  por estarem em fase de aprendizado, desenvolvimento e construção de 

significados, o que as torna mais curiosas e atenciosas a todos os detalhes; talvez, porque para 

elas, tudo é de alguma forma, novidade. Isso é diferente quando se trata de adultos, que 

possivelmente desviem sua atenção para outras preocupações e responsabilidades da vida 

pessoal durante o filme, fazendo com que as marcas passem despercebidas, já que, elas são 

inseridas de forma discreta nas histórias. No panorama referente à suscetibilidade à 

comunicação mercadológica, foi possível verificar que as crianças têm a mídia como parte 

dos seus cotidianos e conseguem lidar com bastante naturalidade frente às mensagens 

publicitárias. A maioria delas afirmou assistir às propagandas veiculadas na TV e buscar os 

produtos anunciados no ponto de venda, o que indica que estão predispostas a esse tipo de 

comunicação. Sobre esse aspecto, também se identificou a grande participação desse público 

nas decisões de compras da família, em que a maioria escolhe, pelo menos às vezes, o que 

deseja comprar no mercado.  

Com isso, percebe-se que desde muito cedo a publicidade faz parte do mundo das 

crianças que são atraídas pelo espetáculo veiculado na mídia e influenciadas para o universo 

do consumo e das marcas. Contudo, as crianças sabem distinguir as propagandas da 

programação televisiva e entendem esse tipo de mensagem como tal. Por isso, apesar delas 

serem um público mais suscetível às propagandas, não são passivos e possuem a capacidade 
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de decidir, aprovar ou reprovar as marcas e os produtos que lhes são apresentados pela mídia, 

como diz Pacheco (1998).  

O cinema de animação apresenta propriedades equivalentes ao gosto das crianças e 

trabalha com a linguagem pertinente a elas, a da fantasia. Sabe-se que como meio publicitário, 

o cinema oferece as mesmas vantagens da televisão, mas com alguns valores agregados, como 

seu poder de atração, suas características de espetáculo, atenção total, seletividade de 

audiência e isenção dos intervalos comerciais, como citam os autores Ferreira e Furgler 

(1977), citado por Pinho (2001, p.34). Sob esse aspecto, percebeu-se que as crianças da 

amostra possuem a predisposição a essa mídia e ao tie-in, uma vez que a maioria afirmou já 

ter ido ao cinema e que seus pais costumam locar filmes para assistirem em casa. Isso mostra 

a relação das crianças com esse meio, que acaba fazendo parte, de alguma forma, do cotidiano 

desse público, compondo seu repertório lúdico-cultural.  

Essa consideração pode ser percebida através da observação realizada durante a 

exibição dos filmes, em que as crianças se projetavam nos personagens, interagindo e se 

colocando nas situações vividas por eles na história. Nessa ocasião, notou-se a capacidade 

delas de se expressarem com os demais colegas, demonstrando suas sensações de medo, 

angústia e euforia. Isso pode ratificar que a experiência do espectador não se detém apenas às 

sensações sonoras e luminosas do filme, mas mostra a aptidão que o cinema possui de 

construir significados e trabalhar no imaginário das crianças, de forma a envolver 

pensamentos e evocar a memória durante a exibição da história, conforme apreensão dos 

ensinamentos do autor Munstemberg (2003). Sabe-se que a pesquisa se privou de algumas das 

características específicas do cinema, como por exemplo, a sala com a tela grande e o som 

alto e contagiante. Entretanto, mesmo com essas condições, trouxe à tona, através da 

espontaneidade das crianças, a relação de encantamento que tiveram com os filmes expostos, 

demonstrando interesse pelas histórias, participando e prestando atenção durante todos os 

momentos. 

No que diz respeito às mensagens, percebeu-se outros agentes determinantes para que 

houvesse a fácil identificação das marcas “Coca-Cola” e “Pepsi”nos filmes: um deles é o fator 

conhecimento de marca. Constatou-se que ambas já eram conhecidas por parte das crianças da 

amostra, antes da exibição dos filmes. Fato esse, que também pode ser evidenciado através do 

questionamento sobre a percepção das crianças frente ao tie-in da marca de tênis “Reebok”, 

que não foi objeto de análise principal, mas mereceu uma atenção, justamente para averiguar 

se os indivíduos iriam perceber igualmente essa marca. Constatou-se portanto, que mesmo ela 

aparecendo com destaque, não foi identificada. Têm-se então, a hipótese de que a marca 
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Rebock não foi percebida pela maioria das crianças porque destina as suas mensagens ao 

público adulto. Logo, pode-se inferir a possibilidade de que a utilização do tie-in seria menos 

eficaz se não houvesse um conhecimento anterior do público sobre as marcas, no caso, “Coca-

Cola” e “Pepsi”. 

 Outro fator relevante para explicar a eficácia dos tie-in analisados é: as marcas 

possuem abordagens bem planejadas e integradas com a história do filme, em que ambas 

seguiram, de certa forma, as definições previstas pelos autores Costa e Talarico (1996) para 

uma adequação correta do tie-in no filme, sem incomodar o público. Contudo, constatou-se 

que a marca “Coca-Cola” obteve índices mais elevados de percepção em relação à marca 

“Pepsi”. Isso se explica: houve distinção na exposição das mensagens. A “Coca-Cola” 

apareceu mais vezes durante a história e foi distribuída nas cenas, sendo posicionada no 

início, no meio e no final do filme, sempre sendo reafirmanda na memória das crianças. Já a 

“Pepsi” foi exposta em apenas uma cena do filme, marcante, porém, não o bastante para gerar 

as mesmas porcentagens que a “Coca-Cola”.   

 Constatou-se através da pesquisa, que apesar do tie-in ter gerado lembrança de marca 

nas crianças, ele não possui poder de persuasão e convencimento imediatos, visto que essa 

estratégia, da maneira como foi apresentada e nessa ocasião, não influenciou as crianças da 

amostra em relação as suas preferências quanto às marcas de refrigerante. Entende-se, 

portanto, que essa estratégia pode ser uma ferramenta que apenas participa do processo para a 

obtenção de fidelidade das crianças com as marcas, fazendo com que elas lembrem e talvez, 

futuramente, se tornem consumidores e apreciadores da marca. Compreende-se a utilização 

dessa estratégia como uma forma das marcas de participarem da formação de opinião, de 

personalidade e de desejos das crianças, através da inserção das marcas na sua cultura.  

 Entretanto, é preciso observar que, conforme os fatos, as crianças não possuem uma 

conclusão sobre qual marca preferem, já que suas opiniões não permaneceram as mesmas 

quando perguntadas por três vezes sobre suas preferências. Isso identifica a fase em que estão, 

mostrando que com essa idade elas ainda não são seguras quanto aos seus gostos e escolhas. 

Portanto, entende-se ser esse o fator que as marcas levam em questão ao abordar esse público 

que ainda não possui uma fidelidade explícita a nenhuma marca de refrigerante.  

Ressalta-se que a pesquisa teve limitações as quais podem ter desviado um pouco da 

realidade a conclusão deste estudo. Um dos fatores foi que a eficácia do tie-in pôde ser 

avaliada em partes, pois apenas os efeitos de curto prazo puderam ser constatados, o que 

implica na realização de outros complementares, de mediação longitudinal.  
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O número de integrantes da amostra, foi outro fator que influenciou, pois foi não 

representativo estatisticamente, sendo que participaram apenas 15 crianças. Além do ambiente 

de realização da pesquisa, que limitou a experiência à tela e ao som de uma televisão e ao 

contexto escolar. Os filmes foram assistidos mais como forma de aprendizado do que como 

forma de diversão, fato esse que não representa exatamente a experiência que teriam fora 

deste estudo, no seu cotidiano. Também pelos filmes terem sido exibidos ao mesmo grupo de 

crianças pode ter ocorrido interferências negativas nas respostas aos questionários, pois após a 

primeira exibição dos filmes elas já sabiam do que se tratavam as perguntas da pesquisa.   

Assim, após essas constatações, pode-se compreender que o tie-in utilizado como 

estratégia no cinema de animação, voltado ao público infantil, pode ser eficaz, desde que, 

planejado estrategicamente. Verificou-se então, que a combinação das crianças como 

audiência, o tie-in como mensagem e o cinema de animação como meio, é eficaz para as 

marcas que pretendem estar presentes na mente dos consumidores de forma estratégica e 

discreta, investindo em uma abordagem a longo prazo, para conquistar, possivelmente, aos 

poucos, fidelidade. 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO APLICADO PRÉ-FILME 
 

RESPONDA MARCANDO UM (X) NA RESPOSTA CERTA: 
 
1) O seu nome é:____________________ 
 
2) A sua idade é: ( )7 anos     ( )8 anos ( )9 anos 
 

3) Quando você está assistindo desenho, o que você faz durante as 
propagandas da TV? *MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 
 
( ) Assiste as propagandas      ( ) Não assiste as propagandas   
( ) As vezes assiste 
 
4) Você pede de presente para os seus pais o que vê nas propagandas da 
TV? 

        ( ) NÃO         ( ) SIM                     
 
5) Seus pais deixam você escolher as coisas no supermercado?  

 ( ) SIM            ( ) NÃO           ( ) AS VEZES  
 
( ) NÃO VOU AO SUPER MERCADO  
 
6) Você já foi ao cinema assistir um filme? 

      ( ) SIM                ( ) NÃO  

 
7) Seus pais alugam filmes para você assistir em casa? 

       ( ) NÃO        ( ) SIM                     
 
8) Qual refrigerante você MAIS GOSTA? *MARQUE SÓ UM REFRIGERANTE 
 

( ) Coca-Cola         ( ) Pepsi                 ( ) Fruki  

( )Guaraná          ( )Fanta        ( ) Outra marca 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO APLICADO PÓS-FILME “FORMIGUIN HAS” 
 

Responda as perguntas Sobre o filme “FORMIGUINHAS ”:  
 

1)  O seu nome é:  ________________________ 
 

2) Qual a marca de refrigerante que aparece no filme ? 
_____________________________________________ 
 

3)  Você já tinha assistido esse filme antes ? 

   ( ) SIM                ( ) NÃO  
 

4)  Qual parte do filme você mais gostou ?   
___________________________________________________ ________

___________________________________________________ __________
______ 

 

5) Como o Z e a princesa Bala  se sentem ao 
chegar no piquenique ? * MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 

 

          ( ) Felizes              ( ) Surpresos  
          ( ) Tristes              ( ) Com medo 
6)  Quando Z e Bala encontram o piquenique com muita 

comida, diga quais comidas e bebidas  você lembra de ter visto 
nesse piquenique ? 

___________________________________________________ ________
___________________________________________________ __________ 

 

7)  Qual é a marca do tênis que pisa nas formigas Z e Bala ? 

( )   ( ) ( ) ( )     ( ) NÃO LEMBRA 
 
 

8)  Você já viu alguma vez esse refrigerante ? 

        ( ) NÃO       ( ) SIM                 
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9) Diga onde foi a última vez  que viu este refrigerante 

? 
* MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 
 

( ) Na propaganda da Televisão 
( ) No filme 
( ) No mercado 
( ) Na geladeira de casa 
( ) Não se lembra onde viu 
( ) Nunca viu 

9)  Você já tomou esse refrigerante  alguma vez ? 

          ( ) SIM               ( ) NÃO  
 
 

10)  Qual refrigerante você MAIS GOSTA?  
*  MARQUE SÓ UMA RESPOSTA (APENAS O QUE VOCÊ MAIS GOSTA) 
 

( ) Coca-Cola              ( ) Pepsi    ( 

) Guaraná                        ( ) Fanta            

( )  Fruki        ( )  Outra marca 
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ANEXO C: QUESTIONÁRIO APLICADO PÓS-FILME “O ESPANTA  TUBARÕES” 
 

Responda as perguntas sobre o filme “O ESPANTA TUBA RÕES ”: 
 

1)  O seu nome é:  ________________________  
 

2)  Qual a marca de refrigerante que aparece no filme ? 
___________________________________________________ _____  

 

3)  Você já tinha assistido “ O ESPANTA TUBARÕES ” antes ? 

      ( ) SIM                ( ) NÃO  
 

4)  Qual parte do filme você mais gostou ?   
___________________________________________________ ________

___________________________________________________ __________
___________________________________________________ _ 

 

5)  Para você, o peixe Oscar  é um herói ? Por 
quê ? 

___________________________________________________ ________
___________________________________________________ __________
___________________________________________________ __________ 

 

6)  Quando Oscar fica famoso, ele aparece fazendo 
propaganda de quais produtos ? 

___________________________________________________ ________
___________________________________________________ __________ 

 

7) Quando oscar se enxerga  famoso, aparecendo nas placas 
e fazendo propagandas para os produtos, como ele se  sente ?  

( ) Feliz              ( ) Triste   

( ) Arrependido        ( ) Com raiva   

8)  Você já viu  alguma vez esse refrigerante ? 
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( ) NÃO          ( ) SIM                 
 

9)  Quem já viu o refrigerante , diga onde foi a última 
vez  que viu este refrigerante ? *MARQUE APENAS UMAS RESPOSTA 

( ) Na propaganda da Televisão 
( ) No mercado 
( ) No filme  
( ) Na geladeira da sua casa  
( ) Não se lembra onde viu 
( ) Nunca viu  

10)  Você já tomou  esse refrigerante  alguma vez  ?                

( ) SIM             ( ) NÃO  

 
11)  Qual refrigerante você mais gosta  ?  

* MARQUE SÓ UM REFRIGERENTE. 

( ) Coca-cola           ( ) Pepsi                     ( 

) Guaraná                ( ) Fanta                      ( 

)  Fruki           ( )  Outra marca  


