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RESUMO 

O tema desta monografia é o uso do merchandising editorial (tie-in e cameo appearance) 
como estratégia publicitária em filmes da Walt Disney Company. O merchandising editorial 
utiliza o espaço editorial para promover o produto de uma marca em um programa televisivo ou 
filme, ao contrário dos anúncios publicitários explícitos que são veiculados no intervalo 
comercial da televisão ou, antes do filme principal, no cinema. A justificativa deste trabalho é a 
possibilidade de  contribuir com os estudos em comunicação publicitária. O objetivo geral é 
analisar o uso do merchandising editorial  como ação promocional nos filmes A Pequena Sereia e 
Aladdin da Disney. Os objetivos específicos são: identificar a inserção de tie-in e de cameo 
appearance nos filmes analisados; categorizar as cenas em que o merchandising editorial foi 
utilizado. O instrumental metodológico de análise formulado por Castro (1999) para analisar a 
ação promocional em meios audiovisuais foi utilizado para estudar o uso do espaço editorial dos 
filmes para inserir ações promocionais, por meio das categorias: a) Inserção sociocultural: 
contextualização dos filmes na história da empresa; b) Metadiscursividade,  mecanismo de 
intertextualidade, que atualiza outro discurso que o precede e é representado pelas inserções de 
cenas e personagens de filmes anteriores. 

 
 

Palavras-chave: merchandising editorial; tie-in; cameo appearance; publicidade; Disney. 
 

ABSTRACT 

The theme of this monograph is the use of merchandising editorial (tie-in and cameo 
appearance) as advertising strategy in films from the Walt Disney Company. Merchandising 
editorial uses the editorial space to promote the product of a brand in a television show or 
movie, unlike the explicit advertisements that are aired on television or commercial break 
before the main movie in the cinema. The justification for this work is the ability to contribute 
to studies on advertising. The overall objective is to analyze the use of editorial merchandisig as 
promotional activity in the movies The Little Mermaid and Aladdin from Disney. The specific 
objectives are to identify the insertion of tie-in and cameo appearance in the films analyzed, 
categorizing scenes in which the editorial product placement was used. The methodological 
tools of analysis made by Castro (1999) to examine the promotional activity in media was 
considered suitable to study the use of editorial space of films to insert promotional activity, 
through the following categories: a) Social and cultural insert - in the context of the films 
company history. b) metadiscursiveness, mechanism of intertextuality, which updates another 
discourse that precedes and is represented by insertions of scenes and characters from previous 
films. 

 
 

Keywords: editorial merchandising, tie-in; cameo appearance; advertising; Disney. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

A publicidade, entendida como um processo comunicativo, faz parte do sistema social e 

pode ser estudada por meio de várias perspectivas teórico-metodológicas, tais como: a 

econômica, pois a publicidade altera a lei da oferta e da procura; a simbólica, pois a publicidade 

trabalha com o imaginário e seus signos; a vertente dos estudos culturais, pois a publicidade 

permite historiar e reconhecer a diversidade das práticas culturais contemporâneas e relacioná-las 

com as identidades e as representações coletivas; a mercadológica, pois a publicidade promove a 

venda de produtos tangíveis e intangíveis. Essas perspectivas de uma forma geral olham a 

publicidade desde um referencial teórico de outras áreas, pois o campo acadêmico da publicidade 

ainda está em construção e muitas vezes o estudo de um objeto comunicacional e publicitário 

demanda um referencial híbrido, que utiliza autores provenientes de outras áreas do 

conhecimento sem, contudo, perder de vista a possível colaboração do trabalho acadêmico para a 

construção de uma teoria da publicidade, suas estratégias comunicacionais e sua atuação no 

consumo de bens materiais ou simbólicos. 

O tema desta monografia de final de curso é o uso do merchandising editorial (tie-in e 

cameo appearance) como estratégia publicitária presente em filmes da Walt Disney Company.  

A delimitação do tema são as estratégias de ação promocional e, mais especificamente, 

as estratégias de autopromoção, utilizadas pela Walt Disney Company, empresa que atua em 

vários setores, desde canais televisivos como a ESPN, ABC e Disney Channel, até parques 

temáticos e produções cinematográficas. O tie-in utiliza o espaço editorial para promover o 

produto de uma marca em um programa televisivo ou filme, ao contrário dos anúncios 

publicitários explícitos que são veiculados no intervalo comercial da televisão ou antes do filme 

principal no cinema. Quando nos referimos ao tie-in, falamos dessas aparições sutis de produtos 

em audiovisuais, como, por exemplo, quando uma personagem de um filme aparece em uma 

outra produção, que faça parte do mesmo estúdio, como costuma ocorrer nos filmes da Walt 

Disney Company. Isso é o que estamos denominando aqui como autopromoção. No caso da 

Disney, é uma estratégia publicitária para que o consumidor assíduo das produções da empresa 

saiba ou relembre de momentos de outros filmes, estratégia que traz para os novos filmes e 

personagens a lembrança ou o prestígio dos antigos. Em alguns casos, o tie-in inserido é tão 

explícito que pode despertar certa curiosidade em saber mais a respeito do que ali é retratado. 
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As noções e os conceitos que norteiam esse estudo são merchandising, merchandising 

editorial, tie-in, cameo appearance, ação promocional e autopromoção. 

O termo merchandising  tem origem na palavra inglesa merchandise, que significa 

mercadoria. Seu uso na  publicidade está associado ao ato de promover um produto a ser 

consumido. A vitrine foi a precursora do merchandising, que é a técnica de chamar a atenção das 

pessoas no próprio ponto de venda do produto.  No Brasil o conceito  de e merchandising está 

aliado à inserção de mensagens de caráter publicitário em programas televisivos, mas a esse tipo 

de inserção Costa e Talarico (1992) chamam de merchandising  editorial.  

A expressão merchandising editorial é relativa à inserção de ação promocional em 

produções audiovisuais, ou seja, à prática de inclusão sutil de produtos, serviços, marcas e 

empresas em obras de entretenimento, principalmente audiovisuais, como novelas, filmes, games, 

entre outros. Resumindo, é uma ação integrada ao desenvolvimento do esquema editorial, por 

encomenda.  

Cameo appearance  é o nome utilizado na língua inglesa para designar  uma breve 

aparição de uma pessoa célebre em filmes, jogos de vídeo, televisão ou outros suportes. 

Cineastas, políticos, atletas, músicos ou até mesmo personagens de outras obras de ficção são 

aparições comuns.  

A concepção de ação promocional utilizada neste trabalho é a  proposta por Castro 

(2009), que situa a promoção além das ações com objetivo de despertar o interesse de compra de 

produtos, pois inclui na ação promocional um espaço de projeção para quem nela se mostra, ou 

seja, a autopromoção. Este trabalho monográfico estuda a estratégia de autopromoção de 

personagens e produtos em  filmes da Walt Disney Company. 

Na publicidade a ação promocional pode estar associada ao merchandising editorial, no 

qual produtos, marcas ou serviços são  inseridos em meio ao espaço editorial  da produção da 

televisão ou do cinema. Uma empresa cinematográfica, ao inserir mensagens em um filme 

remetendo a outras produções que fazem parte de seu acervo, está se autopromovendo ao utilizar 

o espaço editorial do filme. Esse tipo de técnica chama-se tie-in, palavra de origem inglesa que 

significa conexão ou, em outras palavras, relação. Ainda pode constituir-se na técnica de cameo 

appearance,  quando a imagem de um produto ou marca é introduzida no enredo de um filme 

sem ter uma ligação explícita com a narrativa, mas que tenha o objetivo de promover o objeto 

inserido. 



 

 

11 

 

No presente trabalho optou-se por situar a publicidade como subsistema da comunicação 

e, por sua vez, a comunicação como articuladora da organização social. A partir dessa perspectiva 

da publicidade como parte do sistema social, visualizamos a sua inserção como subsistema 

situado na fronteira entre os campos da comunicação e do marketing,  e procuramos compreender 

a ação promocional, conceito formulado por Kotler (2003), e revisto por Castro (2009), 

pesquisadora da área de Comunicação e teórica da Publicidade nos meios audiovisuais1.   

A pesquisa possui caráter qualitativo e utiliza o instrumental metodológico desenvolvido 

por Castro (2009) para analisar a ação promocional em cenas de filmes da Walt Disney Company. 

A escolha do instrumental metodológico de análise formulado por Castro (1999) para analisar a 

ação promocional em meios audiovisuais foi considerada adequada para estudar o uso do espaço 

editorial dos filmes para inserir ações promocionais, por meio das categorias: a) Inserção 

sociocultural - contextualização dos filmes na história da empresa, contextualização do uso da 

estratégia de merchandising editorial e da técnica de cameo appearance. b) Metadiscursividade 

ou encadeamento recursivo – mecanismo de intertextualidade que atualiza outro discurso que o 

precede e é representado pelas inserções de cenas e personagens de filmes anteriores.   
A autopromoção por meio do merchandising editorial, objeto deste estudo, tem sido uma 

característica marcante da cultura midiática contemporânea, quando os filmes, o conteúdo 

editorial da televisão (jornalístico ou de entretenimento) e a publicidade referem-se a si mesmos 

em espaços editoriais. No caso de algumas produções da Disney é possível apontar inúmeras 

cenas em que a empresa se utiliza do merchandising editorial para promover seus produtos e 

personagens. Verifica-se  que o uso estratégico da autopromoção aumentou muito após mais de 

cem anos da história do cinema. Os filmes da Disney utilizam a estratégia de referência às 

próprias produções anteriores da empresa, relacionando os filmes entre si,  e divulgando outra 

produção da mesma empresa, seja através da aparição de personagens de outros filmes, seja 

através de cenários ou até de músicas, que terminam por autorreferenciar a própria Disney. 

Diante destes pressupostos a problemática da pesquisa pode ser resumida na seguinte questão: 

como ocorre a utilização do merchandising editorial e da técnica de cameo appearance como 

estratégias publicitárias de autopromoção nos filmes A Pequena Sereia e Aladdin, produzidos 

pela Walt Disney Company? 

                                                
1 Pós-Doutora em Televisão e Publicidade pela Universidade de Paris III.  Professora e pesquisadora do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. 
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A justificativa da elaboração deste trabalho é a possibilidade de  contribuir com os 

estudos em comunicação publicitária, especificamente com as pesquisas sobre a ação 

promocional (CASTRO, 2009) e, ajustando ainda mais o foco,  a possibilidade de contribuição 

sobre a autopromoção no cinema e nos filmes produzidos pela Walt Disney Company. Este 

trabalho pretende ainda contribuir com o estudo de estratégia publicitária,  o merchandising 

editorial, que tende, ainda, a ficar mais em evidência com as mudanças dos formatos dos espaços 

publicitários tradicionais trazidas, por exemplo,  pela televisão digital e pela Internet, assim como 

com a sobrevivência das práticas publicitárias antigas em novos formatos e formas de existir. 

O objetivo geral é analisar o uso do merchandising editorial  como ação promocional nos 

filmes A Pequena Sereia e Aladdin da Disney. Os objetivos específicos são: identificar a inserção 

de tie-in e de cameo appearance nos filmes analisados; categorizar as cenas em que o 

merchandising editorial foi utilizado.  

O relato monográfico está dividido, portanto, em três capítulos. O primeiro, denominado 

contextualizando a publicidade contemporânea, objetiva entender a publicidade como campo de 

conhecimento que faz  parte de um sistema social. Está dividido em três subcapítulos: A 

articulação da publicidade com o social; Breve genealogia da comunicação publicitária e suas 

estratégias; e O  conceito de ação promocional. 

O segundo capítulo,  intitulado tie-in e cameo appearance como estratégias publicitárias, 

tem como objetivo discutir os principais conceitos e as noções utilizadas na análise que consta no 

terceiro capítulo. Está dividido em três subcapítulos: Em torno da noção de Merchandising;  

Merchandising editorial ou tie-in como estratégia publicitária; e Cameo appearance como 

estratégia publicitária. 

O terceiro capítulo,  denominado Disney:  uma empresa que (re)conta histórias,  traz a 

análise realizada. Está subdividido em três subcapítulos: A empresa e seu contexto; A  inserção 

de tie-in e cameo appearance nos filmes da Disney;  Categorização das estratégias de 

autopromoção nos filmes A Pequena Sereia (1989) e Aladdin (1992) produzidos pela Walt 

Disney Company. 
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2  CONTEXTUALIZANDO A PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O objetivo deste capítulo é entender a publicidade como campo de conhecimento que faz  

parte de um sistema social. Está dividido em três subcapítulos: A articulação da publicidade com 

o social; Breve genealogia da comunicação publicitária e suas estratégias; e O  conceito de ação 

promocional. 

 

2.1 A ARTICULAÇÃO DA PUBLICIDADE COM O SOCIAL  

 

A publicidade, entendida como um processo comunicativo, faz parte do sistema social e 

pode ser estudada por meio de várias perspectivas teórico-metodológicas tais como: a econômica, 

pois a publicidade altera a lei da oferta e da procura; a mercadológica, pois a publicidade 

promove as vendas; a simbólica, pois a publicidade trabalha com o imaginário e seus signos; a 

vertente dos estudos culturais, que procura articular a publicidade com as práticas de produção 

e/ou recepção contextualizando-as com a ambiência social.  

Existe uma tendência nos dias atuais de procurar sintetizar em um único estudo todo o 

processo de comunicação e superar a dicotomia que existe desde a década de 50, com as 

pesquisas de Lasswell, que tinham como questão: Quem? Diz o quê? Em qual canal? Para quem? 

Com quais efeitos? Perguntas que foram responsáveis pela polarização dos estudos da 

comunicação em estudos da produção (quem), estudos da mensagem (diz o quê), estudos dos 

meios (em qual canal) e estudos de recepção (para quem e com quais efeitos). Com essa proposta 

Lasswell procurava contrapor a teoria hipodérmica, em que os meios de comunicação de massa 

tinham todo o poder sobre o indivíduo. Seguindo esta tendência,  Elisa Piedras (2005) apresentou 

dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul propondo o entendimento da construção do fluxo publicitário nas práticas de 

produção e recepção. Piedras realizou  uma pesquisa teórica (revisão bibliográfica) importante 

para o avanço dos estudos teóricos em publicidade,  mas ao mesmo tempo colocou em evidência 

a necessidade de tempo para a realização de uma análise empírica de uma proposta teórica como 

a sua.  

Nesse sentido, Escosteguy lembra a existência de sucessivos estudos que se sobressaem  
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Genericamente, pelo reiterado destaque os usos e apropriações dos textos midiáticos pelo 
receptor e pela referência constante a tais práticas culturais e sociais que vinculam o 
âmbito individual com o social, sem a necessária observação das limitações impostas pela 
estruturação social mais geral e até mesmo pelos próprios textos midiáticos. O que se 
omite, portanto, são as relações de poder e a regulação das esferas do pessoal e do privado 
pela própria mídia. Em outros termos, há um apagamento da relação inversa – dos textos 
midiáticos e das lógicas culturais sobre os receptores (ESCOSTEGUY, 2009, p. 4 ). 

 

A posição de Escosteguy acima citada é complementada pelo fato de que a relação entre 

cultura e economia e vice-versa fica cada vez mais estreita, fenômeno de que não se pode 

descuidar  e que na publicidade costuma ser foco de atenção por necessidade, já que as atividades 

publicitárias cumprem um fim econômico e social.   

Para Gastaldo, além de ter sua finalidade comercial explícita, a publicidade vende 

ideologia, estereótipos e preconceitos e, ainda “forja-se um discurso que colabora na construção 

de uma versão hegemônica da realidade, legitimando uma dada configuração de forças no interior 

da sociedade” (GASTALDO, 2001, p. 7-8).  

A grande dificuldade, hoje, ainda é articular os estudos de dimensões micro e 

macroanalíticas e seus aportes teórico-metodológicos, especialmente quando se trata de um 

trabalho monográfico de final de graduação, que não possui o mesmo tempo de dedicação à 

pesquisa de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Por isso, o exercício 

metodológico do trabalho de final de curso necessita adequar o aporte teórico-metodológico ao 

tempo disponível para sua realização (que em geral vai de seis meses a um ano). 

No presente trabalho,  a partir da perspectiva da publicidade como parte do sistema social, 

visualiza-se a sua inserção na fronteira entre a comunicação e a mercadologia (KOTLER, 2003) e 

procura-se compreender as suas estratégias de ação promocional (CASTRO, 2009 )  ao utilizar o 

espaço editorial dos filmes para inserir ações promocionais, ou seja, para praticar o que tem sido 

chamado de merchandising editorial ou tie-in. O merchandising editorial é utilizado desde os 

primórdios do cinema, no século passado, quando havia inserção de produtos nas cenas fílmicas 

(carros, máquinas de lavar, sabão em pó, cigarros, entre outros) com o objetivo de promover as 

compras. 

Segundo Luhmann (2005), o sistema de comunicação vai se constituir num dos sistemas 

de funcionamento da sociedade, responsável por permitir a  inter-relação com o sistema social. 

Nessa perspectiva podemos pensar a publicidade como um subsistema da comunicação dentro de 

um macrossistema de organização social. A publicidade está na interface entre os subsistemas da 
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comunicação e da economia, mais especificamente do marketing que a estuda como promoção de 

vendas ou ação promocional.  

Além disso, as inovações tecnológicas proporcionadas pelos meios de comunicação à 

sociedade, especialmente ao longo do século XX, acarretaram transformações não só na essência 

das relações entre produtores e consumidores de bens. Pois, a introdução na sociedade de um  

novo meio de comunicação acarreta transformações qualitativas nas relações sociais e nas 

maneiras de  perceber o mundo. Dessa forma podemos dizer que as práticas publicitárias 

acompanham a evolução sociotécnica, existindo uma interação constante entre a produção e o 

consumo tanto de mercadorias como de suas representações simbólicas. 

 

2.2 BREVE GENEALOGIA DA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E SUAS ESTRATÉGIAS 
 

A atividade publicitária teve início na Antiguidade Clássica, conforme demonstram as 

tabuletas descobertas em Pompeia, que são consideradas os primeiros vestígios concretos da 

comunicação publicitária. Essas tabuletas anunciavam combates de gladiadores e faziam 

referências às termas existentes na cidade.  Até a Idade Média, a comunicação publicitária servia 

a  mercadores e comerciantes, que, anunciavam seus produtos através de palavras e  gestos. A 

utilização de símbolos teve início na Idade Média, quando as casas não possuíam número e as 

ruas não eram identificadas. Os símbolos começaram a ser utilizados para referenciar o ramo de 

atividade do comércio. Por exemplo, uma cabra simbolizava uma leiteria e um escudo de armas 

indicava a residência de uma família ou de uma pousada. Foram esses símbolos que deram 

origem às marcas e aos logotipos. (MALANGA, 1979). 

Segundo Neuza Demartini Gomes a publicidade é definida em um sentido amplo como:  
 

[...] atividade mediante a qual bens de consumo e serviços que estão à venda se dão a 
conhecer, tentando convencer o público da vantagem de adquiri-los. Portanto, existiu 
sempre: desde que o homem, artesanalmente, produziu algum bem de consumo e tentou 
persuadir outro homem a adquiri-lo. A história da civilização registra vários momentos 
em que se usou esta técnica de comunicação para reforçar (antigos) ou criar (novos) 
hábitos de consumo. Já a publicidade em seu sentido atual, em troca, tem pouco mais de 
cem anos. Ela nasceu da industrialização, com o advento da revolução industrial, a 
produção em série, a urbanização, as grandes lojas de departamentos, os meios de 
comunicação de massa, os transportes coletivos... (GOMES, 2001, p.115) 
 

No século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg, houve um incremento na 

comunicação publicitária, pois surgiram os primeiros panfletos impressos em larga escala. Com o 
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advento da era industrial, a produção em massa e a consequente necessidade de aumentar o 

consumo dos bens produzidos, a técnica publicitária foi-se aperfeiçoando, passou a ser mais 

persuasiva nas suas mensagens e perdeu o sentido unicamente informativo (MALANGA, 1979). 

Com o passar do tempo a publicidade foi se desenvolvendo e acompanhando o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, que servem como veículos da comunicação 

publicitária. O desenvolvimento da comunicação publicitária foi acompanhado de uma busca 

constante por novas estratégias de comunicação e novas formas de atingir o público-alvo. 

De um modo geral a noção de estratégia está relacionada à ação de planejar e executar 

operações com um fim específico. Segundo Castro (2004): 

 
 a estratégia corresponde, em uma primeira  dimensão, a um principio de organização, a 
um exercício do fazer, compreendendo a  programação ampla (decisão quanto à 
construção, circulação de valores) que explora as condições favoráveis para alcançar os 
objetivos pretendidos (.) Em outra dimensão, diz respeito à colocação em prática das 
decisões iniciais, compreendendo o emprego eficaz dos recursos disponíveis, o uso de 
meios econômicos e simples na obtenção de resultados (CASTRO, 2004, p.3). 

 

As estratégias comunicativas são aquelas que dizem respeito ao enfrentamento dos  

interlocutores implícitos no processo comunicacional, em um pacto feito de propostas (feitas  

pelo emissor) e aceitações ou interpretações (feitas pelo espectador). 

Segundo Castro (2004), 

 
No caso específico da publicidade, o pacto se firma entre a empresa anunciante e o 
público consumidor, o que envolve preliminarmente, por parte da empresa, 
conhecimento de mercado e domínio pontual da realidade política, social, econômica e 
cultural em que a proposta vai se realizar... (CASTRO, 2004, p. 4). 

 
Por mais autoritária que seja a posição do anunciante, ressalta Castro (2004, p.4), pela sua 

condição de propor, de autor, ele “precisa lançar mão de uma outra relação, pelo menos de 

igualdade junto ao consumidor para obter a sua adesão e o seu consentimento”.   

Os anúncios publicitários costumam utilizar diversas estratégias como:  testemunhos de 

personalidades, pesquisas comprovando a qualidade dos produtos ou argumentos racionais e 

emocionais para convencer o consumidor a comprar o produto. Essas estratégias acompanham o 

contexto social  e a natureza dos meios de comunicação de cada época.  

A publicidade teve um grande impulso após a quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, 

que foi um marco na introdução de pesquisas para conhecer o comportamento do consumidor e  
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aprimorar as estratégias de venda. As pesquisas dessa época acompanham a produção 

industrializada em massa e são ancoradas por um apelo emocional ou racional e sua repetição. 

Segundo Lipovetsky (1999, p. 217), nas  propagandas dessa época: “Com seus slogans 

redundantes e explicativos, a sedução via seu império refreado pela preeminência do verossímil, 

do quantitativo, das virtudes “objetivas” das coisas”.  

A partir da segunda metade do século XX, a publicidade sofreu transformações: “É a era 

da publicidade criativa, da festa espetacular: os produtos devem tornar-se estrelas, é preciso 

transformar os produtos em “seres vivos”, criar “marcas pessoa” com um estilo e um caráter”  

(LIPOVETSKY, 1999,  p. 217). 

A introdução de cada novo veículo foi trazendo mudanças na forma de os consumidores 

perceberem o mundo e na forma como os produtos eram anunciados. “Ao longo da era da mídia, 

a publicidade tem sido um espelho que refletiu o estado da mente do consumidor – a publicidade 

reflete a vida, pode-se dizer” (JAFFE, 2008, p. 40). 

O merchandising teve início no ponto de venda e deslocou-se do local da venda com a 

introdução de novos meios, como o cinema e a televisão, quando passou a fazer parte do próprio 

espaço editorial. No contexto atual, o merchandising editorial continua sendo uma estratégia 

válida, e será provavelmente revalorizada  diante da introdução da  televisão digital, que suprime 

o tempo destinado à publicidade entre os programas editorias e dá lugar a ações promocionais 

desenvolvidas na própria programação, um recurso que começou com o cinema na primeira 

metade do século passado. 

 

 
 

2.3 O CONCEITO DE AÇÃO PROMOCIONAL 

 

A palavra promoção deriva do termo latino promovere, que significa, em síntese,  

promover ou ainda, enfatizar, impelir para adiante. A ação de promover aproxima-se da noção de 

marketing, processo pelo qual uma organização se relaciona com o mercado. A compreensão de 

promoção no campo acadêmico do marketing é definida por Kotler (2003, p.30) como a ação de 

“estimular as pessoas a tomar consciência dos vários produtos e serviços da empresa, 

interessando-se por eles e comprando-os”. 
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O termo marketing formado de market (mercado) e share (porção, parte, quinhão, fatia) 

indica, por um lado as iniciativas traçadas por uma empresa para definir estratégias de ação, e, 

por outro, as práticas concretas que envolvem o fluxo de produtos ou serviços entre produtor e 

consumidor (CASTRO, 2009, p.1). 

O que nos interessa no presente trabalho monográfico é o que Castro discute a respeito do 

conceito de ação promocional em uma dimensão ampla, principalmente no sentido de 

compreender as ações que correspondem ao planejamento de  ações estratégicas até chegar ao 

plano da realização, da concretude da produção.  A pesquisadora amplia o conceito de ação 

promocional proposto por Kotler (2003) e analisa suas funções estratégicas. Segundo Castro  

 

Do latim promovere, promoção significa elevação, impulsão para frente, 
engrandecimento. Segundo Houaiss, envolve “qualquer atividade (de propaganda, 
marketing, divulgação, relações públicas etc.) destinada a tornar mais conhecido e 
prestigiado um produto, serviço, marca, idéia, pessoa ou instituição”. Nessa medida, a 
promoção comporta o movimento para frente, no sentido de divulgar, de projetar, de 
tornar conhecido alguém ou alguma coisa por suas ações, atributos. (CASTRO, 2009, p.3). 

 

A concepção de ação promocional proposta por Castro difere do pensamento de Kotler, 

que vê a promoção apenas como uma das habilidades do marketing com o objetivo de estimular 

as pessoas a tomarem consciência dos vários produtos e serviços da empresa, e induzindo-as à 

compra. A concepção de ação promocional proposta por Castro (2009) situa a promoção além do 

interesse de compra, pois inclui um espaço de projeção para quem nela se mostra, ou seja, a 

autopromoção. 

Conforme Castro (2010, p3), “centrada nos próprios processos e produtos, essa fala de si 

mesma, em termos de conteúdo, compreende o processo comunicativo” que na televisão, inclui 

os programas ofertados, o crescimento tecnológico da emissora, o comando diretivo da empresa, 

as ações sociais que desenvolvem, os atores e personagens de seus programas. 

Essa constatação da autopromoção na televisão destacada por Castro pode ser utilizada 

para a análise da autopromoção de produtos e personagens no cinema, especialmente nos filmes 

da Disney,  já que o objeto de estudo deste trabalho é a autopromoção nos filmes da empresa. 

Esse movimento de promoção tem a ver com a busca de fortalecimento da marca, pois: 
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Nessa perspectiva, o discurso da promoção, em consonância com a marca, concentra (1) 
a necessidade constante de, com a evolução dos comportamentos de consumo, variar 
suas mensagens, para atingir públicos mais específicos; (2) a diversificação de 
instrumentos, mudando o discurso de acordo com o suporte escolhido; e (3) a vontade 
de estreitar os laços com os destinatários, resultando em ações sistemáticas, 
direcionadas à divulgação dos produtos da emissora e, também, à propagação de sua 
marca e imagem. (CASTRO, 2010, p.4). 
 

 
Castro (2010, p.4) explicita a  especificidade da estratégia promocional quando descreve 

que “dois movimentos fundam sua ação [a ação promocional]: aquele que recorre ao discurso 

pré-existente a ele, do qual ele fala; e aquele que implica a presença de um segmento que faça de 

si próprio objeto do discurso por ele mesmo produzido”. Segundo a pesquisadora gaúcha, a  ação 

promocional centra-se basicamente na articulação desses movimentos:  

 
na medida em que os produtos produzidos mesclam a recorrência a produtos, em nítida 
relação intertextual com aqueles já, temporalmente, veiculados, com a fala de si mesma, 
reforçando o próprio processo comunicativo, as tecnologias utilizadas, as ações em 
sociedade, os atores e personagens dos programas da emissora. (CASTRO, 2010, p.4) 

 

A pesquisadora explica que o resultado desses movimentos  de  autopromoção, que tanto 

referenciam produtos antigos em novos produtos, como promovem a própria marca, é:  

 
 a complexa e variada presença de produtos com a assumida configuração promocional, 

que se apresentam de forma explícita ou sutil, caracterizando, no caso deste último, a 
operação de deslocamento, pelo fato de tentar levar o consumidor a agir por impulso, 
afastando dele o conhecimento racional, o espírito crítico, para centrar-se na dimensão 
emocional, que tem a ver com aceitação e/ou adesão inconteste. (CASTRO, 2010, p.5). 

 
Na área de publicidade a ação promocional pode estar associada ao tie-in, ou seja, a uma 

estratégia de merchandising, na qual produtos, marcas ou serviços são  inseridos em meios 

eletrônicos como a televisão e o cinema. As imagens de produtos ou  personagens, inseridas no 

espaço editorial da programação da televisão ou, ainda,  no espaço editorial de um filme, podem 

ocorrer de forma mais explícita ou mais sutil, e,  no caso das aparições sutis, quase 

imperceptíveis, podem configurar um apelo emocional da divulgação publicitária sob forma de 

autopromoção.  

Uma empresa cinematográfica, ao inserir mensagens em um filme remetendo a outras 

produções que fazem parte de seu acervo, está se autopromovendo e utilizando o espaço editorial 

do filme. Esse tipo de técnica chama-se tie-in, palavra de origem inglesa que significa conexão 

ou, em outras palavras, relação.   
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A inserção de mensagens pode ser feita também com a técnica de cameo appearance, que 

significa aparencia camuflada, e que tem sido utilizada desde o início da indústria 

cinematográgica para promover personagens em rápidas aparições em meio a um filme.  

Segundo Sampaio (2003, p.94), as mídias conhecidas como tradicionais podem ser 

classificadas em duas categorias: mídia eletrônica e mídia impressa.  O autor comenta ainda que 

o cinema é tratado pelo mercado como mídia eletrônica. Em termos publicitários, pode-se dizer 

que o presente estudo trata da ação promocional como estratégia publicitária em uma  mídia 

eletrônica, o cinema. 
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3 TIE-IN e CAMEO APPEARANCE COMO ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir os principais conceitos e noções  utilizadas na 

análise constante aqui presente. O capítulo está dividido em três subcapítulos: Em torno da noção 

de Merchandising;  Merchandising editorial ou  tie-in como estratégia publicitária; e Cameo 

appearance como estratégia publicitária. 

O termo merchandising é de forma geral definido como ação promocional realizada no 

ponto de venda, com fim de promover a venda do produto e o conhecimento da marca. Já o 

merchandising editorial é a promoção veiculada na parte editorial de filmes ou novelas, utiliza os 

espaços editoriais, ou seja, insere-se dentro do conteúdo do programa e não na parte publicitária. 

Os espaços editoriais são bem mais nobres e caros justamente por oferecerem à mensagem maior 

credibilidade e menor resistência por parte do receptor. 

Embora utilizado desde os primórdios do cinema e da televisão, o merchandising 

editorial, ação promocional aqui representada pelas técnicas de tie-in e cameo appearance, pode 

ser considerado muito atual. Essa atualidade decorre, em parte, do uso excessivo de mídias 

massivas e de espaços publicitários explícitos, fatores que propiciam a criação de novas 

alternativas e a revalorização  de estratégias já utilizadas e que sejam efetivas diante de novos 

contextos, pois entram de forma “camuflada” dentro do próprio espaço editorial. 

 

3.1 EM TORNO DA NOÇÃO DE MERCHANDISING 

 

A terminologia merchandising foi criada nos Estados Unidos em 1930, é gerúndio de um 

verbo que deriva da palavra inglesa merchandise, que se traduz para o português como 

mercadoria.  A vitrine foi a precursora do merchandising e, por longo tempo, a única técnica de 

chamar a atenção das pessoas no próprio ponto de venda do produto. 

A palavra merchandising apresenta no Brasil vários conceitos. O primeiro, como explica 

Chalmers (1969), é o merchandising no conceito do marketing: comercializar o produto, ou seja, 

trabalhar a mercadoria para que seja colocada bem nas mãos do consumidor – da maneira como 

ele prefere comprá-la. 

 
Merchandising é o planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em 
estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo e auto-serviço, como 
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parte do complexo mercadológico de bens de consumo, tendo como objetivo expô-lo ou 
apresentá-lo de maneira adequada a criar impulsos de compra na mente do consumidor 
ou usuário, tornando mais rentáveis todas as operações nos canais de marketing. (Ferrero 
e Oliveira  apud COSTA e TALARICO, 1996, p.185). 
 

As definições para o termo merchandising são muitas, e todas basicamente versam sobre o 

fato de que esta ferramenta do marketing visa a planejar e operacionalizar a implantação do 

produto certo, no lugar adequado, em quantidade e preços ideais. Para Blessa: 

 
Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de 
venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou 
serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos 
consumidores. (BLESSA, 2005, p.1). 

 

O objetivo principal da atividade de merchandising é o aumento da rentabilidade mútua, 

através da rotação de produtos. Assim sendo,  merchandising pode ser descrito, em uma forma 

ampla, como todo o  esforço despendido por qualquer um dos protagonistas do processo de venda 

(lojistas, revendedores ou fabricantes/distribuidores) isoladamente ou em conjunto, no ponto de 

venda, com o objetivo de acelerar o caminho dos produtos até as mãos do consumidor. 

Blessa (2005) faz referência a uma tríade básica indispensável para a existência do 

merchandising: Consumidor; Produto; Recurso (dinheiro). Sem qualquer um destes elementos 

seria impossível termos o merchandising. Um cenário onde houvesse consumidor e produto, e 

não existisse recurso não teria compra. Com isto não haveria aceleração do giro (ampliação da 

venda) de um determinado produto e,  portanto, também não haveria merchandising. Ações de 

sampling (distribuição de amostras) fora do ponto de venda, segundo este autor, não se 

enquadrariam neste conceito clássico de merchandising. Em ações de comunicação via televisão 

ou outdoor, nas quais o consumidor e os recursos estão presentes, mas não há como admitir a 

existência do produto, também não teríamos  merchandising. 

Sendo uma técnica de adequação do produto ao mercado consumidor e uma das decisões 

da estratégia do marketing transformada em tática, o merchandising em sua definição tradicional 

engloba todos os aspectos de venda do produto ou serviço ao consumidor, prestados através dos 

canais normais do comércio. 

É importante ressaltar que seu campo principal de atuação é o ponto de venda, e que nele 

encontraremos a execução de técnicas de ajustamento e adequação do produto ao mercado 
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consumidor (produto, tamanho, aparência, formato, embalagem, cores, quantidades, épocas de 

produção, entre outros). 

A comunicação mercadológica a cada dia cria novas formas de abordar seu público, 

visando à maximização dos investimentos, ao retorno em ações de compra e adesão às idéias 

comunicadas, e a um índice de acerto elevado junto ao público-alvo estipulado, o que por si só 

pode representar o sucesso de uma campanha publicitária.  

Neste contexto a publicidade, a propaganda e o marketing atuam como mediadores entre 

os desejos e as necessidades dos consumidores, isso porque uma das funções do marketing, 

segundo Kotler (2000), é justamente transformar os desejos do consumidor em necessidade, 

utilizando para isso estratégias que fazem parte do composto promocional do marketing, ou 

mesmo estratégias relacionadas ao produto, à praça de distribuição e ao preço. Uma das técnicas 

exploradas neste campo é o merchandising, em suas diversas formas de atuação, com o objetivo 

de estimular a compra no ponto de venda, como afirma Zanone (2005, p.2).   

No Brasil, entretanto, seu conceito está muito aliado ao uso de mensagens de caráter 

publicitário no espaço editorial de programas televisivos. Este tipo de inserção  é chamado por 

Costa e Talarico (1992) de merchandising eletrônico ou editorial.  

 

3.2  MERCHANDISING EDITORIAL OU TIE-IN COMO ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA 

 

O merchandising editorial  é uma ação integrada ao desenvolvimento do esquema 

editorial, por encomenda, porém, segundo Veronezi (2005, p.209), merchandising é a forma de se 

fazer publicidade sem que fique evidente que a aparição do produto está sendo paga. O mesmo 

nasceu no cinema: após a recessão econômica de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, o 

governo americano precisava incentivar a autoestima na população e encomendou a diretores 

famosos produções que passassem ideias otimistas para a população. 

Assim, ainda que de uso consagrado, é possível considerar inadequado chamar de 

merchandising a exposição comercializada de marca ou de produto em novelas, em filmes 

cinematográficos, em peças teatrais, em espaços editoriais dos veículos de comunicação, em 

eventos, em programas de auditórios ou outros, produzidos, editados e apresentados pelos 

veículos de comunicação. Isso porque, embora todas essas sejam ações de marketing para 

alavancar as vendas, quando a utilização dessas ações se dá através dos meios de comunicação, 
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tais práticas não são compreendidas no âmbito do merchandising, já que este tem como lócus de 

atuação o ponto de venda. 

Vale salientar que, com o desenvolvimento dos meios de comunicação,  as telas (TV e 

Cinema)  constituíram-se em um importante ponto de venda de produtos. Partindo daí,  a 

terminologia (merchandising) foi sendo adaptada a essa  modalidade,  uma vez que o uso da 

terminologia merchandising associado à transmissão de mensagens persuasivas em programas de 

TV e Cinema é um ponto forte para investigações e debates que possam auxiliar e esclarecer 

essas lacunas conceituais. 

Até os anos 70, essa modalidade era utilizada para custear os produtos que apareciam nas 

produções cinematográficas, ou ainda consistia em uma forma barata de veicular mensagens na 

televisão. A partir da década de 1980, nos Estados Unidos, e com mais força na década de 1990, 

essa modalidade se tornou uma ação corriqueira para o mercado publicitário, saturado de tantos 

anúncios e castigado por uma constante desatenção do público superexposto a mensagens de 

propaganda. 

Esta ferramenta baseia-se  na simples inserção de uma marca ou no consumo da mesma 

em filmes, novelas e programas de entretenimento em geral, mais especificamente no enredo da 

história ou no roteiro. 

O mercado publicitário dos Estados Unidos faz  inserções de produtos em filmes há 

muitas décadas. São muitos bem colocados no contexto da história sem interferir na diversão do 

público. Um exemplo fortíssimo da publicidade americana aconteceu no filme O Náufrago 

(2000). Ali as marcas Wilson e Fedex nunca foram tão exploradas (e lembradas até hoje) podendo 

até se afirmar que participaram da narrativa não como placements comuns, mas como 

personagens da história. 

O merchandising editorial pode ser feito em dois formatos: aquele em que as marcas 

(produtos) não contracenam com nenhum personagem, ou seja, ficam em pontos estratégicos que 

permitem sua visibilidade, porém não participam dos movimentos com o elenco; e aquele em que 

as marcas participam das cenas com os personagens, tendo visibilidade ainda mais clara com 

relação ao primeiro formato.  

No presente trabalho monográfico usam-se os termos merchandising editorial  ou tie-in, 

pois o foco de estudo destes recai sobre as aparições de produtos em meio a cenas de filmes, e 
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não ao trabalho de divulgação feito nos pontos de venda, com o intuito de diferenciação do 

produto por sua comunicação. Segundo Costa e Talarico,  

 
Ao usar o merchandising editorial, as empresas têm como principais propósitos difundir o 
uso do produto, fortalecendo a sua imagem; explorar o testemunhal e beneficiar-se da 
associação do ator e apresentador com o produto ou serviço; introduzir o uso do produto 
no cotidiano das pessoas; e ampliar o número de impactos no público, fortalecendo a 
lembrança da marca. (COSTA E TALARICO, 1996, p.189). 

 

A aparição de um produto em determinado local produzido para uma cena deverá ser 

atentamente estudada em várias dimensões. Uma delas diz relação ao público-alvo do produto. O 

produto deverá estar adequado aos gostos e hábitos deste público, para que assim possa haver  

proximidade e identificação, levando em conta que o objetivo da aparição de merchandising 

editorial é muito próximo da função principal da publicidade: vender ideia ou produtos. 

 

3.3 - CAMEO APPEARANCE COMO ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA 

 

Cameo appearance  é o nome utilizado na língua inglesa para designar a breve aparição 

de uma pessoa conhecida em filmes, jogos de vídeo, televisão ou outros suportes. Essas aparições 

são geralmente pequenas, seus personagens não possuem falas e podem ser representados por 

celebridades, como cineastas, políticos, atletas, músicos ou até mesmo personagens de outras 

obras de ficção. São comumente aparições em um trabalho no qual os personagens detêm algum 

significado especial (como os atores de um filme original que aparecem em seu remake).  

Pode ser resultado de estratégias de publicidade ou até  reconhecimento da contribuição 

de um ator para um trabalho anterior, como no caso de muitas adaptações para o cinema de séries 

de TV ou de remakes de filmes.  

A estratégia de cameo appearence, denominação utilizada no campo do cinema, e na 

publicidade associada a aparições camufladas de personagens e produtos, geralmente com fins 

promocionais, está ligada há longos anos à narrativa cinematográfica (desde as aparições de 

Hitchcock em filmes de sua direção), porém parece ter uso muito mais explicitamente 

publicitário nos filmes da Walt Disney Company, em filmes que contêm personagens de outros 

filmes, assim como em filmes que lembram outros personagens/produtos da empresa. 
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Diretores de filmes muitas vezes aparecem em papéis cameo para adicionar a sua  

"assinatura" a um filme. Alfred Hitchcock, por exemplo, gostava de se inserir nas cenas de seus 

longas. Essas aparições ajudaram a popularizar o termo entre o público em geral, que já esperava 

identificar nos filmes do autor o momento em que ele apareceria. 

  Alfred Hitchcock fez um total de 37 cameos appearences autopromocionais em seus 

filmes ao longo de um período de 50 anos (1926-1976), se contarmos a sua narração no início de 

O Homem Errado (1956). A primeira aparição de Hitchcock ocorreu em seu terceiro filme, The 

Lodger (1926) e, em seguida, em mais seis de seus filmes britânicos. (Alfred Hitchcock's Film 

Cameo Appearances2, 2010). 

A Walt Disney Company utiliza  os recursos do merchandising editorial e do cameo 

appearance como autopromoção para estrategicamente falar de si mesma. Em A Pequena Sereia,  

de 1989, quando o rei dos mares, Tritão,  entra no teatro onde suas filhas apresentariam Ariel à 

comunidade, pode-se visualizar na platéia Mickey, Donald e Pateta. Esses três personagens 

possuem um referencial simbólico acumulado há anos, sendo Mickey o primeiro personagem da 

empresa, criado  por Walt Disney em 1928.   

Cenas de filmes anteriormente produzidos como Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela 

e a Fera, A Pequena Sereia, entre outros, aparecem de maneira indireta, em novos filmes,  com 

inclusões de músicas ou imagens, que estrategicamente promovem a empresa e seus produtos.  

                                                
2  Disponível em: http://www.filmsite.org/hitchcockcameos.html.  
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4 DISNEY:  UMA EMPRESA QUE (RE)CONTA HISTÓRIAS 
 

Este  capítulo é dedicado à metodologia de análise da inserção de ações autopromocionais 

através de tie-in e cameo appearance nos filmes da Disney. Está subdividido em dois 

subcapítulos: A empresa e seu criador; e Identificação e categorização das estratégias de 

autopromoção nos filmes A Pequena Sereia e Aladdin. 

Vale a pena ressaltar aqui a relação de Walt Disney com a publicidade desde a sua 

juventude, fato que provavelmente tenha influenciado a sua capacidade de promover as suas 

obras cinematográficas, utilizando-se do espaço editorial de um filme para promover outros e 

reforçar a própria marca Disney.  

 

4.1 A EMPRESA E SEU CRIADOR 

 

A trajetória da empresa Walt Disney Productions  e de seu criador, Walt Disney, relatada 

a seguir, está embasada nos seguintes livros: “O mundo da Disney” (MOYA, 1996), que retrata a 

trajetória da empresa em um sentido biográfico;  “Disneywar”, que analisa as estratégias da 

Disney como empresa de entretenimento (STEWART, 2006);  “Walt Disney” (EISENSTEIN, 

2004), que é a biografia de Walt Disney escrita pelo grande cineasta russo Eisesntein; “Cinema: 

arte & indústria” (ROSENFELD, 2002) e “O cinema de Holywood” (PARAIRE, 1994).  As duas 

últimas obras abordam a o contexto da Disney na indústria do cinema. 

A utilização do desenho animado pelo cinema tem em Walt Disney um de seus maiores 

expoentes, senão o maior, embora a animação como narrativa cinematográfica tenha sido 

inventada por Émile Cohl, que teve a ideia de transformar caricaturas em protagonistas de filmes 

fotografando séries de desenhos (ROSENFELD, 2002, p. 95). 

 Eisenstein (2004, p. 13) inicia seu livro sobre Walt Disney com a seguinte frase: “a obra 

deste mestre é a maior contribuição do povo Americano para a arte – um aporte imenso dos 

americanos para a cultura mundial” [Grifo do autor]3. 

 Foi com Disney que a animação ganhou elementos inovadores, tais como: a animação 

total  (todas as partes do corpo se mexem), o uso precoce da cor, um cuidado extremado com os 

                                                
3 “L’ opera di questo maestro é the greatest contribuition of the American people to art – um apporto immenso degli 
americani alla cultura mondiale”(Tradução livre - EISENSTEIN, 2004, p. 13). 
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desenhos, uma pesquisa permanente de novos rostos e de roteiros adaptados a seu público infantil 

(PARAIRE, 1994). 

 Walt Elias Disney Junior nasceu em Chicago no dia 5 de dezembro de 1901, em uma casa 

situada no número 1249 da Tripp Avenue. Logo depois de seu nascimento, a família se transferiu 

para o interior, em uma pequena fazenda em Missouri, onde Walt passou quatro anos de sua 

infância, que o marcaram muito e são a base das cenas bucólicas de suas obras. Ele é o quarto 

filho de Elias Disney e Flora Call, antecedido por Herbert, Raymond e Roy. Em 1910 a família 

Disney transfere-se para  Kansas City (POMATTI, 2004). 

Ainda segundo Pomatti, em junho de 1917, quando terminou seus estudos secundários, 

Walt decidiu dedicar-se à carreira de cartunista.  
Aos 16 anos já  possuía as qualidades que o levariam ao sucesso: um discreto talento 
como desenhista, um sentido inato do espetáculo, uma bagagem cultural de poucas mas 
boas leituras (Mark Twain, Walter Scott,  Stevenson, Dickens), a experiência de uma 
vida no interior que lhe inspira a poesia das pequenas coisas  que tanto agradam ao 
público médio norte-americano, um certo espírito de aventura, sólidas raízes no ideal 
patriótico, o gosto pelo desafio, à vontade de fazer, a vontade de afirmar-se 
(POMATTI, 2004, p. 117).4 
 
 

 Em 1918 seus pais transferiram-se novamente para Chicago, onde Walt se inscreveu no 

curso de desenho do Instituto de Artes de Chicago. Pouco mais tarde tentou  alistar-se no exército 

americano, para acompanhar seus irmãos mais velhos e foi aceito como motorista de ambulâncias 

da Cruz Vermelha na França, durante a Primeira Guerra Mundial. Ao retornar aos Estados 

Unidos, um ano depois, passou a morar em Kansas com seu irmão Roy  e a trabalhar como 

estagiário na Agência Publicitária Pesmen-Rubin Art Studio. Foi nesta época que Disney 

aprendeu os princípios técnicos básicos do desenho animado e fez amizade com Ub Iwerks, um 

jovem e talentoso desenhista. Os dois decidem sair da empresa de publicidade e fundar uma 

pequena empresa, a Iwerks-Disney Commercial  Artists, que teve uma vida muito breve, mas não 

atrapalhou a amizade entre Walt e Ub. Walt passa a trabalhar para uma companhia 

cinematográfica, a Kansas City Film Art, que produz curtas metragens de desenhos animados 

para serem exibidos antes do filme principal.  

                                                
4 A sedici anni ha giá  lê qualitá  che lo porteranno al sucesso: un discreto talento comme disegnatore, un innato 
senso dello spettaculo, un bagaglio culturale di poche ma buone  letture (Mark Twain, Walter Scott,  Stevenson, 
Dickens), l’ eesperienza di una vita di provincia che gli inspira quella poesia delle picole cosi che tanto piace al 
pubblico medio americano, un certo spirito d’avventura, solide radici negli ideali patriottici, il gusto della sfida, , la 
voglia di fare, la volontá di affermarsi. (Tradução livre - POMATTI, 2004, p. 117) 
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A partir dessa aproximação com a indústria cinematográfica, teve a iniciativa de criar, 

com o irmão Roy Disney e o amigo Ub Iwerks, uma pequena produtora, a Laugh-O-Gram, que 

animava contos infantis em filmes de curta duração exibidos nas salas de cinema antes dos filmes 

de longa metragem. 

 Em 1923, mudou-se para Los Angeles, onde continuou a produzir animações. Ainda no 

ano de 1923 produziu a série Alice Commedies, na qual uma atriz contracenava com personagens 

animados em um ambiente de animação. A série fez sucesso e o estúdio de Disney ficou 

conhecido, mas com a diminuição da popularidade da série a produtora mudou-se para Nova 

York e assinou contrato com uma distribuidora de filmes. Em Nova York, o primeiro projeto foi 

o coelho “Oswald”, cujos episódios passaram a ser exibidos em salas de cinema antes do filme 

principal. Foi nesta época que Disney conheceu a animadora Lílian Bounds,  com quem casou-se, 

em 1925 e teve duas filhas, Diane Marie e Sharon Mae. 

 A criação do camundongo Mickey, em 1928, marcou a consolidação da empresa e do 

primeiro personagem com efetivo sucesso.  A partir desse marco a empresa também passou a ser 

melhor organizada: o irmão Roy cuidava das finanças, Walt Disney produzia e dirigia e o amigo 

Iwerks desenhava.  

 No início era o próprio Walt que dublava Mickey. Depois surgiram outros personagens 

para contracenar com o camundongo: Pato Donald, Pateta e Pluto. Nesse período, é criado o 

filme Branca de Neve e os Sete Anões, considerado um marco na história da animação. 

 Na década de 30 os estúdios da Disney cresceram muito, apesar da crise econômica que 

os Estados Unidos estavam atravessando.  Em 1932 a Disney produziu o primeiro curta 

metragem em desenho animado a cores, Flowers and Trees,  que foi premiado com o primeiro 

dos 32 prêmios Oscar ganhos pela empresa. 

 Os Estúdios Disney estavam sempre inovando e experimentando novas técnicas de 

vanguarda, como a câmera multiplano (multiplane câmera), que contribuiu para a realização do 

maior desafio que os Estúdios Disney haviam enfrentado até então: a realização do filme Branca 

de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa metragem em desenho animado da história do cinema. 

 Conforme Pomatti (2004, p. 124):  
Na mente do grande Walt tudo era possível, mas para os seus colaboradores o projeto 
inteiro parecia loucura pura (...) Walt Disney foi o motor  de tudo e seguiu cada detalhe 
(...) Graças a um talento dificilmente mensurável, a dois milhões de desenhos, a três 
anos de trabalho de trinta e dois animadores, e a um milhão e meio de dólares ou talvez 
um pouco mais (...) a “loucura de Walt Disney”, para citar um parecer emitido em seu 
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tempo, deu ao mundo uma das obras primas absolutas do cinema (...) (POMATTI, 
2004, p. 124). 5 

. 
O primeiro longa metragem em desenho animado foi premiado com um Oscar especial, 

“pela indiscutível inovação no campo cinematográfico e por haver fascinado milhões de 

espectadores e aberto ao cinema horizontes mais vastos, Branca de Neve e os Sete Anões é 

também a síntese do estilo Disney, da sua filosofia artística e  do seu feliz tino comercial” 

(POMATTI, 2004, p. 125)6. 

 A inauguração da nova sede da Walt Disney Studios, em 1940, coincidiu com uma nova 

fase de produção de filmes longa metragem como Pinóquio, Bambi e Fantasia, sendo este último 

o primeiro filme a utilizar o som estereofônico. Hoje considerados sucessos da Disney, os três 

filmes na época foram desastres de bilheteria e sofreram fortes críticas.  

 Nos anos do pós-guerra os estúdios trabalharam quase que exclusivamente para o governo 

norte-americano, produzindo curtas metragens didáticos para as forças armadas. Ainda nos anos 

50 os estúdios Disney decidiram arriscar-se na televisão, ao mesmo tempo em que produziam 

novos longas metragens baseados em histórias infantis clássicas: Cinderella, Alice no País das 

Maravilhas e Peter Pan. Cinderella foi um sucesso de bilheteria e auxiliou a empresa a 

reestruturar as suas finanças. 

 Walt Disney foi um dos primeiros produtores de cinema norte-americano a entender a 

importância da televisão, um instrumento para aproximar de suas produções as novas gerações e 

um extraordinário veículo publicitário para os seus filmes, assim como  para os produtos ligados 

aos personagens da Disney. Graças à televisão e em especial à colaboração com a rede ABC, 

Disney promove e financia em grade parte o projeto do parque temático Disneylândia, 

inaugurado em 1955 e situado na Califórnia. Após a morte de Disney, foi inaugurado um novo 

parque de diversões, a Disneyword, na Flórida, em 1971. 

 Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966 e seu legado permanece até hoje, graças à 

atuação de sua mulher Lillian Bounds, das filhas Diane Marie e Sharon Mae e de seu irmão Roy, 

                                                
5 “Nella mente del grande Walt tutto era possibile, mai ai sui collaboratore l’ intero projeto pareva follia pura (...) 
Walt Disney fu il motore di tutto i segui ogni detaglio (...) Grazie a un talento difficilmente misurabile, a due millioni 
di disegni, a tre ani di lavoro di trentadue animatori i a un milione e mezzo di dolari o force piu (...) “la pazzia di 
Walt Disney”, per citare un parere espresso a suo tempo, ha regalato al mondo uno dei capolavori assoluti dei cinema 
...”(tradução livre). 
6 “l’indiscutibile innovazione in campo cinematográfico e per haver affascinato milioni di spettatori e aperrto il 
cinema a più vasti orizzonti, Biancaneve e il sette nani é insieme la summa dello stiloe Disney della sua filosofia 
artistica edel suo felice intuito commerciale” (tradução livre). 
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que continuaram dirigindo a empresa. Disney transformou-se em um mito do desenho animado e 

criou, com a ajuda de seus personagens, todo um universo de referências no imaginário infantil 

de várias gerações, sendo considerado um dos maiores diretores de todos os tempos. 

Segundo Conter e Silva (2007), já no filme Fantasia da Disney, de 1940, são encontradas 

estruturas que se repetirão nas demais décadas, ou seja, em muitas cenas ocorrem traduções 

intersemióticas, o que consiste em produzir, reinventar e/ou adicionar uma outra forma, um outro 

conceito, uma outra expressão a um original.  Esta estratégia é utilizada como uma forma para 

que diferentes pessoas reconheçam uma obra. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AUTOPROMOÇÃO 

NOS FILMES A PEQUENA SEREIA E ALADDIN  

 

Neste subcapítulo são analisadas as estratégias de autopromoção utilizadas pela Walt Disney 

Company em dois de seus filmes. A escolha pelos filmes da Disney  decorre da percepção da 

grande utilização de estratégias de autopromoção por aquele estúdio. Ao pesquisarmos a empresa 

e seu criador constatamos a grande ligação de Walt Disney com a Publicidade. Ele iniciou sua 

carreira em empresas de publicidade e fez cartazes para divulgar filmes antes de possuir a sua 

própria empresa de produção de desenhos animados. 

A análise recorre ao instrumental metodológico utilizado por Castro (2009) com o objetivo 

de analisar a autopromoção na televisão e procura adaptar as categorias utilizadas pela 

pesquisadora para  identificar o uso de tie-in e cameo appearence  nos filmes da Walt Disney 

Company. As categorias propostas por Castro (2009) e aqui utilizadas são: 

 

a) Inserção sociocultural - contextualização dos filmes na história da empresa, contextualização 

do uso da estratégia de merchandising editorial e da técnica de cameo appearance; 

 

b) Metadiscursividade ou encadeamento recursivo – mecanismo de intertextualidade, que atualiza 

outro discurso que o precede, é representado pelas inserções de cenas e personagens de filmes 

anteriores e pode ser identificado nas seguintes situações: 

- apelo aos profissionais de importantes segmentos da empresa. No caso deste estudo, 

apelo aos  personagens importantes da Disney, como o Mickey; 
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- superposição de imagens, como o uso de imagens de filmes anteriores da Disney; 

- indicação das marcas da empresa, como a inserção da marca Disney no espaço editorial 

do filme ou de símbolos que a representem, como o aparecimento das orelhas do Mickey em cena 

de filme onde ele não é protagonista. 

 

4.2.1  Inserção sociocultural: contextualização dos filmes A pequena Sereia e Aladdin  na 

história da empresa e do uso das estratégias de tie-in e cameo appearance. 

 

Walt Disney já exercitava seu talento na década de 20, em curtas metragens e peças 

publicitárias,  porém, foi no final da década de 30 que elevou o nível do entretenimento mundial 

ao realizar uma animação de longa metragem. Baseado em conto dos irmãos Grimm, Branca de 

Neve e os Sete Anões estreou em 1937 com aclamação unânime de críticos e público do mundo 

inteiro.  

Após 1942, as bilheterias caíam drasticamente filme após filme. As empresas Disney 

desmoronavam, levando consigo o sonho de Walt e o futuro da animação no cinema. Porém, em 

1950, o filme Cinderella foi uma das maiores bilheterias do ano e o melhor projeto Disney em 

muitos anos. Nos anos seguintes, foi a vez dos sucessos de Alice no País das Maravilhas, Peter 

Pan, A Dama e o Vagabundo e A Bela Adormecida. 

A década de 60 principiou com uma pequena queda no lucro e todos imaginavam se a 

Disney iria se restabelecer como antes. Em 1966, a morte de Walt Disney deixava todos em 

alerta. Durante toda a década de 70 e 80, os desenhos da companhia foram pálidas lembranças do 

que já haviam sido.  

Com a morte de Walt Disney, que era tido como um grande visionário, as produções da 

Disney ficaram menos ambiciosas, mas não menos bonitas. As histórias envolventes e o traço 

característico de Disney continuavam nas telas como se ele estivesse observando todo o seu 

processo. Entretanto, filmes principalmente das décadas de 1970 e 1980 não conseguiram prender 

a atenção do público, como Aristogatas (1970) e Oliver e sua Turma (1988), com uma audiência 

morna, entre outros como O Caldeirão Mágico (1985), fracasso de bilheterias, no qual foram 

gastos U$25 milhões em sua produção, e arrecadados U$21 milhões. 

Em 1989, o lançamento de A Pequena Sereia marcou uma nova fase da empresa. As 

músicas eram melhores e o roteiro trazia uma jovialidade que fazia falta ao estúdio. O sucesso 
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comercial de A Pequena Sereia provou aos técnicos que havia público para suas produções, mais 

especificamente, público de todas as idades. Esse filme trouxe de volta toda a magia Disney e 

alcançou muito mais do que seu criador almejara no passado. 

A Pequena Sereia  foi um filme realizado em uma época de crise da empresa, e este fato 

parece estar evidenciado no uso marcante da estratégia de tie-in, na qual é feita a referência a 

outros produtos da empresa, assim como o uso da técnica de cameo appearance, por meio dos 

quais alguns personagens, de outros filmes da Disney,  fazem breves aparições.  Assim, o filme 

todo promove produtos Disney e pode ser considerado um grande comercial, no qual a estratégia 

de merchandising editorial e a técnica de cameo appearance  são utilizadas com muita 

frequência. 

Em 1992,  Aladdin tornou-se o filme mais bem sucedido do mundo, rendendo 517 

milhões nas bilheterias. A animação não só havia voltado com tudo, como também quebrava 

preconceitos de críticos que a consideravam uma arte menor.  

 Em A Pequena Sereia o uso das estratégias de tie-in e cameo appearance como 

autopromoção  é enfatizado, porém em Aladdin estas estratégias de autopromoção ainda são mais 

evidentes. 

 

4.2.1.1 Dados contextuais do filme A pequena Sereia (1989) 

 

A Pequena Sereia, lançado em 1989,  é o primeiro de uma série de filmes de grande 

sucesso que afirmou a retomada dos estúdios Disney como o mais importante no mundo das 

animações. Oscar de melhor canção e melhor trilha sonora, o filme é uma adaptação do conto de 

Hans Christian Andersen. Nele, uma sereia, apaixonada por um homem mortal, recorre a uma 

bruxa para que possa assumir uma forma humana e assim se aproximar de seu amado. No 

processo acaba abrindo mão de sua imortalidade e perdendo a capacidade de falar. Para que o 

encantamento se tornasse permanente, ela deveria conquistar o amor de seu escolhido,  caso 

contrário se transformaria em espuma do mar.  

No filme dos Estúdios Disney a sereia Ariel é a filha caçula de Tritão, rei dos sete mares. 

Ela deseja caminhar entre os humanos para conhecê-los melhor, mas sempre é proibida por seu 

pai, que considera os humanos como sendo bárbaros comedores de peixe. Ariel se apaixona por 

um jovem príncipe e, no intuito de conhecê-lo, resolve firmar um pacto com Úrsula, a bruxa do 
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reino, que faz com que ela ganhe pernas e se torne uma verdadeira humana. Úrsula, porém, 

também tem seus planos, e eles incluem a conquista do reino de Tritão. 

 

Ficha Técnica 

Título original: The Little Mermaid  

Gênero: Animação  

Duração: 01 h 23 min  

Ano de lançamento: 1989  

Estúdio: Walt Disney Productions / Silver Screen Partners IV  

Distribuidora: Buena Vista Pictures  

Direção: Ron Clements e John Musker  

Roteiro: Ron Clements e John Musker, baseado no conto de fadas de Hans Christian Andersen.  

Produção: Howard Ashman e John Musker  

Música: Alan Menken  

Direção de arte: Michael Peraza Jr. e David Towns  

Edição: John Carnochan e Mark A. Hester  

 

4.2.1.2 Dados contextuais do Filme Aladdin (1992) 

 

O filme é o 31º longa metragem dos Estúdios Disney. O ator Robin Williams, que faz a 

voz do gênio, exigiu dos Estúdios Disney que não utilizassem sua voz em merchandising de 

bonecos e que não disponibilizassem espaço no cartaz, nos anúncios e no trailer do filme maior 

do que 25%, mas isso acabou acontecendo. 

Inspirado no conto de Aladdin e a Lâmpada Mágica, o filme longa metragem de animação 

dos Estúdios Disney conta a história de um sultão que foi enfeitiçado por Jaffar, o vizir real que 

pretende se casar com Jasmine e se tornar ele mesmo o sultão. A princesa foge do palácio e  

encontra Aladdin, um jovem que conquista seu coração. O plano de Jaffar falha, e Aladdin fica 

com a lâmpada graças à intervenção de um pequeno macaco, Abu, seu fiel mascote.  
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Ficha Técnica 

Título original: Aladdin 

Diretor: Ron Clements, John Musker 

Elenco de vozes na versão original: Scott Weinger, Brad Kane, Robin Williams (gênio), Linda 

Larkin, Lea Salonga, John Freeman, Frank Welker, Gilbert Gottfried. 

Produção: Ron Clements, John Musker 

Roteiro: Ron Clements, John Musker, Ted Elliott, Terry Rossio 

Trilha Sonora: Alan Menken, Howard Ashman, Tim Rice 

Duração: 90 min. 

Ano: 1992 

País: EUA 

Gênero: Desenho Animado 

Cor: Colorido 

Estúdio: Walt Disney Pictures  

Classificação: livre 

 

 

4.2.2 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo no filme A Pequena Sereia 

  

A seguir estão descritas e interpretadas cenas do filme A Pequena Sereia, em que foi 

possível identificar o mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso que o precede. 

A metadiscursividade pode ser identificada nas seguintes situações: apelo aos  personagens 

importantes da Disney como o Mickey; uso de imagens de filmes anteriores da Disney; inserção 

da marca Disney no espaço editorial do filme ou de símbolos que a representem, como o 

aparecimento das orelhas do Mickey em cena de filme onde ele não é protagonista. 
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4.2.2.1 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme A Pequena 

Sereia (1989) com referência três personagens emblemáticos da empresa Mickey, Donald e 

Pateta 

 

 
 

Figura 1 – Inserção  dos Personagens Mickey, Donald e Pateta na cerimônia em que o Rei Tritão 

vai apresentar sua filha Ariel, no filme A Pequena Sereia (1989) 

 

 

A Metadiscursividade, mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso que o 

precede, é representada nessa cena pelo apelo aos  personagens importantes da Disney como  

Mickey, Donald e Pateta. O encadeamento recursivo pode ser identificado nesta cena pela 

seguinte situação: Tritão vai apresentar o coral de suas filhas, em especial Ariel,  à sociedade. Na 

cerimônia, à esquerda da tela, aparecem Mickey, Donald e Pateta na plateia, caracterizando a 

estratégia de cameo appearance como autopromoção. 
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4.2.2.2 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme A Pequena 

Sereia (1989) com referência ao personagem mais  emblemático da empresa Mickey  

 

 
 

Figura 2 – Inserção  do personagem Mickey na cerimônia em que o Rei Tritão vai apresentar sua 

filha Ariel, no filme A Pequena Sereia (1989) 

 

O encadeamento recursivo, mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso 

que o precede, é representado nessa cena pela inserção das orelhas do Mickey à direita da tela por 

meio da inserção da marca Disney no espaço editorial do filme ou de símbolos que a 

representem, como o aparecimento das orelhas do Mickey em cena de filme onde ele não é 

protagonista.  Essa inserção do personagem Mickey pode ser caracterizada como tie-in. Ocorre na 

mesma cena em que aparecem Mickey, Donald e Pateta como cameo appearance. Pode-se dizer 

que não é o personagem que aparece em si, e sim suas características  em um objeto, no caso o 

chapéu do Mickey vendido nos parques temáticos da Disney. É como se um personagem da 

plateia estivesse usando esse chapéu. 
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4.2.2.3 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme A Pequena 

Sereia (1989) com referência à inserção no quadro à esquerda da tela dos personagens Bela 

e Philip, do filme A Bela Adormecida (1959) 

 

 

 
Figura 3 - Inserção dos personagens Bela e Philip, do filme A Bela Adormecida (1959), em 

cena do filme A Pequena Sereia (1989) 

 

O encadeamento recursivo, mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso 

que o precede, é  representado nessa cena pela inserção de personagens de filme anterior (A Bela 

Adormecida) em um quadro da sala do palácio de A pequena Sereia.  Na cena Erik está no salão 

de seu castelo, e no quadro à esquerda da tela aparecem Aurora, de A Bela Adormecida (1959), e 

o príncipe Philip. Pode-se caracterizar esta inserção da técnica do cameo appearance como 

estratégia publicitária de autopromoção. 
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4.2.2.4 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme A Pequena 

Sereia (1989) com referência ao personagem Mickey.  

 

 

 
Figura 4 - Inserção do personagem Mickey em A Pequena Sereia (1989)  

 

A metadiscursividade, ou encadeamento recursivo, mecanismo de intertextualidade, que 

atualiza outro discurso que o precede, é caracterizada nessa cena pela indicação das marcas da 

empresa no espaço editorial do filme ou de símbolos que a representem, como o aparecimento 

das orelhas do Mickey em cena de filme onde ele não é protagonista. Nessa cena Úrsula, 

disfarçada de Vanessa, uma princesa qualquer, usando da voz de Ariel para enfeitiçar Erik, é 

atacada pelos animais, amigos de Ariel. Observa-se à esquerda da tela  essa “figurante” com o 

cabelo no formato das orelhas de Mickey. A cena  caracteriza o uso da técnica de tie-in. como 

estratégia de autopromoção. 
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4.2.2.5 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme A Pequena 

Sereia (1989) com referência à inserção dos personagens Rei e  Granduque do filme 

Cinderella (1950). 

 

 
Figura 5 – Cena com inserção dos personagens Rei e Granduque, do filme Cinderella (1950),  no 

filme A Pequena Sereia (1989). 

 

A utilização de metadiscursividade ou encadeamento recursivo, mecanismo de 

intertextualidade, que atualiza outro discurso que o precede,  pode ser identificada pelo 

aparecimento de mais um cameo appearance na mesma cena em que Úrsula, transformada em 

Vanessa, é atacada pelos animais, amigos de Ariel. Aparecem na cena o Rei e o Granduque, do 

filme Cinderella (1950), como convidados desse casamento de Vanessa com Erik. A técnica de 

cameo apearance é utilizada como estratégia de autopromoção. 
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4.2.3 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo no filme Aladdin 

 

  O mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso que o precede, é 

representado pelas inserções de cenas e personagens de filmes anteriores e pode ser identificado 

nas seguintes situações no filme Aladdin: 

-  Aparecimento do personagem Pinochio, caracterizando a promoção do filmes anteriores 

da Disney, no caso Pinochio produzido em (1940); 

- Aparecimento do personagem Sebastian, do filme A pequena Sereia (1989); 

- Aparecimento do personagem Fera, do Filme A Bela e a Fera (1991); 

- Apelo ao personagem Pateta, quando o gênio aparece com o seu boné, com fins de 

promoção do produto vendido nos parques temáticos da Disney; 

 

4.2.3.1  Metadiscursividade ou encadeamento recursivo no filme Aladdin (1992) com 

referência ao filme Pinochio (1940) 

 

 
Figura 6 – Aparecimento do personagem Pinochio (1940) no filme Aladdin (1992) 
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A estratégia de autopromoção pelo uso do encadeamento recursivo pode ser identidificada 

nessa cena do filme Aladdin, onde aparece o personagem  Pinocchio, que remete ao filme de 

mesmo nome realizado pela Disney em 1940. A situação caracteriza a utilização de cameo 

appearance como estratégia publicitária de autopromoção. Aladdin pergunta ao Gênio o que ele 

desejaria, já que possui três desejos; o Gênio retruca dizendo que gostaria de ser livre. Aladdin 

promete que seu terceiro pedido será a liberdade do Gênio e,  no momento em que o Gênio 

duvida do que Aladdin disse, ele se transforma em Pinocchio, com o mesmo desenho e traço da 

produção da Disney de 1940, fazendo referência ao menino que, quando mentia, tinha seu nariz 

aumentado de tamanho.  

 

4.2.3.2 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme Aladdin (1992) 

com referência ao filme A pequena Sereia  (1992)  

 

 
Figura 7 - Aparecimento do personagem Sebastian, do filme A Pequena Sereia  (1989), no filme 

Aladdin (1992) 
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A metadiscursividade utilizada como estratégia de autopromoção é identificada nesta cena 

pelo uso de personagens de filmes anteriores da Disney, no caso o personagem Sebastião de A 

pequena Sereia.  Essa cena retrata o momento em que Aladdin faz seu primeiro desejo, o de se 

tornar um príncipe, já que não pode desejar que Jasmine se apaixone por ele. O Gênio começa a 

ler em seu livro se existe essa possibilidade e começam a sair personagens do livro, e um deles é 

um personagem famoso, Sebastião, de A Pequena Sereia. Essa estratégia caracteriza o uso de 

cameo apearance como estratégia publicitária de autopromoção 

 

4.2.3.3 Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme Aladdin (1992) 

com referência ao filme A Bela e a Fera  (1991)  

  
Figura 8 - Aparecimento do personagem Fera, do filme A Bela e a Fera  (1991), no filme 

Aladdin (1992) 

 

Nesta cena do filme Aladdin o mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro 

discurso que o precede, é representado pela inserção camuflada da Fera, personagem do filme 

anteriormente produzido pela Disney, A Bela e A Fera (1991).  Na cena aparece a Fera em meio 

aos  brinquedos com os quais o  Sultão monta uma pirâmide. A cena utiliza a técnica de cameo 

appearance como estratégia de autopromoção. 
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4.3.3.4  Metadiscursividade ou encadeamento recursivo identificado no filme Aladdin 

(1992) com referência ao personagem Pateta da Disney. 

 

 
Figura 9 - Inserção do boné (produto) com a fisionomia do personagem Pateta, um dos mais 

tradicionais personagens  da Disney, no filme Aladdin (1992) 

 

O mecanismo de intertextualidade, que atualiza outro discurso que o precede, é 

representado aqui  pela inserção do personagem Pateta e, mais especificamente, do produto boné 

do Pateta que é vendido nos parques temáticos da Disney.  

A cena caracteriza o uso do tie-in como estratégia publicitária de autopromoção e pode ser 

identificada pela seguinte situação: não é o personagem que aparece em si e sim sua fisionomia 

em um objeto, ou seja, um produto,  no caso o boné que o Gênio usa na cena final, quando é 

libertado por Aladdin em seu último desejo. Esse boné é vendido nos parques temáticos da 

Disney e é um sucesso de vendas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos produtos culturais pela óptica de sua produção pode evidenciar as estratégias 

publicitárias de codificação incluídas nos filmes, no seu próprio espaço editorial, e que podem 

estar divulgando o próprio filme ou outros produtos da mesma empresa. 

A análise dos filmes A Pequena Sereia (1989) e Aladdin (1992) permite tecer as seguintes 

considerações: 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o uso do merchandising editorial como ação 

promocional nos filmes A Pequena Sereia e Aladdin da Disney. Em resposta a esse objetivo foi 

possível situar um importante indicativo do uso da ação promocional e categorizar a inserção 

sociocultural da autopromoção nos filmes da Walt Disney Company a partir da constatação de 

que seu  criador era um publicitário com larga experiência, além de um excelente desenhista e 

animador. Essa experiência pessoal de Walt Disney provavelmente colaborou para que 

estratégias autopromocionais estivessem presentes em seus filmes desde as produções das 

décadas de 30 e 40 do século passado. Nos anos 80 e 90,  as estratégias de autopromoção ficaram 

mais explicitas, e este trabalho selecionou para análise dois filmes em que seu uso é maior do que 

na média dos filmes da Disney, pois em alguns a estratégia de autopromoção pode estar presente 

em apenas uma cena, como no caso de O Rei Leão.  

Para cumprir o objetivo acima exposto foram formulados dois objetivos específicos: 

identificar a inserção de tie-in e de cameo appearance nos filmes analisados; e categorizar as 

cenas em que o merchandising editorial foi utilizado como estratégia de autopromoção pelo uso 

da metadiscursividade ou encadeamento recursivo. 

Respondendo aos objetivos específicos, no filme A Pequena Sereia (1989) foram 

identificadas cinco cenas que podem ser caracterizadas pelo uso de metadiscursividade ou 

encadeamento recursivo como estratégia de autopromoção: duas delas utilizam a técnica de tie-in 

como estratégia de autopromoção, por meio da inserção de um personagem com as orelhas do 

Mickey, aludindo à própria marca Disney, e por meio da inserção de um personagem com os 

cabelos que reproduzem a cabeça do personagem Mickey, personagem emblemático da Disney. 

Três outras cenas indicam o uso da técnica de cameo appearance, o aparecimento dos 

personagens Aurora e Felipe, do filme A Bela Adormecida (1959), o aparecimento dos 
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personagens Rei e Granduque, do filme Cinderella (1950), e o aparecimento de Mickey, Donald e 

Pateta como espectadores de uma apresentação. 

No filme Aladdin (1992) foram identificadas  quatro cenas que podem ser caracterizadas 

pelo uso de metadiscursividade ou encadeamento recursivo como estratégia de autopromoção: 

três delas usam a técnica de cameo appearance com referência aos filmes Pinochio (1940), A 

Pequena Sereia (1989)  e A Bela e a Fera (1991). E uma outra cena indica o uso de tie-in, ao 

remeter ao boné do personagem Pateta, produto vendido nos parques temáticos da Disney, 

utilizando, portanto, o espaço editorial do filme para promover um produto. 

Nos dois filmes analisados as cenas identificadas possibilitaram caracterizar o uso do 

encadeamento recursivo como autopromoção, seja pela técnica de tie-in ou pela técnica de cameo 

appearance. Ao remeter o espectador a personagens de filmes anteriores e a produtos da 

empresa,  a Walt Disney Corporation (re)conta e (re)lembra suas produções em um processo 

recorrente de autopromoção. 
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