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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa trechos selecionados de duas obras da série 007, Die another day (2002) 

e Skyfall (2012), com o intuito de averiguar se por meio da técnica do merchandising editorial 

a marca de cerveja Heineken participa do processo de humanização que se pode obsevar na 

caracterização do personagem James Bond. Para isso, foi necessário compreender os 

conceitos de linguagem audiovisual, merchandising editorial e herói e anti-herói, selecionar e 

descrever as cenas nas quais o objeto de estudo se evidenciava, para que, por meio da técnica 

de análise de conteúdo, fosse possível estabelecer comparações entre elementos das cenas 

selecionadas. Esta ação foi realizada após a identificação de momentos semelhantes nas 

narrativas dos dois filmes, os quais foram observados sob categorias de análise que 

possibilitaram a comparação entre mesmos momentos narrativos nas duas obras. 

 

Palavras-chave: Merchandising editorial, Audiovisual, Heineken, Herói, James Bond 

 

 

ABSTRACT 
 

This Research analyses an selected stretches from two movies from the 007 sequence, “Die 

Another Day (2002) and Skyfall (2012), with the aim of ascertaining through the 

merchandising editorial technique , the brand of Heineken beer take participation in the 

humanity process from the director Sam Mendes to the character James Bond. Thereunto was 

necessary to understand the concepts of the audiovisual language, editorial merchandising, 

hero and antihero, connecting them with the described scenes during the research. Were 

created categories of analysis that make possible the comparison between moments of the 

same narrative in both movies, through film analysis. 

 

Keywords: Editorial Merchandising, Audiovisual, Heineken, Hero, James Bond 
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1. INTRODUÇÃO 

  

  A publicidade contemporânea utiliza-se de estratégias criativas para provocar efeitos 

significativos no comportamento de consumo do público. Para além do tradicional espaço 

comercial nos intervalos de programas e filmes, produtos e serviços tornaram-se protagonistas 

de cenas dentro de produções cinematográficas, como na Série 007
1
, do escritor inglês Ian 

Fleming
2
. No ano de 2012, o espião inglês James Bond celebrou suas bodas de ouro nas telas 

de cinema do mundo inteiro, com o lançamento de Skyfall (2012)
3
 dirigido por Sam Mendes

4
. 

Mais do que seria apenas mais uma aventura de James Bond, este filme aponta uma 

interessante parceria comunicacional com a marca de cerveja Heineken, que além de já vir 

participando do lançamento dos filmes da série, neste, em especial, substituiu a característica 

bebida do protagonista, o Dry Martini
5
, por uma cerveja no principal comercial de lançamento 

do filme, o qual conta, pela primeira vez, com a participação do ator principal. Ainda, no 

filme, a tradicional cena em que James Bond toma o seu Dry Martini, após dizer sua marcante 

frase: “Um Dry Martini, mexido, não batido”, é substituída pela cena em que James Bond 

toma uma cerveja: a Heineken.  

Diversas questões tornam os filmes desta série objetos de análises interessantes e 

pertinentes, a começar pela inserção do merchandising editorial por conta da marca de cerveja 

Heineken. Acredita-se que a relação com a marca pode ter assumido uma posição importante 

na caracterização de hábitos do personagem dentro do filme Skyfall ( 2012). 

                                                           
1
 Série de filmes inspirados na literatura do romancista britânico Ian Fleming, cuja primeira adaptação chegou às 

telas do cinema no ano de 1962 com "007 Contra o Satânico Dr. No". 007 é a designação do agente de 

espionagem que ocupa o papel central nas tramas, já tendo sido representado pelos seguintes atores: Sean 

Connery,George Lazenby,Roger Moore,Timothy Dalton,Pierce Brosnan,Daniel Craig. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/10/ian-fleming-o-homem-por-tras-de-james-bond.html> Acessado em 

01 de julho de 2013. 
2
 O escritor Ian Lancaster Fleming nasceu em Londres em 28 de maio de 1908. Durante a 2ª Guerra Mundial 

trabalhou como assistente do Diretor de Inteligência Naval Britânico, experiência esta que mais tarde rendeu 

muitos personagens em seus livros sobre James Bond. Após a guerra, tornou-se correspondente estrangeiro para 

os jornais Kemsley, proprietários do Sunday Times e outros jornais, concomitante com o hobby de escritor. 

Faleceu em 12 de agosto de 1964. Disponível em <http://www.ianfleming.com/ian-fleming/> Acessado em 30 

de junho de 2013. 
3
 Skyfall é o 23º filme da série 007, um filme de ação dirigido por Sam Mendes e distribuído pela Sony Pictures. 

Conta como principais atores em seu elenco Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench e Bérénice Marlohe. No 

Oscar de 2012, ganhou nas categorias de melhor som e melhor canção (Skyfall – Adelle). 
4
 Sam Mendes é um diretor inglês nascido em 1ª de agosto de 1965 na cidade de Reading. Em 1999 dirigiu seu 

primeiro filme, Beleza Americana com o qual ganhou 5 Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor, um raro 

feito para um diretor estreante. Disponível em: http://www.imdb.com Acessado em 30 de junho de 2013. 
5
 Cocktail feito a partir da mistura de gim e vermute, servida em taça na forma de Y. Disponível em 

 < http://www.colheradacultural.com.br/content/20110818120800.000.7-N-dry-martini-o-drinque-mais-famoso-

do-mundo-completa-100-anos.php> Acessado em 23 de novembro de 2012. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/10/ian-fleming-o-homem-por-tras-de-james-bond.html
http://www.ianfleming.com/ian-fleming/
http://www.imdb.com/
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Essa estratégia pode ser considerada um bom exemplo de alternativa das quais a 

publicidade dispõe hoje para alcançar o público na hora de promover produtos e serviços. 

Para o publicitário, como uma de suas atribuições, existe a missão de buscar o método mais 

criativo para que seus clientes construam uma relação que vá além do aspecto comercial com 

seus respectivos consumidores. A partir desse ponto de vista, percebe-se a necessidade de 

estudos profundos das diversas possibilidades que a marca de uma empresa ou um produto 

tem para alcançar o maior número de espectadores prováveis.  

 Esse processo nem sempre é fácil ou lógico e tampouco, existe um padrão rígido para 

seu desenvolvimento, pois, conforme alguns autores, a publicidade e seu mercado vivem 

processos constantes de inovação devido à mudança do perfil dos consumidores. De acordo 

com Sampaio (1999), esse comportamento é sinal de consciência por parte do público: 

 

(...) o consumidor está mudando. Em níveis diferentes em muitos mercados do 

mundo, ele está ficando mais sofisticado, mais sensível, mais seletivo e mais cético 

do que jamais foi. Nunca foi tão grande o nível de informações e até de escolaridade 

da população (...). O extraordinário volume de informações que cada pessoa recebe 

constantemente é maior do que nunca em toda a história da humanidade. A 

televisão, o rádio, a imprensa e todas as manifestações da indústria cultural – sem 

contar a própria propaganda – são fontes permanentes de alterações da percepção 

social, política e cultural de todas as pessoas. Estamos vivendo (em diferentes 

estágios, de acordo com cada mercado nacional) o começo da era do consumidor 

consciente (SAMPAIO, 1999, p.214). 

 

 Como os meios de comunicação são parte desse contexto, participam dessa mudança, 

inovando-se também. Algumas empresas precisam ter suas marcas presentes na maioria das 

mídias e acabam expandindo suas ações comunicacionais, entre elas, a propaganda em 

diferentes meios convencionais (rádio, televisão, revistas e jornais) e não convencionais (sites 

institucionais, sites de redes sociais, patrocínios e outros). Conforme Blessa (2009), a 

propaganda é, na verdade, um conjunto de esforços feito por meio de diversas mídias a fim de 

estimular o cliente do anunciante ao consumo de um determinado bem ou serviço. 

 Parte do esforço de comunicação de empresas globais envolve grandes produções 

cinematográficas, nas quais atores dividem a atenção dos espectadores com renomadas 

marcas, inseridas na trama das obras ou fazendo com que a narrativa fílmica torne-se parte 

dos comerciais. Um exemplo desta relação são os filmes mais recentes da série James Bond, 

que veiculados nos diversos recursos de mídia (TV, cinema, internet), juntamente com a 

marca cervejeira Heineken, estão conseguindo destacar positivamente no cenário mundial a 

relação entre publicidade e cinema, consecutivamente, desde o filme do agente 007, 

Tomorrow never dies (Roger Spottiswoode,1997). 
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Um fato ainda mais interessante torna a parceria Heineken e James Bond um objeto de 

estudo pertinente para a publicidade pois, além do lançamento de Skyfall (2012) ser um ano 

comemorativo para a série, que completou 50 anos nas telas dos cinemas mundiais, foi 

identificado um gradual processo de humanização do lendário agente secreto inglês que 

começou com Cassino Royale (2006) e culminou em Skyfall (2012). 

Segundo Covaleski (2009), ao longo de mais de três décadas James Bond foi um 

personagem marcado por sua perspicácia, charme e fleuma britânica, quase que independente 

de qual ator o interpretava. Somente nas produções mais recentes desta série foram percebidas 

algumas quebras desse paradigma, ainda que sutis, com uma maior humanização do 

personagem, atualmente interpretado pelo ator Daniel Craig. Alguns dos indícios são que o 

James Bond atual também está sujeito a falhas, vícios e à ação do tempo, do envelhecimento, 

detalhes comuns a qualquer ser humano.  

Para compreender o processo de humanização de James Bond foram identificados 

trechos correspondentes de um mesmo momento da narrativa fílmica em diferentes obras: Die 

another day (2002) e Skyfall (2012), ilustrando o perfil clássico de Bond e o perfil 

humanizado, respectivamente. Buscou-se também esclarecimentos acerca dos conceitos de 

herói e anti-herói, a fim de identificar aspectos que demarcam mudanças no personagem, 

apresentado antes como um herói clássico. Além disso, esta pesquisa teve como objetivo 

verificar como o merchandising editorial, uma ferramenta publicitária, utilizada pela marca de 

cerveja Heineken, pode ter colaborado nesse processo de humanização, a partir do momento 

que James Bond não degusta seu clássico e sofisticado drink Dry Martini, mas sim, uma 

bebida mais popular. a cerveja.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Linguagem Cinematográfica 

 

Os meios audiovisuais são compostos por uma complexa combinação de técnicas, que 

reúnem sentidos, imagens, sons, composição de cenas e outros elementos que são 

propositalmente arquitetados conforme o desejo ou objetivo de seus idealizadores. Segundo 

Martin (2011, p. 21) “a imagem constitui o elemento de base da linguagem cinematográfica. 

Ela é a matéria-prima fílmica (...)”, e esta é gerada através de todo o universo de elementos 

que são oferecidos às câmeras. Covaleski (2009) corrobora que “a imagem fílmica reproduz 

com exatidão o que é captado pelas lentes da câmera, transformando-se em uma percepção 

objetiva e real, independente do viés ficcional da obra em si” (COVALESKI, 2009, p.69). 

Nesse sentido, observa-se então que a imagem fílmica transmite ambientações que 

geram nos espectadores percepções acerca de seres e coisas que fazem parte do universo da 

vida real, como por exemplo, através do som, que é um elemento capaz de, por si só, 

transportar a imaginação para qualquer ambiente, como em uma praia, com a inconfundível 

sonoridade da arrebentação das ondas e o som dos pássaros, o que acrescenta na obra uma 

forte referência de realismo. O movimento, outro elemento da linguagem audiovisual, assume 

o caráter mais importante dentro de uma imagem fílmica, eliminando todo o tipo de estática e, 

assim como outros fatores representa a realidade em obras audiovisuais. 

Martin (2011) conclui que: 

 

A imagem fílmica suscita, portanto, no espectador, um sentimento de realidade 

bastante forte, em alguns casos, para induzir à crença na existência objetiva do que 

aparece na tela. Essa crença, essa adesão vai das reações mais elementares, nos 

espectadores virgens ou pouco evoluídos, cinematograficamente falando, aos 

fenômenos bem conhecidos de participação (os espectadores que advertem a heroína 

dos perigos que a ameaçam) e de identificação dos personagens (MARTIN, 2011, 

p.22). 

 

 

Os elementos estáticos e dinâmicos que fundamentam toda a criação da linguagem 

audiovisual são elencados por Martin (2011) nas seguintes categorias: os enquadramentos; os 

tipos de planos; os ângulos de filmagem e movimentos de câmera e os elementos não 

específicos, estes definidos por Martin (2011) como não pertencentes exclusivamente à arte 

cinematográfica, sendo utilizados por outras artes como o teatro e a pintura. Os elementos não 



 13  

específicos dividem-se em iluminação, vestuário, cenário, cor, problemas estéticos, tela larga 

e desempenho dos atores. 

 

2.1.1 Elementos estáticos e dinâmicos da linguagem audiovisual 

 

Os enquadramentos são a essência da participação criadora da câmera, são as digitais 

de um diretor. Eles consistem na composição do conteúdo que a imagem irá valer-se para 

transformá-la em matéria artística. Segundo Martin (2011. p. 39) “o enquadramento é o mais 

imediato e o mais necessário recurso da tomada de posse do real pela câmera”. A forma como 

é concebido o enquadramento de um elemento, seja ele humano ou não, está ligada a 

aplicação de outro elemento audiovisual, o plano. 

O plano determina exatamente o tamanho no qual o sujeito principal vai ser visto e a 

quantidade de informações em sua volta que serão mostradas. Possui diversas variações, 

como o plano geral, médio, close-up, americano, entre outros, sendo diferenciados pela sua 

área de enquadramento em determinada cena. Segundo Martin (2011), o plano tem seu 

tamanho, e consequentemente, seu nome determinados pela distância entre a câmera e o 

objeto e a duração focal da cena. 

Uma produção audiovisual tem, durante toda a sua composição, diversos tipos de 

planos. A escolha por determinado plano em uma cena se dá pela melhor tradução que este 

contribuirá na narrativa. Quanto a como se dá a escolha por determinado plano, Martin (2011) 

afirma que: 

 

A escolha do plano é condicionada pela clareza necessária à narrativa, deve haver 

adequação entre o tamanho do plano e seu conteúdo material, por um lado (o plano é 

tanto maior ou próximo quanto menos coisas há para ver), e seu conteúdo dramático, 

por outro (o tamanho do plano aumenta conforme sua importância dramática ou sua 

significação ideológica) (MARTIN, 2011. p. 37).  

 

 Em uma obra audiovisual, à medida que se se mudam os planos, o ângulo em que a 

câmera estará atuando também mudará, alterando também o seu significado. Segundo Martin 

(2011), “ângulos de filmagem excepcionais podem adquirir uma significação psicológica 

precisa” como, por exemplo, o ângulo de filmagem de cima para baixo, o plongée, traduz um 

efeito de diminuir o que está sendo filmado, reduzindo-o moralmente. 

A expressividade da cena influencia na escolha do ângulo de câmera, assim como nos 

movimentos que as câmeras realizam buscando agregar efeitos à narrativa. De acordo com 

Bonasio (2002), os principais movimentos de câmera são: panorâmica, dolly, truck, grua, tilt e 
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arco. O autor define panorâmica como o deslocamento de rotação do eixo horizontal da 

câmera e o efeito é geralmente empregado em cenas de ação, acompanhando o movimento do 

personagem, por exemplo. O dolly seria a aproximação e afastamento da câmera, alterando o 

tamanho dos objetos enquadrados de forma proporcional e natural. Já o truck é o efeito que 

utiliza-se do deslocamento lateral da câmera, para ambos os lados, da mesma forma que a 

grua, porém, esta possui uma maior versatilidade à medida que também desloca-se 

horizontalmente e verticalmente.  

Quando o movimento é verticalizado, Bonasio (2002) define-o como o tilt, resumindo-

se na inclinação vertical da câmera para cima ou para baixo. O arco é o movimento 

semicircular realizado pela câmera e tripé, similar ao truck. 

 

 

2.1.2 Elementos não específicos da linguagem audiovisual 

 

Como Martin (2011) apontou anteriormente, existem elementos que, embora 

compartilhem do universo fílmico e da criação da imagem fílmica, não são elementos 

exclusivos da linguagem cinematográfica, pois são comuns a outras formas de expressão 

artística como a pintura e o teatro. Esses elementos estão intimamente ligados ao processo de 

composição de imagem, contribuindo para o enriquecimento e desenvolvimento do seu 

conteúdo através de suas características técnicas e simbólicas: são os elementos não 

específicos da linguagem cinematográfica. 

Dentre os elementos não específicos, encontra-se a iluminação. Esta possui primordial 

importância no que se refere à produção de sentido e expressividade na imagem fílmica. De 

acordo com Martin (2011. p. 62) “a iluminação serve para definir e modelar os contornos e 

planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade espacial, para produzir uma 

atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos”. A iluminação permite, então, que a 

cor, outro elemento não específico, ganhe relevância na linguagem audiovisual. A 

importância da iluminação também é destacada por Bonasio (2002, p.337) que afirma que “a 

iluminação em tons escuros, com muitas sombras, pode ser usada em cenas de tensão ou 

drama”. Já a luz difusa, evidencia a delicadeza, o belo. Segundo Breslin (2009):  

 

(...) a luz difusa cobrirá uma área grande, mas é menos intensa ou brilhante do que 

a mesma quantidade inicial de luz direta na mesma distância do objeto. As partes 

claras e a sombra ainda ocorrem, mas são mais graduais e com bordas menos 
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definidas. A luz suave é bonita, tranquilizante e agradável para o rosto humano 

(BRESLIN, 2009, p.93). 

  

Além disso, outro recurso de iluminação pode ser utilizado, dependendo da ênfase 

emocional que se quer dar a cena. É a técnica da “luz por trás”, que, segundo Breslin (2009) é 

uma fonte luminosa voltada diretamente para as costas do assunto. O autor discorre ainda que 

esta técnica permite que o telespectador possa visualizar a separação entre o assunto e o 

fundo, o que enfatiza o fato de existirem planos de profundidade diferentes a partir da câmera. 

A cor por sua vez, também é dotada da capacidade de transmitir sensações e 

simbolismos através das suas tonalidades, quentes ou frias. Farina (1990) discorre que: 

 

Há cores chamadas “quentes”, tais como o vermelho e o alaranjado. Os objetos 

iluminados por luzes normais dão a impressão de que avançam em direção ao 

observador. São cores próprias para ambientes esportivos, abertos ou providos de 

decoração alegre, próprios para darem a ilusão de que se luta contra o frio. A cor 

parece sublinhar a temperatura. 

Há cores chamadas “frias”, tais como o azul e o verde, dando a impressão de que se 

luta contra o calor. Os objetos iluminados por cores frias parecem afastar-se do 

observador. São cores próprias de ambientes luxuosos, solenes e formais. O azul-

claro, especialmente, dá a sensação de calma e repouso. É uma cor repousante. 

(FARINA, 1990. p. 206) 

 

Dessa forma, a cor acaba criando uma determinada atmosfera na história, vindo a 

colaborar com as ações dramáticas durante a narrativa. Notoriamente, a cor se fará presente 

através de outros elementos (cenário, figurino e outros) da linguagem audiovisual, conforme 

afirma Fraser (2007. p. 96) “nada em um filme está lá por acaso – embora o lampejo de uma 

lata vermelha de Coca-Cola possa indicar merchandising, e não simbolismo”. O azul, por 

exemplo, segundo pesquisa feita pelo psicólogo Bamz apud Farina (1990), revela ser a cor da 

preferência das pessoas correspondentes à idade de 50 anos, idade do pensamento e da 

inteligência. O amarelo, por sua vez, para Bamz apud Farina (1990) corresponde à preferência 

de pessoas com idade de 20 a 30 anos – idade da força, potência e arrogância. 

 O cenário também figura entre a lista de elementos não específicos da linguagem 

cinematográfica, sendo também utilizado por outras artes, como o teatro. Pode ser real ou 

construído em estúdios, dividindo-se em interiores e exteriores. O cenáriocolabora com algum 

sentido para que o telespectador possa interpretar a imagem fílmica, retratando, por exemplo, 

um estúdio por verossimilhança, como em Troy (Wolfgang Petersen, 2004)
6
 em que o cenário 

buscou ser o mais fiel possível ao que conta a História. Entretanto, também poderá ter um 

perfil mais simbólico, acentuando aspectos como estilo e significado, como em Prometheus 

                                                           
6
 Filme que retrata a épica batalha de Tróia (1300 – 1200 a.C), baseado na Ilíada, de Homero.  

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-1417/
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(Ridley Scott, 2012)
7
, em que a preocupação na construção cenográfica foi em representar 

tecnologias e uma forma de vida muito à frente da realidade atual. 

 Segundo Martin (2011), pode-se definir certo número de concepções gerais do cenário 

em: 

(1) Realista: É a de Renoir e da maior parte dos diretores italianos, soviéticos e 

americanos, por exemplo. Nessa perspectiva, o cenário não tem outra implicação 

além de sua própria materialidade, não significa senão aquilo que é. (2) 

Impressionista: O cenário (paisagem) escolhido em função da dominante psicológica 

da ação condiciona e reflete ao mesmo tempo o drama dos personagens; é a 

paisagem-estado da alma para os românticos. (MARTIN, 2011. p.68) 

 

A exemplo do cenário, o vestuário assume no cinema um papel que colabora para dar 

mais realismo às cenas. Martin (2011) discorre a cerca do vestuário: 

 

O vestuário não é um elemento artístico isolado. Deve-se considerá-lo em relação a 

um certo estilo de direção, cujo efeito pode aumentar ou diminuir. Ele se destacará 

dos diferentes cenários para pôr em evidência gestos e atitudes dos personagens, 

conforme sua postura e expressão. Por harmonia ou contraste, deixará sua marca no 

grupamento dos atores e no conjunto de um plano. Enfim, sob esta ou aquela 

iluminação, poderá ser modelado – realçado pela luz ou apagado pelas sombras 

(MARTIN, 2011. p.66). 

 

Considerando estes aspectos da imagem fílmica, juntamente com a compreensão da 

narrativa da obra, é possível pensar que o processo de humanização de James Bond tornou-se 

perceptível a partir das escolhas feitas pelo diretor, as quais apresentam algumas alterações de 

perfil e de comportamento do personagem. Uma nova configuração para Bond pode ter 

proporcionado a oportunidade para que a cerveja Heineken substituísse seu famoso Dry 

Martini em Skyfall (2012) por meio de uma ação de merchandising editorial. 

2.2 Entendendo o Merchandising Editorial 

 

É conveniente, antes de iniciar um aprofundamento nos tópicos pertinentes a este 

estudo, apresentar alguns conceitos que facilitem o entendimento e a distinção de 

merchandising e merchandising editorial, termos recorrentes por inúmeras vezes citados 

adiante no texto, tendo em vista que esta foi uma das ferramentas comunicacionais utilizadas 

pela marca de cerveja Heineken na parceria entre a franquia 007. 

O termo merchandising surgiu na década de 1930, sendo o gerúndio de um verbo 

derivado da palavra inglesa merchandise
8
. Sendo assim, analisando a sua origem etimológica 

                                                           
7
 Filme de ficção científica que retrata uma equipe de cientistas no ano de 2093, em uma jornada espacial rumo a 

um planeta desconhecido, no qual eles terão de travar uma batalha a fim de salvar o planeta Terra. 
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pode-se chegar ao significado real de “operação com mercadorias”.  Na década de 1930, os 

processos varejistas modificaram-se e as vitrines – verdadeiras precursoras do merchandising 

– passaram a usar técnicas específicas de apresentação para produtos, o que fazia com que as 

pessoas fossem atraídas de fora para dentro da loja (PINHO, 2001). Fica evidenciado, 

portanto, que o merchandising foi criado com a finalidade de fortalecer o ponto de venda, 

tornando-o atrativo para que os produtos e serviços ali expostos ganhassem a preferência dos 

consumidores. 

Atualmente, o merchandising é uma técnica muito mais completa e complexa que 

abrange desde os lojistas, revendedores, fabricantes e distribuidores de forma isolada ou 

conjunta. Blessa (2009) afirma que “hoje, o merchandising é algo mais completo, que procura 

acompanhar todo o ciclo de vida de um produto, desde a adequação de sua imagem para os 

pontos-de-venda até o acompanhamento de sua performance diante de seus consumidores” 

(BLESSA, 2009, p. 24). 

As definições de merchandising, utilizadas na área de marketing apresentam múltiplas 

determinações e exemplos que divergem na teoria e na prática. Sampaio (1999, p.231) afirma 

que “o merchandising enquanto estratégia ou ferramenta de comunicação, principalmente no 

Brasil, é empregado de forma ambígua, fato que dificulta sua utilização enquanto conceito 

específico”. Essa frequente e equivocada ambiguidade entre merchandising e merchandising 

editorial pode ter tido como origem o fato de que uma grande rede de televisão entendeu que 

seus pontos-de-venda eram suas novelas, filmes e programas (BLESSA, 2009). Portanto, há 

nesse cenário, duas aplicações para o mesmo conceito.  

Nesta pesquisa, optou-se em utilizar um conceito que distingue merchandising de 

merchandising editorial, fundamentado por Sampaio (1999), que define merchandising como: 

 

(...) o conjunto de esforços de comunicação realizados no ponto de venda de 

produtos ou em locais de uso de serviços, diretamente sobre os consumidores, 

incluem-se nas ações de merchandising, que podem acontecer ou em conjunto com 

campanhas de promoção, promoção de vendas ou propaganda. Como peça de 

comunicação básica, o merchandising utiliza qualquer tipo de material impresso 

(cartazes, displays, folhetos bandeirolas, faixas de gôndola, etc.), de madeira, 

plástico ou metal, contendo desenhos, frases ou fotografias. Incluindo até mesmo, 

em alguns casos, certos movimentos mecânicos. Ultimamente, com grande avanço 

da eletrônica e da informática, começam a surgir outros formatos de merchandising, 

como terminais de vídeo (inclusive interativos) e diversos tipos de placas luminosas 

(com ou sem movimentação) (SAMPAIO, 1999. p.231). 

 

                                                                                                                                                                                     
8
 Tradução para o português: mercadoria. 
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Por essa definição, fica claro, para o autor, que merchandising constitui-se de ações 

realizadas em pontos de venda. 

Já o merchandising editorial, Sampaio (1999) descreve sendo quando: 

 

(...) um produto, marca, empresa ou serviço aparece, é citado, consumido ou citado 

em um filme de longa-metragem (para cinema ou TV), programa de televisão, 

revista, jornal, livro ou qualquer outro veículo de comunicação – em uma ação 

integrada ao desenvolvimento da trama editorial e pertinente a seu contexto – por 

encomenda e mediante pagamento feito pelo anunciante, estamos diante do 

merchandising editorial ou tie-in. Nos esportes, eventos artísticos, musicais e 

comunitários, a presença de marcas, slogans, símbolos ou cores no espaço cênico, 

material promocional, propaganda, decoração, objetos, veículos e roupas dos 

participantes desses acontecimentos também é uma ação de merchandising editorial 

ou tie-in  (SAMPAIO, 1999. p.231). 

A partir do que afirma Sampaio (1999), fica evidente que um conceito inadequado 

para o merchandising é o da exposição comercializada da marca ou produto dentro de 

novelas, filmes, cinemas, programas esportivos, de auditórios ou outros produzidos, editados 

e apresentados pelos veículos de comunicação. Tal prática é reconhecida, então, como 

merchandising editorial.  

 

Figura 1: Exemplo de merchandising editorial no filme Náufrago
9
 

 

                                                           
9
 Cena retirada do filme “O náufrago” (2000) - Direção: Robert Zemeckis. Produção: Steve Stakey, Tom Hanks, 

Robert Zemeckis, Jack Rapke. Estados Unidos: DreamWorks Picture, Twentieth Century FOX, 

2000. DVD (144 min). NTSC, som, cor. 
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Figura 2: Exemplo de merchandising no ponto-de-venda de acordo com Sampaio (1999)
10

 

 

O merchandising editorial firmou-se como uma importante ferramenta, tanto para o 

cinema quanto para a publicidade principalmente por três fatores, segundo Nonnig (2009): 

 

(1) saturação da publicidade tradicional na televisão; (2) percepção dos estúdios de 

que poderiam lucrar muito com tais merchandisings vendo o quanto de verba os 

agenciadores estavam recebendo (o que os fez seguirem o exemplo da Universal e 

buscarem contato direto com os anunciantes, evitando intermediários); (3) busca dos 

anunciantes por um maior envolvimento do público com suas marcas, pois os 

comerciais com aval de celebridades já não apresentavam tanto resultado. 

(NONNIG, 2009, p. 45) 

 

 

Assim, uma das principais razões, senão a mais importante do ponto de vista das 

grandes produtoras de cinemas, sobre o uso do merchandising editorial, principalmente em 

grandes obras Hollywoodianas, é o barateamento do custo de produção dos filmes, que 

normalmente ultrapassam vários milhões de dólares. Já para as marcas que anunciam dentro 

dos filmes, há vantagens como, por exemplo, vencer os zapeadores
11

 e entrar em contato com 

a enorme quantidade de pessoas que serão atingidas por um produto de grande circulação, até 

mesmo global, como a de grandes filmes.  

Pode-se afirmar isso porque, ao analisar quantas pessoas irão assistir ao filme, conclui-

se que primeiramente o filme será assistido em cinemas do mundo inteiro; logo após será 

                                                           
10

 Ponto-de-venda Nestlé. Disponível em  < http://lucasmerchandisingnestle.blogspot.com.br/> Acesso em 3 de 

novembro de 2012. 
11

 Zapeadores são pessoas que constantemente mudam de canal na hora do intervalo – assistindo a fragmentos da 

programação de diferentes canais ao mesmo tempo (JENKIS, 2008). 

http://lucasmerchandisingnestle.blogspot.com.br/
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transmitido para canais de TV a cabo e satélite, lançado em DVD, Blu-Ray, até finalmente, 

chegar às populares redes de TV aberta. Lembrando que, por esse processo levar um tempo 

considerável, o esforço de comunicação torna-se extremamente duradouro. Além disso, até 

mesmo o produtor do filme irá cortar despesas com produtos para a cenografia, como por 

exemplo, os veículos utilizados em perseguições dentro de filmes de ação.  

Esclarecidos os conceitos de merchandising e merchandising editorial e suas 

vantagens de uso a partir de Sampaio (1999), pode-se compreender o objetivo visado pela 

marca de cervejas Heineken ao utilizar-se desta ferramenta em diversos filmes de 007, 

principalmente em Skyfall (2012).  

 

2.3. A Cerveja e o Dry Martini 

 

A necessidade básica considerada como a mais fundamental depois de respirar é a de 

saciar a sede, inclusive, superando a da fome. Sem comida é possível conseguir sobreviver 

algumas semanas, mas sem a ingestão de líquidos, a condição de sobrevivência de qualquer 

ser vivo se esgota em poucos dias. No início da história humana, os primeiros exemplares que 

originaram a espécie estabeleciam-se perto de fontes de água, como rios e lagos, garantindo o 

suprimento de água potável e, consequentemente, sua sobrevivência. Por isso, a localização 

de aglomerações humanas em locais próximos a recursos hídricos favorecia o 

desenvolvimento das populações. Além de ser um bem natural necessário por si só, a 

produção de alimentos por meio da agricultura também está relacionada à questão da água. A 

possibilidade de desenvolvimento dessa cultura do solo foi condição para a sedentarização do 

homem e seu convívio em comunidades (BRAGA, 2009). 

Assim, surgiram as primeiras culturas de plantas através de irrigação, a agricultura, 

que norteou as civilizações rumo ao desenvolvimento. Intimamente ligada a ela, está o 

surgimento da cerveja, que tem como seus ingredientes básicos os mesmos do pão, o alimento 

universal. A cerveja não somente alimentava os habitantes das primeiras cidades, como 

também foi peça fundamental da base social, religiosa e econômica. Conforme Standage, 

 

(...) com a mudança do estilo de vida de caça e coleta para um mais sedentário, os 

homens vieram a contar com uma nova bebida derivada de cevada e trigo, as 

primeiras plantas intencionalmente cultivadas. Esta tornou-se o núcleo central da 

vida social, religiosa e econômica, e foi a principal bebida das primeiras 

civilizações. Foi a primeira a ajudar a humanidade ao longo do caminho para o 

mundo moderno: a cerveja. (STANDAGE, 2005. p.15) 
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 Historiadores comprovam, através de testemunho arqueológico, que os povos 

Mesopotâmicos (Sumérios e Acádios) há cerca de quatro mil anos já produziam uma bebida 

semelhante a cerveja. Os povos sumerianos possuíam uma Deusa em homenagem à bebida, 

trata-se da Deusa Ninkasi (c. de 1900-1800 a.C.), cujo hino de adoração é, na realidade, uma 

receita de cerveja
12

 (APCV, 2013)
13

. 

 Nesse período histórico, a cerveja era produzida pelas mulheres, em suas casas, já que 

eram elas que faziam os pães. Além de ser uma bebida consumida em casa, há relatos de 

tabernas nas quais os homens iam para divertirem-se e consumir o líquido feito à base de 

levedura e cevada. Era um caldo encorpado e rústico e em algumas regiões do Egito ainda 

encontra-se essa bebida, chamada de bouza. (ACPV, 2013). 

 Às populações mesopotâmicas era garantida por lei uma quantidade diária de cerveja 

que deveria ser distribuída pelo Estado, em observância ao Código de Hamurabi. Esse 

conjunto de Leis fundamentava a vida social daquela civilização; entre essas leis, encontrava-

se uma que estabelecia uma ração diária de cerveja, a qual dependia do estatuto social de cada 

indivíduo. Por exemplo, um trabalhador normal receberia 2 litros por dia, um funcionário 

público 3 litros, enquanto os administradores e sacerdotes receberiam 5 litros por dia. As 

tabernas eram locais proibidos para mulheres religiosas, ou que estivessem acompanhadas por 

crianças. Se o fizessem, deveriam ser punidas
14

. 

 Ao longo da Idade Antiga e Medieval europeia, a cerveja passou por processos de 

melhorias na forma de produção, mesmo assim, continuava ser mais consumida pelas massas 

do que pela elite, já que esta consumia o vinho, classificado como uma bebida nobre.  

Conforme texto disponível no site do APCV (2013): 

 

(...) assim como o tinham aprendido com os egípcios, os gregos ensinaram a arte de 

produzir cerveja aos romanos. Todavia, em 500 a.C. e no período subsequente, 

gregos e romanos deram preferência ao vinho, a bebida dos deuses, tutelada por 

Baco. A cerveja passou então a ser a bebida das classes menos favorecidas, muito 

apreciada em regiões sob domínio romano, principalmente pelos germanos e 

gauleses. Muitos romanos consideravam a bebida desprezível e típica de povos 

bárbaros. Tácito, na sua descrição dos germanos, referiu-se a uma bebida "horrível", 

fermentada de cevada ou trigo. (APCV, 2013, ONLINE) 

 

                                                           
12

 Refere-se, por curiosidade, que Ninkasi significa algo como “senhora que enche a boca.” 
13

Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja – APCV  < http://www.apcv.pt/apcv.php/> Acesso em 25 de 

maio de 2013. 
14

(CÓDIGO DE HAMURABI, 1792-1750 ou 1730-1685 A.C.) Disponível em 

http://www.cpihts.com/PDF/C%C3%B3digo%20hamurabi.pdf/> Acesso em 25 de maio de 2013. 

http://www.apcv.pt/apcv.php/
http://www.cpihts.com/PDF/C%C3%B3digo%20hamurabi.pdf/
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Ou seja, a ideia de bebida bárbara disseminou-se junto à dominação do Império 

Romano no continente europeu, rotulando, assim, a cerveja, como uma bebida destinada às 

populações de origem humilde. Essa ideia referente à cerveja permeou o imaginário social, 

colocando-a num polo oposto ao do vinho, considerado uma bebida dos deuses representados 

por Bacco ou Dionísio.  

A própria origem da palavra é associada ao povo anglo-saxão, um povo bárbaro nos 

tempos de Império Romano. O termo beare é daquela origem e significa cevada, sendo o 

mesmo radical para o nome alemão bier, o francês biére e o italiano birra. Já o nome 

português e o espanhol cerveza são derivados do latim, cervisia.
15

.  

 Talvez por ser, historicamente uma bebida popular, pode-se compreender o porquê de, 

atualmente, a cerveja ser a bebida mais consumida em nível mundial
16

 e com um mercado 

consumidor fiel e crescente em diversos países, constituindo-se um dos principais produtos 

que compõem o setor de bebidas (ROSA; CONCENZA; LEÃO, 2006). O mercado mundial 

de cervejas fatura aproximadamente US$ 54 bilhões por ano, equivalente a um consumo anual 

global de 1,815 bilhão de hectolitros
17

. Números estes que comprovam a grande circulação de 

cerveja entre consumidores do mundo todo. 

 Uma infinidade de marcas e sabores variados, que vão desde uma bebida mais leve até 

as mais encorpadas, o mercado cervejeiro mundial hoje se apresenta dominado por 4 

indústrias: Anheuser-Busch InBev, Heineken, Molson Coors e SABMiller. Essa concentração 

cresceu 60% no ano de 2012 (O Globo, 2012)
18

.  

Conforme o site oficial da cervejaria
19

, a Heineken é umas das marcas líderes no 

segmento e é uma cervejaria de origem holandesa, fundada por Gerard Adriaan Heineken. 

Cerca de vinte anos após o início da produção, H. Elion desenvolveu a Levedura A, que 

confere até hoje o sabor diferenciado da marca, já que a fórmula para a produção 

permanece com as mesmas características há mais de 130 anos. A marca possui 

                                                           
15

 No dicionário Houaiss: do latim, cervesia, “bebida fermentada”, é a palavra de origem gaulesa, que já aparece 

em Plínio (27-29 d.C.); em português, cerveja; em espanhol, cerveza. Já a forma italiana birra e a francesa biére, 

oriundas do holandês, bier, suplantaram a italiana cervogia e a francesa cervoise, respectivamente. O inglês beer, 

do século XI, o alemão bier e o holandês bier tem, ao que tudo indica, radical étimo comum, mas de origem 

incerta. 
16

 Cerveja: Um mercado em expansão. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Bebid

as/199609_14.html Acessado em: 02 de maio de 2013  
17

 Estatísticas da cerveja. Disponível em: http://www.cervesia.com.br/dados-estatisticos/578-cerveja-um-

mercado-potencial.html >. Disponível em < http://www.heinekenexperience.com/> Acesso em 25 de maio de 

2013. 
18

 Concentração do mercado cervejeiro global cresceu 60% em 10 anos.  O GLOBO. 10 de outubro de 2012. 

<www.globo.oglobo.com>. Acessado em 25 de maio de 2013. 
19

 Site Oficial Heineken. Disponível em < http://www.heinekenexperience.com/> Acesso em 25 de maio de 

2013 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Bebidas/199609_14.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Bebidas/199609_14.html
http://www.heinekenexperience.com/
http://www.heinekenexperience.com/
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atualmente 171 cervejarias espalhadas por 140 países e está presente em todos os 

continentes. 

Conforme Brock (2008) a busca por inovações na produção de cervejas sempre foi um 

marco na história dessa cervejaria. Hoje, apresenta-se como uma das bebidas do ramo mais 

consumidas em todo o mundo. A autora aponta como uma das características principais da 

cerveja, ser uma marca que transmite “jovialidade, modernidade, qualidade e inovação” 

(BROCK, 2008, p.10).  

De acordo com informações consultadas no site oficial Heineken Brasil, a cervejaria 

chegou ao país no começo de 2010, quando adquiriu a divisão de cervejas do Grupo Femsa. 

Hoje, tem capacidade de produção de 20 milhões de hectolitros anuais e tem mais de 2.300 

colaboradores no país. Com sede em São Paulo, possui oito fábricas em sete Estados: Jacareí 

e Araraquara (SP), Gravataí (RS), Ponta Grossa (PR), Cuiabá (MT), Feira de Santana (BA), 

Pacatuba (CE) e Manaus (AM).  As cervejarias brasileiras da Heineken produzem cervejas 

das marcas Kaiser, Heineken, Bavaria, Sol, Xingu, Sol Premium, Summer, Kaiser Bock, 

Gold, Bavaria Premium, Bavaria sem álcool e Santa Cerva
20

.  

A expansão da Heineken e a aceitação mundial se dão provavelmente não só pelo 

sabor marcante, mas também pelos produtos diferenciados que são oferecidos.  Além disso, as 

estratégias de publicidade e marketing da Heineken voltaram-se para ampliar o seu campo de 

atuação. Dentre elas, pode-se citar o patrocínio de grandes eventos musicais como Rock in 

Rio e Lollapalooza; além do patrocínio de grandes eventos esportivos como a Liga dos 

Campeões da Union of European Football Associations (UEFA) e o tradicional US Open de 

Tênis, nos Estados Unidos. 

No cinema a marca também está presente, ao lado de produções como os filmes do 

agente 007, sendo que, no último filme, a cerveja Heineken é consumida em uma cena do 

filme pelo protagonista James Bond, substituindo o clássico e sofisticado Dry Martini 

característico desde o primeiro filme da franquia.  

 Diferentemente da cerveja, o Dry Martini encontra em suas origens os hábitos de um 

dos maiores magnatas da história do petróleo: o estadunidense John Dellano Rockfeller 

Junior. O drink, cuja receita original leva gim, vermute, raspas de limão foi preparado 

especialmente para ele pelo barman do luxuoso Hotel Knickbocker, John Martini,  em 1910, 

na cidade de Nova Iorque. Na verdade, o bartender foi desafiado por Rockfeller a preparar 

para ele um drink jamais experimentado por outra pessoa antes (JACOVOS, 2008). 
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 Idem, Ibidem, online. 

 

http://www.femsa.com/pr/
http://www.kaiser.com.br/
http://www.heineken.com/br/AgeGateway.aspx
http://www.rockinrio.com.br/pt/live/
http://www.rockinrio.com.br/pt/live/
http://www.lollapaloozabr.com/
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 Considerada clássica e elegante (VASCONCELLOS, 2011), a bebida foi aclamada 

pelo milionário e sua fama espalhou-se pelo mundo todo, sendo também adotada por demais 

personalidades que fizeram história ao longo do século XX como Winston Churchill e 

Truman Capote. Até hoje, uma certa aura de mistério e polêmica rondam a bebida no que diz 

respeito à fórmula original. Há quem diga que as quantidades de vermute e gim eram as 

mesmas no começo, outros apontam para apenas duas gotas de vermute, outros dizem cinco. 

A polêmica rendeu até gracejos do escritor Ernest Hemingway, apreciador do drink, ao dizer 

que: 

(...) se algum dia você vier a se perder na selva africana, nada de desespero. Sente-

se sobre uma pedra e comece a preparar um Dry Martini. Eu garanto: em menos de 

cinco minutos aparecerá alguém dizendo que a dosagem de gim e vermute está 

errada (VASCONCELLOS, 2011). 

 

É inegável que os filmes de James Bond contribuíram muito para que a fama do drink 

se espalhasse pelo mundo. Dr. No, interpretado por Joseph Wiseman, primeiro vilão a 

enfrentar Bond, sugere uma receita do drink em uma das cenas do filme O Satânico Dr. No, 

de 1962. Antes de se enfrentarem mortalmente, Bond encontra o vilão em casa, o qual oferece 

o drink ao agente secreto sugerindo saber seu gosto com a seguinte pergunta: “Um Dry 

Martini com casca de limão, batido, não mexido?”. Bond o questiona: “Vodka?”, e o vilão 

responde: “É claro”. A partir de então, um ingrediente novo é acrescentado à receita 

tradicional: a vodka russa em detrimento do vermute inglês.  

Segundo um dos bartenders mais famosos do país, Souza (2012), este momento 

mudou a forma de se fazer Martinis pelo mundo, agregando-se ao drink uma dose de vodka 

russa e chacoalhando-se os ingredientes numa coqueteleira, não mais mexendo-os no copo 

misturador com a colher. Ainda segundo Souza (2012) essa mudança pode ser enfocada sob a 

ótica da Guerra Fria que naquela época dominava o cenário global.   

 

A adesão à vodka – e especificamente à Smirnoff, como chegou a ser 

ostensivamente destacado por 007 – era parte de uma política de boa vizinhança. A 

citação da marca, uma precoce jogada mercadológica dos produtores – o 

merchan completou o orçamento do filme. E a parceria Bond-Smirnoff prosseguiria 

por pelo menos 40 anos (SOUZA, 2012). 

 

 

 Com vodka ou vermute, o drink coleciona elogios dos mais famosos bartenders até a 

atualidade. Classificada como o “elixir da quietude” ou o “drink dos drinks” por Souza 

(2012), quando alguém pede um Dry Martini em um bar, o pedido torna-se a alegria do 

barman. O modo como o drink é feito, é descrito como um ritual. Conforme o especialista 
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Souza (2012), o Martini envolve um nível de tecnicismos não encontrado em nenhum outro 

coquetel. O bartender já ministrou palestras de horas nas quais explicava os passos e técnicas 

para se realizar um bom drink, atentando a importância de todos os aspectos que envolvem a 

preparação da bebida: desde as pedras de gelo que refrescam a taça antes de receber a bebida, 

a qual é gelada, mas sem gelo, ao zest de limão, com uma delicada espremidinha na casca, e a 

cuidadosa filtragem do gelo que esteve na coqueteleira, passando pelo detalhe da azeitona 

com caroço, mas sem palito, que é para o cliente não se sentir tentado a mordiscá-la antes de 

beber, alterando o teor de seu paladar.  

Souza (2012) admite que o Martini foi se adaptando ao gosto público ao longo do 

tempo. Por exemplo: antes era servido na taça pequena e muito elegante, de 90 ml; atualmente 

o drink tem quase o dobro de volume – o que, em tese, afeta a temperatura correta que ele 

deve ser bebido, já que demora mais para ser servido. No que diz respeito ao vermute, 

conforme Souza (2012), há quase um consenso a favor da pouca quantidade que deve ser 

acrescida ao drink – apenas três gotas, em média.  

Independente do tipo de bebida alcoólica, mais nobre, mais popular, o fato é que a 

ingestão desses líquidos, cujas opiniões dividem a sociedade, faz parte da história da 

humanidade, uma vez que os primeiros registros do consumo de bebidas fermentadas datam 

das épocas mais remotas. Além de fazerem parte do paladar de todas as culturas, muitos são 

considerados elementos identitários de um povo, como, por exemplo, o vinho para os 

italianos, o chopp para os alemães e a vodka para os russos. No caso deste estudo, pode-se 

dizer que o Dry Martini ajudou a construir o perfil de um dos personagens mais tradicionais 

da história do cinema. Ingerir o drink nos filmes era quase uma condição sine qua non
21

 para 

James Bond. Isto é, à imagem do agente sempre associava-se o Dry Martini.  

Pode-se encontrar algumas similitudes entre o imaginário que cerca o drink e a 

imagem que se construiu de Bond, ao longo de seus mais de 20 filmes. Ambos representam a 

sofisticação, a elegância e a ousadia. Entretanto, um ponto de inflexão aparece quando o Dry 

Martini é substituído por uma cerveja. Analisado de outro ângulo, o fato de beber a cerveja 

pode ser visto como o desembocar de um processo anterior de revisão e reconstrução das 

características do perfil de herói do agente.  

 

2.4. Herói e Anti-herói: compreendendo e diferenciando os conceitos 
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 Do latim: “sem o qual não pode ser”. Refere-se a uma ação, condição ou algo indispensável e essencial.  
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  A arte de contar histórias faz parte da humanidade desde os primórdios; mesmo antes 

de a escrita desenvolver-se, os homens sentiram a necessidade de contar e ouvir histórias. 

Exemplo disto são as pinturas rupestres em paredes das cavernas de sítios arqueológicos que 

retratam cenas de um passado remoto, transmitindo indícios da vida de povos ancestrais.  

 Histórias de diversos gêneros e áreas de interesse, transmitidas pela tradição oral, 

escrita e, ao longo do século XX, reproduzidas nas telas de televisores e no cinema, prendem 

a atenção do público com suas tramas e enredos gerando expectativas, reflexões, emoção e 

envolvimento, cada uma com suas peculiaridades, mas voltadas ao propósito de entreter a 

mente humana e estimular o imaginário. Há quem afirme que não seria possível suportar a 

realidade sem as doses de fantasia proporcionadas pelas histórias. Segundo Antonio Carlos 

Pacheco e Silva Filho, doutor em Medicina do Departamento de Psiquiatria da USP: 

 

 
(...) o ser humano necessita da fantasia, tanto consciente como inconsciente, em 

alternância perene entre essa realidade interna e o mundo exterior. Ambas são 

necessárias à mente, para dar "alma" ao cérebro, sem as quais este morreria 

(SILVA FILHO, 2003) 

 

 

 Há outro fator a ser considerado quando se fala nas diversas formas de como as 

histórias são contadas ao público. As tramas converteram-se em um grande e lucrativo 

mercado - editorial, cinematográfico e televisivo - movimentando somas astronômicas de 

dinheiro, tanto para serem produzidas, quanto para serem distribuídas aos consumidores.  

 Além de serem contadas, vistas, ouvidas e vendidas, as histórias também despertam o 

interesse de pessoas que procuram entender o que está por trás das tramas, que buscam 

acessar o escritor e o que motivou a escrevê-las, tal como Joseph Campbell, que, segundo 

Vogler (2006, p.5)
22

, descobriu o código secreto das histórias míticas e de aventura. 

 

Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga (semelhante a um sonho) de 

algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou leiamos, com enlevo 

cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico Lao-tse; quer decifremos o difícil 

sentido de um argumento de Santo Tomás de Aquino, quer ainda percebamos, num 

relance, o brilhante sentido de um bizarro conto de fadas esquimó, é sempre com a 

mesma história — que muda de forma e não obstante é prodigiosamente constante 

— que nos deparamos, aliada a uma desafiadora e persistente sugestão de que resta 

muito mais por ser experimentado do que será possível saber ou contar (VOGLER 

2006, p.5). 
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 Para este autor, Joseph Campbell teria descoberto um padrão de enredo para as histórias de aventura. Esse 

padrão seria seguido até a contemporaneidade. 
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Ou seja, para Campbell, todas as histórias têm um padrão subjacente de enredo, 

baseados em mitos, tais como os mitos antigos gregos:  

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, os 

mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva 

inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente 

humanos. Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as 

inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. As 

religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, 

descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos 

povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito (CAMPBELL, 1997, p.5 

e 6). 

 

 

 No que diz respeito aos personagens que encarnam os mitos, também há algo em 

comum entre as diversas narrativas. Segundo o padrão estabelecido por Campbell, 

dificilmente se constrói uma história sem que haja a figura do herói.  

 A história sobre a qual este trabalho versa, também apresenta um personagem para o 

qual buscaremos uma classificação, tendo como base os conceitos de herói e anti-herói: James 

Bond, o famoso agente espião 007.  

 

  

2.4.1. O Herói Clássico 

 

 O conceito de herói clássico origina-se na Literatura Grega Antiga e caracteriza 

sujeitos notabilizados por feitos extraordinários. Assim fez Homero, com seus heróis, nas 

epopeias Ilíada e Odisséia. Entretanto, é comum em todas as culturas observar-se a existência 

da construção de histórias sobre esses seres que concentram características quase divinas, sem 

deixar de ostentar os predicados que também os definem como seres humanos. Ou seja, de 

acordo com o que afirma Arantes (2008) o herói transpassa uma posição ambígua, 

assemelhando-se ao humano comum, mas com capacidades extraordinárias para superar suas 

limitações. 

Independente da trama, enredo, gênero, para Vogler (2006) toda história de um herói é 

uma jornada. Um personagem não nasce herói, ela se constrói no decorrer da trama. Esse 

momento de transformação acontece quando um personagem sai de seu ambiente seguro para 

se aventurar em lugares hostis, perigosos, diferentes, onde seu oponente o desafiará 

constantemente até que a batalha final seja travada e a vitória prevaleça para aquele. Mas, 

nem sempre a jornada do herói acontece no mundo externo. Muitas vezes, o desafio é interior, 

de transformação da mente e do espírito. 
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 Sobretudo, o herói nasceu como um mito, aquele ser humano capaz de assemelhar-se 

ao divino e cujas características guerreiras sobrepunham-se a de qualquer pessoa. Entre os 

gregos, os heróis foram criados com base na mitologia, que explica a criação do universo e da 

espécie humana a partir da ação de titãs e deuses. Estes últimos eram antropomórficos, ou 

seja, representados na forma de homens, porém, com poderes que fogem a esfera humana, 

como o fato de serem imunes ao tempo. Os heróis, assim como os Deuses, representavam um 

modelo de ser humano ideal e um consolo à fraqueza dos homens (ARANTES, 2008). 

Segundo Campbell (1997), sempre incumbidos de tarefas prestigiosas, valorosas e 

árduas em suas jornadas, os heróis não poderiam apresentarem-se com características 

humanas apenas. Por isso, sua origem está sempre relacionada à divindade. Sua infância, 

envolta em uma aura misteriosa, obscura, opõe-se a sua vida adulta, cujos feitos grandiosos, 

tais quais combater criaturas monstruosas repercutem publicamente. 

 Há, além das já mencionadas, por fim, outra característica crucial que deve ser 

salientadas no conceito do herói clássico, e essa característica torna-se ainda mais relevante ao 

fazer um comparativo entre a figura do herói e do anti-herói, como o que será realizado na 

sequência deste estudo. Muito constantemente, os heróis são apresentados nas histórias como 

personagens de linhagem nobre, aristocrática. Mesmo que isso não fique evidente no início 

das tramas, geralmente no clímax, ou no final, essa linhagem real é revelada.  

 Essa característica é evidenciada em diversas histórias, mas vale lembrar que também 

é verificada entre os poemas e literatura grega antiga. Segundo Vidal-Naquet: 

 

 
Uma profunda clivagem horizontal, estratificava o mundo dos poemas homéricos. 

Acima, os áristoi, literalmente “os melhores”, uma nobreza hereditária que possuía a 

maior parte das riquezas e todo o poder, tanto na paz quanto na guerra. Abaixo 

estavam todos os outros, a multidão que nenhum termo técnico definia 

coletivamente. O fosso que separava os dois estatutos raramente era ultrapassado, a 

não ser como conseqüência de acidentes devidos à guerra e às rapinas (VIDAL-

NAQUET, 2002 apud ARANTES, 2008, p.17). 

 

 

 Dentro dessa casta da nobreza hereditária encontravam-se os heróis que, mesmo 

recusando a linhagem nobre ou divina, não tinham como negá-la, pois sua descendência não 

permitia. Páris, Héracles, Ulisses, Heitor, Teseu, entre outros, ostentavam linhagem 

aristocrática em suas gerações pregressas. Ao avançar-se no tempo, percebe-se que os heróis 

medievais também gozavam deste status. Nobres cavaleiros, guerreiros, príncipes ou reis 

dotados de qualidades admiradas por todos, converteram-se nos protagonistas de diversas 
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histórias que alcançaram os dias de hoje. Talvez uma das mais conhecidas seja a que retrata a 

lenda do rei Arthur, o qual teria liderado os exércitos da Bretanha contra os invasores saxões.  

Essa definição de herói épico grego, imitada exaustivamente nas histórias até a 

atualidade, Campbell (1997) identifica como herói humano, aquele que se sobressai em um 

determinado momento, mas que ostenta característica humanas. Pode-se dizer que representa 

o arquétipo de perfeição e excelência, já que belo, forte, astuto, corajoso e, por mais rude que 

seja o desafio, não perde a nobreza de seu caráter e segue firme seus princípios.  

As tentações, sempre superadas, elevam seus nomes. Sobre isso, Brombert amplia o 

conceito clássico de herói: 

 

 

Suas características, por trás da multiplicidade de tipos individuais, são constantes: 

eles vivem sob um código individual e feroz, são obstinados diante das 

adversidades; seu forte não é a moderação, mas sim a ousadia e mesmo a 

temeridade. Heróis são desafiadoramente comprometidos com honra e orgulho (...). 

O herói é uma figura única e exemplar, cujo fado vai situá-lo no posto avançado da 

experiência humana, e praticamente fora do tempo (BROMBERT, 2004 apud 

ARANTES, 2008, p. 22). 

 

 

 Ou seja, para Brombert (2004), o herói caracteriza-se por representar um ideal de 

comportamento humano, encarnando valores comumente aceitos como nobres e dignos de 

admiração, tais como honra e a coragem. Além disso, o coloca em um patamar diferenciado 

dentro da sociedade, ao classificá-lo como uma figura única, como um exemplo, que 

transcende o seu tempo, dadas às virtudes de sua personalidade. 

 Em algumas histórias, o papel central é ocupado por uma ressignificação do perfil 

clássico de herói, resultando em um personagem que incorpora características antitéticas, ou 

seja, ocorre a antítese em relação ao protagonista tradicional, sendo classificado como anti-

herói. Não no sentido de ser um contrário, opositor, mas sim, no sentido de ser uma releitura 

daquele padrão de personagem que, a partir de então, assume predicados antes tidos como 

desprezíveis para a composição do herói dentro das tramas.   

 

2.4.2 O anti-herói: um conceito moderno 

 

Os personagens que hoje pode-se classificar como anti-heróis começam a aparecer nas 

histórias em um período posterior ao das tragédias e mitologias gregas, portanto,  

historicamente, mais recente. 
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Acompanhando o cenário de mudanças vivenciado pelo mundo ocidental, 

principalmente o Velho Mundo ao longo do período medieval, chega-se na Idade Moderna 

com uma visível transformação na própria concepção de homem e de sociedade. Se os mitos e 

as histórias refletem uma faceta da realidade misturada com fantasia e imaginação, é provável 

que estas transformações também afetaram o modo como os mitos eram construídos, em 

questões, inclusive, da composição do perfil dos personagens.  

A sociedade grega antiga influenciou definitivamente o modo como seus mitos, 

histórias, deuses e heróis foram narrados e descritos. Na verdade, estes eram frutos daquela. 

Da mesma forma, as sociedades posteriores vivenciaram as mesmas circunstâncias. Por isso, é 

oportuno dizer que as histórias, por si, são um testemunho de seu tempo, pois trazem nas suas 

linhas e entrelinhas, características peculiares, muitas vezes, únicas da época em que foram 

escritas ou contadas.  

Não convém, aqui, aprofundar o estudo acerca das questões históricas que abalaram o 

mundo moderno ocidental no chamado Renascimento europeu, mas é importante apontar que 

a obra de referência sobre o conceito de anti-herói, no caso, Dom Quixote, foi escrita 

justamente no século XVII, um período em que o mundo ocidental passava por profundas 

transformações políticas, sociais, culturais e econômicas que acabaram por afetar o mundo 

todo, mesmo que em tempos descompassados.  

Dom Quixote de La Mancha é fruto desse tempo. Criado pelo espanhol Miguel de 

Cervantes e publicado em 1605 é, até hoje, considerado um personagem referência para 

desvelar o conceito de anti-heroísmo.  

De acordo com Mello e Souza (1979 apud GONZÁLEZ, 1994), o termo anti contém a 

ideia de oposição, de contrariedade. Entretanto, o anti-herói não é aquele que se opõe ao 

herói, seu adversário, aquele que atua paralelamente ao herói, como um antagonista. O termo 

reflete, em suma, à adaptação do personagem a uma necessidade literária distinta. Entretanto, 

um precisa do outro, pois, o anti-herói se constrói em relação ao herói. Sem o referencial do 

herói clássico, o termo não pode ser bem compreendido, pois, é anti em relação à forma 

tradicional épica.  

O anti-herói acumula características de seu antecessor ao mesmo tempo em que anula 

outras. É subversivo ao herói. A principal distinção é que se apresenta mais humano que 

divino, mais suscetível ao erro, com comportamentos mais viscerais, mais vulnerável aos 

vícios mundanos, assumindo até mesmo posturas “politicamente incorretas”. Por isso, sua 

postura é altamente antitética. González (1994, p. 98) assim o define: “um vencido-vencedor, 
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que faz da fraqueza a sua força, do medo a sua arma, da astúcia o seu escudo; que, vivendo 

num mundo hostil, (...) às voltas com a adversidade, acaba sempre driblando o infortúnio”. 

 Os anti-heróis, conforme Brombert: 

 
 

(...) contestam a pertinência de postulados transmitidos de uma geração para a outra, 

induzem o leitor a reexaminar categorias morais e ocupam-se, muitas vezes de 

maneira desconcertante, da sobrevivência de valores. Força que assume a forma de 

fraqueza, deficiência traduzida em força, dignidade e vitórias ocultas conseguidas 

por meio do que pode parecer perda de dignidade, a coragem do fracasso vivido 

como a afirmação de honestidade fundamental (BROMBERT apud GONZÁLEZ, 

1994, p.29). 

 

  

Este trecho traz conclusões que contribuem para compreender o conceito de anti-herói. 

Primeiro, fala sobre o perfil contestador: o personagem critica, questiona padrões morais pré-

estabelecidos que o herói clássico deveria seguir à risca para ser compreendido como tal. 

Por rebelar-se contra o que é senso comum nas sociedades, muitas vezes é posto à 

margem, uma vez que não se adapta ou se enquadra aos valores morais. Além disso, suas 

façanhas nem sempre são desenroladas por meio de ações justas ou corretas, muitas vezes, seu 

comportamento gera polêmica e não-aceitação coletiva. Enquanto o herói épico é adorado por 

suas atitudes em prol do bem comum, o anti-herói age por impulsos mais individualistas, não 

abandonando vícios considerados desprezíveis, como a bebida e os cabarés. 

 No que diz respeito a Dom Quixote, segundo Arantes (2008), a obra se apresenta 

como uma sátira à sociedade espanhola aristocrática decadente do século XVII. O herói da 

história não é um jovem belo, forte, viril e sim, um cinquentão, ex-fidalgo, de poucas posses; 

movido por objetivos nobres, se auto condecora cavaleiro a pé e sai vagar pelo mundo 

revertendo as injustiças. Para o autor, todas as aventuras do cavaleiro errante rebaixam, por 

meio da ironia, os costumes cavalheirescos, tão nobres às cortes e aos altos escalões da 

sociedade. Tudo que há de mais sagrado em seus valores, é transcrito de uma maneira 

distorcida, sendo exposto através de elementos vulgares: o ladrão é cavaleiro cortês e fraterno, 

as prostitutas abusadas são donzelas delicadas, o bar é um albergue digno. Dessa forma, 

Cervantes apresenta retratos de vícios humanos e mundanos, apresentando um outro ponto de 

vista, a partir da sátira, sobre a sociedade da época  

  Através da obra de Cervantes, percebe-se a possibilidade e a genialidade de inverter a 

lógica daquilo que era comumente praticado nas histórias e que ainda hoje, ocupa um grande 

espaço dentre os mais diversos gêneros de narrativas, principalmente aqueles voltados ao 

grande público. Quixote abandona a condição que envolve os heróis clássicos e desce do 

Olimpo para as ruas imundas habitadas pelos seres humanos. Não vence sempre, também está 



 32  

sujeito ao fracasso; é vítima e ao mesmo tempo culpado dos infortúnios que enfrenta ao longo 

de sua jornada. A sociedade é apresentada de maneira mais realista, sem grandes 

preocupações com a moralidade do que é transcrito. 

 Se for feito um exercício de pensamento, pode-se chegar à conclusão de que a ideia de 

Cervantes encontrou terreno fértil no transcorrer dos séculos posteriores ao lançamento de sua 

obra-prima, tanto na literatura, quanto no cinema a partir do século XX. Charles Chaplin 

talvez possa ser considerado uma referência na construção de anti-heróis em seus filmes, 

como Tempos Modernos e O Grande Ditador, ambos protagonizados por personagens 

tragicômicos. Suas obras, a partir de seus personagens principais, criticam e satirizam 

aspectos da sociedade do início do século XX, tais como a exploração do trabalho, a 

ingerência das massas e os governos ditatoriais fascistas.  

 Fight Club (1999), dirigido por David Finscher e baseado em um livro do norte-

americano Chuck Palahniuk, oferece uma versão subjetiva e psicológica de um anti-herói que 

luta contra as mazelas da sociedade de consumo. Tyler Durden, cuja existência prevalece 

apenas na imaginação de Jack, fundamenta sua jornada na afirmação de um estilo de vida 

marginal, que perpassa a análise de temas tabus, como drogas, sexo, violência e crime. Na 

maioria dos casos, o argumento central parte dos conflitos do “Eu” – identidade, paz interior, 

liberdade particular etc. – e culmina em amplas críticas sociais.  

 A partir desses exemplos, este estudo busca delinear a ideia que norteia a concepção 

de anti-herói, a fim de que se possa, na sequência, visualizar a obra e o personagem de análise 

deste trabalho com base nessas referências. O pensamento de Lukács (2000 apud ARANTES, 

2008) identifica o herói moderno - anti-herói - como problemático, portador, dentre outras 

características, de afirmação da subjetividade, heterogeneidade do mundo, solidão e angústias; 

Isto é, um indivíduo que possui uma identidade fragmentada e vive em permanente confronto 

com o mundo. 

 Herói ou anti-herói, o fato é que a lógica padrão revelada por Vogler (2006) é 

plausível e encontra respaldo nas obras de todos os gêneros, estilos e formas. As histórias são 

narradas, escritas, contadas, cantadas por alguém e falam da mesma forma sobre alguém. Há 

sempre um referencial, um personagem principal que busca transmitir algo ao receptor, 

instigar sua mente, sua reflexão e imaginação. Uma história sem herói ou o seu reverso é algo 

incompleto, algo que foge à regra ou ao padrão ao qual os receptores se habituaram. 

 Para tratar dos propósitos deste estudo em uma perspectiva científica, foram abordados 

procedimentos metodológicos apresentados a seguir. 
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3. METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta pesquisa está voltada ao estudo da relação entre publicidade e cinema, tendo por 

objetivo analisar dois filmes da franquia James Bond que revelam dois perfis distintos do 

personagem protagonista. O primeiro perfil, um clássico, feito para o cinema, rodeado de 

prestígio e inovações tecnológicas. O segundo é mais voltado para a literatura de Ian Fleming 

(1908-1964), trabalhando o lado humano, enfatizando em alguns momentos aspectos como o 

comportamento psicológico, a velhice, e a vingança do agente secreto britânico. Tal análise se 

fará à luz dos conceitos de herói e anti-herói e também de merchandising editorial, o qual 

contribuirá para entender como a presença da marca Heineken pode ter participado de um 

processo de humanização de James Bond nos filmes Die another day (2002) e Skyfall (2012). 

Dentro do campo das ciências sociais e humanas, existem métodos que proporcionam 

a realização de uma pesquisa, conforme os objetivos e os objetos de estudo. Um desses 

métodos é o qualitativo, que defende uma postura mais interpretativa. Conforme Neves 

(1996), a pesquisa qualitativa busca: 

 
(...) a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação e objeto estudado. Nas pesquisas qualitativas, é 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos 

fenômenos (NEVES, 1996, p.1). 

 

 

Essa metodologia prioriza, portanto, a compreensão, descrição e interpretação do 

objeto e dos fenômenos estudados e, para isso, utiliza-se de um conjunto de técnicas 

interpretativas a fim de conseguir expressar o sentido das coisas. 

Para os autores que se ocupam em teorizar acerca da metodologia qualitativa, existem 

técnicas específicas de realização dessa forma de pesquisa, a saber: etnográfico, estudo de 

caso e a pesquisa documental. Cada forma pressupõe características particulares de 

desenvolvimento. Esta proposta de estudo se aproxima mais com o estudo de caso que, para 

Oliveira (2010), deve ser aplicado quando o pesquisador tiver o interesse em pesquisar uma 

situação singular, particular, onde o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 

contornos claramente definidos no desenvolver do estudo.  

Assim, como passo importante para a realização de uma pesquisa qualitativa, é 

necessário que o pesquisador defina recortes específicos dentro dos quais visualizará seu 
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objeto de estudo. Estes recortes podem ser temporais, espaciais ou outros balizadores que 

situem a pesquisa dentro de um marco determinado. No caso desta pesquisa, priorizou-se dois 

filmes da Série 007, anteriormente citados, com o intuito de melhor desenvolver a descrição e 

análise. Conforme Manning (1979), esse recorte é importante, pois define o campo e a 

dimensão em que o trabalho se desenvolverá; atua como se fosse um mapa para orientar a 

pesquisa.  

A realização do estudo de caso apresenta fases distintas. Conforme Nisbet e Watt 

(1986) apud Oliveira (2010, p. 6), “inicialmente, há a fase exploratória; num segundo 

momento, há a delimitação do estudo e a coleta de dados; e, num terceiro estágio, há a análise 

sistemática desses dados, culminando na realização do relatório”. 

Seguindo esse raciocínio, primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico 

para a busca dos referenciais teóricos e registros que envolvem o tema trabalhado: Linguagem 

Audiovisual; Estratégias de Merchandising Editorial; Informações acerca da História da 

Cerveja e do Dry Martini; Conceituação de Herói e Anti-herói; A configuração da narrativa 

dos filmes de James Bond, Skyfall (2012) e Die another day (2002) . Michael (2005) afirma 

que o levantamento bibliográfico é a essência do estudo exploratório, pois, trata-se de uma 

busca de conhecimento sobre os assuntos pertinentes à pesquisa, auxiliando na construção de 

perguntas de pesquisa, baseado em publicações preliminares.  

A coleta de dados ocorreu por meio da seleção de conteúdos dentro dos filmes Die 

another day (2002) e Skyfall (2012). Die another day (2002) corresponde ao último filme da 

franquia que explora o perfil clássico do cinema de James Bond; portanto, a mais recente 

aparição do personagem com o comportamento que aqui será denominado como clássico. Já 

Skyfall (2012) é a última obra, até agora, da franquia e o último filme da trilogia dirigida por 

Sam Mendes. Nesse filme mais recente, é evidenciado um protagonista que apresenta 

características comuns à natureza humana (erros, problemas, vícios, etc), possibilitando assim, 

a identificação e descrição de pontos relevantes para o processo de humanização. Vale 

lembrar que o processo de humanização ocorre desde que o diretor Sam Mendes iniciou a 

trilogia - Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008) e Skyfall (2012) – porém, este 

estudo deteve-se somente em Skyfall (2012), o qual há o desfecho e o ápice desse processo, 

sendo mais representativo. Também foram selecionados, para análise, os momentos em que a 

Heineken tem participação na narrativa dos filmes, através da análise de cenas onde James 

Bond interage com outros elementos da narrativa fílmica (personagens, objetos, etc). 

A análise de conteúdo, de acordo com Michael (2005), auxilia a interpretação da 

personalidade de alguém, avalia os textos escritos, os conteúdos das mensagens, discursos 
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políticos, entre outros. Neste trabalho, utilizou-se a análise de conteúdo com o intuito de 

desconstruir a composição fílmica por meio de descrições e, assim, esmiuçar as pistas 

apresentadas para interpretar os dados de acordo com o objetido da pesquisa, que está 

centrada no processo de humanização, vivido por James Bond nos filmes analisados.  

Complementado a análise qualitativa, a fim de que se alcance o objetivo do trabalho, 

será realizada a análise dos momentos, em cada um dos filmes, em que o protagonista, tendo a 

oportunidade de comportar-se como herói, apresenta reações comuns a qualquer ser humano. 

Observa-se que essa característica manifesta-se de maneira corrente, contínua e/ou crescente 

entre uma obra e outra. 

Para tanto, será utilizada a técnica de análise de conteúdo, que, segundo Olabuenaga e 

Ispizúa (1989, apud Moraes, 1999) “é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento 

de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis.”.  

De acordo com seu aspecto qualitativo, a análise de conteúdo carrega consigo 

inúmeros pressupostos, servindo de apoio para captar o sentido simbólico de um documento. 

Este sentindo possibilita diferentes perspectivas, dependendo do seu enfoque. Possibilitando 

assim, determinar que ao analisar um mesmo texto, é possível identificar diferentes 

significados, conforme afirmam Olabuenaga e Ispizúa (1989, p.185): 

 

o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido percebido 

pelo leitor do mesmo;o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada 

leitor;um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores 

poderão captá-la com sentidos diferentes;um texto pode expressar um sentido do 

qual o próprio autor não esteja consciente. Olabuenaga e Ispizúa (1989, p.185). 

 

  

 Para realizar a análise de conteúdo, foram selecionadas cenas de momentos narrativos 

semelhantes nas duas obras que evidenciem elementos simbólicos capazes de conduzir os 

espectadores a interpretar o processo de humanização: o encontro entre James Bond e o 

“Agente Q”
23

, o diálogo entre James Bond e “M”
24

, e uma cena em que Bond degusta um Dry 

Martini em Die another day (2002) e quando bebe uma cerveja Heineken em Skyfall (2012). 

                                                           
23

 O “Agente Q” é um personagem criado pelo escritor britânico Ian Fleming, existente nos livros e filmes de 

James Bond. Ele é um integrante do MI6, o serviço de inteligência britânico, responsável pela produção de 

engenhos tecnológicos sofisticados a serem usados pelos agentes do serviço, especialmente pelo agente 007 em 

suas missões. 
24

 “M” é uma personagem ficcional na série James Bond criada por Ian Fleming; a personagem é a chefe Serviço 

Secreto de Inteligência – também conhecido como MI6. Fleming baseou o personagem de M em várias pessoas 

que ele conheceu que haviam comandado seções da inteligência britânica.  
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De maneira comparativa, foram observados os aspectos inerentes a elementos não específicos 

da imagem fílmica nas cenas selecionadas. Para Covalesky (2009) “a relação obra e público 

cresce e consolida-se através dos componentes visuais”, ou seja, os elementos visuais 

transformam-se em uma ferramenta de linguagem que proporciona uma aproximação entre o 

público e a narrativa. 

Através da análise comparativa dessas cenas, pode-se interpretar os significados que 

os elementos audiovisuais apresentam, tendo em vista o objetivo principal do trabalho que é 

evidenciar o processo de humanização de James Bond e a participação da Heineken - via 

merchandising editorial - nesse processo. É preciso salientar que as cenas escolhidas são 

consideradas fundamentais na construção da narrativa fílmica, pois, apresentam momentos 

recorrentes na maioria das obras da franquia. Além disso, através das cenas escolhidas, 

evidencia-se que as mudanças convergem para o processo de humanização de Bond. 

 Após observação das cenas, foram elencadas as categorias que melhor ilustrassem as 

mudanças no perfil de Bond: a) Iluminação; B) Cores c) Cenário; d) Vestuário. Para a análise 

de conteúdo, foram selecionados frames que irão ilustrar o objeto de análise, referenciando os 

elementos não específicos para que, na interpretação, sejam estabelecidas relações entre os 

elementos apresentados e seus respectivos significados.  
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 3.2 Descrição e Análise dos Dados 

 

3.2.1 Sinopses das obras 

 

3.2.1.1 Die another day (Lee Tamahori, 2002)
25

 

 

Die another day (Lee Tamahori, 2002) foi o vigésimo filme da franquia 007, sendo a 

quarta e última obra em que o ator Pierce Brosnan interpretou James Bond. Durante a 

investigação sobre o tráfico de armas, em uma zona de paz entre a Coréia do Norte e Coréia 

do Sul, que são trocadas por diamantes contrabandeados oriundos da África, James Bond 

acaba tornando-se prisioneiro, sendo vítima de diversas torturas em um campo de 

concentração. O governo britânico então age e consegue a libertação de 007, porém, descobre 

que existe um traidor dentro da MI6
26

. Nesse filme, Bond irá impedir que Gustav Graves e 

seu braço direito Zao provoquem uma nova guerra mundial, com uma arma de sofisticada 

tecnologia via satélite, emitindo um feixe de laser capaz de destruir qualquer área do planeta, 

além de descobrir quem é o traidor da MI6. 

 

 

3.2.1.2 Skyfall (2012) 

 

 Skyfall (2012) foi o vigésimo terceiro filme da franquia, lançado no ano em que James 

Bond celebrou cinquenta anos nos cinemas. É a terceira obra em que Daniel Craig interpretou 

o agente inglês, sob a direção de Sam Mendes.  A história do filme começa com a busca por 

um HD que foi roubado da MI6, contendo a identidade de diversos agentes infiltrados em 

células terroristas de todo o mundo, fazendo com que James Bond inicie a busca pelos dados. 

A perseguição inicia-se na Turquia, chegando a uma luta corporal entre Bond e o ladrão dos 

dados. Nesta cena, sob a mira da arma de outra agente da MI6, “M” ordena o tiro, apesar de 

                                                           
25

 Lee Tamahori é um diretor neo-zelandês. Dirigiu várias séries de TV, além de longas-metragem.. Seu primeiro 

filme, Once Were Warriors (1994), ganhou o primeiro lugar Pen Book Award. Em 2007, dirigiu O Vidente, 

filme estrelado por Nicolas Cage. Em 2002, dirigiu Die another day, 20º filme da franquia 007. Disponível em 

<http://www.imdb.com/> 
26

 O MI6 é o serviço britânico de informações (ou de inteligência) encarregado de dirigir as atividades de 

espionagem britânicas.  

http://www.imdb.com/
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estar ciente de que é um momento delicado e com grandes chances de acertar 007. É o que 

acontece: o tiro acerta Bond, que despenca de uma ponte, caindo em um rio, levando todos a 

pensar que morreu. Porém, ele começa a levar uma vida distante das atenções e da 

inteligência britânica, até assistir ao noticiário sobre um ataque terrorista à MI6 no coração de 

Londres. Novamente disposto a defender seu país, ele retorna e reapresenta-se à “M”, mesmo 

revelando a mágoa por ela ter ordenado o disparo. A capacidade, o fator idade e a destreza de 

Bond são colocados em prova para que receba o aval de “M” em sua reintegração; e juntos 

descobrem que o responsável pelo roubo e atentado é um conhecido de todos da MI6. Para 

derrotá-lo, Bond terá de se desvencilhar das lembranças de um passado que o atormenta. 

 

3.2.2 Descrição dos trechos selecionados 

 

3.2.2.1 O encontro entre Bond e o “Agente Q” 

Em Die another day (2002), a cena do encontro de Bond com o “Agente Q” inicia-se 

em um treinamento virtual, concebido via um óculos especial que simula todo o cenário, bem 

como os obstáculos e demais elementos presentes em uma situação perigosa, típica missão de 

um agente secreto. Logo, o treinamento é interrompido por “Q” e os dois personagens 

dirigem-se a uma sala de inventos. “Q” então começa a apresentar a Bond suas novas armas: 

uma aliança que emite um som de alta frequência, capaz de quebrar vidros à prova de balas, 

um relógio de pulso que possui um laser capaz de cortar objetos e um carro com camuflagem 

invisível, dotado de armas especiais. É importante destacar que “Q” é uma pessoa com uma 

idade mais avançada em relação a Bond. 

 

 

Figura 3 – Conjunto de análise do encontro entre Bond e agente “Q” em Die another day  
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Em Skyfall (2012), a cena onde os dois personagens se encontram passa-se toda em 

um museu de arte. Bond recebe ordens de encontrar “Q” nesse local público, mas ainda não o 

conhece pessoalmente. Sentado e divagando, ao observar um quadro retratando uma paisagem 

costeira de um grande navio antigo, ele recebe a companhia de um rapaz bem mais jovem que 

ele. Transcorre então um diálogo sobre o quadro e suas interpretações. O rapaz observa o 

quadro e comenta sobre o sentimento de melancolia que ele tem ao ver um grande navio de 

guerra antigo sendo transformado em sucata, questionando Bond acerca de o tempo ser 

realmente implacável. Bond responde de forma ríspida, dizendo que vê ali somente um barco 

grande e logo se despede do jovem e somente então o rapaz identifica-se como o novo agente 

“Q”. Novamente, os dois dialogam sobre “o novo e o velho”; afinal, Bond está surpreso pelo 

fato de o novo agente “Q” ser tão jovem. Apresentações feitas, logo “Q” entrega-lhe suas 

novas armas para a missão: uma pistola comum dotada de um sistema de micro sensores, 

capazes de identificar a palma da mão, permitindo que somente Bond possa usá-la; e um 

transmissor de sinal de rádio, que possibilita a localização de 007. Logo, o encontro encerra-

se com a visível frustração de Bond ao receber aquele material de “Q”, que interpola Bond 

perguntando: “O que você esperava ganhar? Uma caneta explosiva? Não usamos mais estas 

coisas”. “Q” Levanta-se e pede que Bond devolva todos os artefatos assim que a missão esteja 

completa e Bond então esbraveja dando-se conta de que o mundo mudou.  

 

 

Figura 4 – Conjunto de análise do encontro entre Bond e agente “Q” em Skyfall 

 

3.2.2.2 O encontro entre Bond e “M” 

Para uma melhor compreensão da cena em Die another day (2002) é importante 

destacar alguns detalhes anteriores dentro da narrativa da obra. Bond havia sido capturado 

anteriormente e torturado, ao mesmo tempo em que algumas informações sigilosas caíram nas 

mãos do inimigo; logo, a inteligência da MI6 acreditou que Bond havia cedido às torturas e 
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repassado tais informações. Assim que foi solto, Bond foi confinado pela MI6 até que se 

esclarecessem todas as suspeitas, conforme ordens de sua superiora “M”. Nesse momento, 

eles encontram-se e ela coloca que a participação de Bond já havia sido considerada 

descartada. 

Para que sua inocência fosse comprovada, Bond escapa do confinamento e reúne 

pistas e informações sobre os inimigos, para logo em seguida voltar e conseguir provar a 

injustiça contra ele. Finalmente, a referida cena inicia-se com Bond dirigindo-se a um local, 

previamente marcado para ocorrer o encontro entre ele e “M”. Chegando lá, “M” logo indaga 

Bond sobre o que ele descobriu, então, inicia-se um diálogo sobre o fato de que ele, Bond, 

havia sido injustiçado e que agora a MI6 estaria pedindo novamente a sua ajuda. Observa-se 

que a cena começa com uma certa tensão entre os dois personagens, estando dispostos frente a 

frente, mas, na medida em que eles conversam, essa tensão dá lugar a um clima de 

cordialidade e de cooperação mútua e passam a caminhar lado a lado. 

 

 

 

 
Figura 5 – Conjunto de análise do encontro entre Bond e “M” em Die another day 

 

Assim como em Die another day (2002), o encontro entre “M” e Bond em Skyfall 

(2012) dá-se após Bond ter sido considerado descartado pela MI6, mas dessa vez, seu 

desligamento foi proveniente da crença em seu óbito, morte esta que está diretamente ligada a 

“M” já que ela havia ordenado o tiro que atingiu Bond. 

 Em seu retorno, Bond espera “M” no interior de sua casa, envolto às sombras da noite 

em um canto de uma sala. “M” entra em casa e, ao preparar um drink, nota a presença de 

alguém ao fundo da sala. Ela vira-se assustada e reconhece o agente, até então considerado 
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por todos como morto. Ao acender a luz, vê Bond ostentando em suas mãos um copo e uma 

garrafa de bebida, além de estar com uma aparência desleixada, com a barba por fazer, com as 

mesmas roupas das cenas anteriores (passadas em um bar, à beira da praia), além de carregar 

um olhar avermelhado, característico de quem está sob o efeito de álcool.  

Então se inicia um tenso diálogo sobre os fatos ocorridos desde o dia em que Bond foi 

alvejado pela sua colega, abordando todos os conflitos que envolveram a MI6, os ataques, as 

perdas, até chegar ao ponto em que “M” questiona Bond sobre o porquê de sua volta, já que 

ele havia enumerado os motivos que externavam a sua insatisfação com a MI6 e, 

principalmente em relação a ela. Então, Bond responde que esta é uma boa pergunta, “M” 

complementa, dizendo que entende que a volta de Bond deu-se pelo fato de que a Inglaterra 

está sendo atacada e o país precisa dele.  

Logo, é consensual o retorno de Bond ao MI6, porém, “M” informa que Bond será 

interrogado e avaliado para voltar à ativa e somente poderá retornar caso passe nos testes. A 

cena encerra-se com “M” dando as costas a Bond e pedindo que ele se retire da sua casa. É 

interessante observar que durante toda a cena os personagens ficam frente a frente, distantes e 

interagem de forma ríspida. 

 

 

 

 
Figura 6 – Conjunto de análise do encontro entre Bond e “M” em Skyfall 

 

3.2.2.3 Bond bebendo Dry Martini e a cerveja Heineken 

Após a fuga de Bond da detenção que a MI6 o condenou, em Die another day (2002), 

o protagonista consegue levantar a identidade do provável líder do esquema que está 

investigando, Gustav Graves. Para que suas investigações avancem, Bond embarca em um 
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avião da British Airways, indo ao encontro de Graves. Dentro do avião, é notório o status e a 

distribuição das poltronas, denunciando, assim, a alta classe com que o agente viaja. Durante 

sua viagem, a aeromoça traz até Bond uma taça contendo Dry Martini. Com o movimento que 

afeta o avião durante o voo, a bebida chega agitando-se na taça, Bond então solta a revista que 

tinha em mãos, intitulada “High Life”, olha para a aeromoça e comenta sorridente: “ainda 

bem que pedi batido”. Ela retribui com um sorriso e Bond volta à leitura da revista: nela há 

uma matéria a respeito de Graves. 

 

 

Figura 7 – Conjunto de análise de Bond ao beber Dry Martini em Die another day 

 

 

Em Skyfall (2012), Bond está em um ambiente sem qualquer resquício de conforto e 

status presentes na cena anteriormente descrita. O ambiente é de um quarto muito rústico, em 

que ele está acompanhado de uma mulher desconhecida na trama. A cena apresenta Bond e 

sua companheira nus e, quando aparecem na cama, ele está trajando apenas calça jeans, 

deitado ao lado da mulher, com o olhar distante, mirando o horizonte e portando um 

semblante pensativo. Bond degusta a cerveja em silêncio enquanto é acariciado pela sua 

parceira no que se pode classificar como um gesto de consolo, uma forma de confortá-lo 

diante dos problemas que residem em seus pensamentos. 
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Figura 8 – Conjunto de análise de Bond ao beber Heineken em Skyfall 

 

  

3.2.3 Análise dos dados 

As categorias a seguir foram selecionadas por melhor referenciarem o processo de 

humanização em Skyfall (2012), uma vez que essa reflexão somente seria possível através de 

elementos que permitam identificar os simbolismos pertinentes a este processo. 

 

3.2.3.1 Cenário 

Com relação ao cenário, a cena em que Bond encontra “Q”, em Die another day 

(2002), ocorre em uma sala restrita, trata-se de uma espécie de centro de invenções da MI6, 

onde “Q” e Bond são cercados por outras tantas invenções já utilizadas pelo agente em outros 

filmes, como o crocodilo que aparece ao fundo do cenário, utilizado no décimo terceiro filme 

da Série, Octopussy (1983). O crocodilo, que na realidade é um submarino, foi desenvolvido 

por “Q” e ajudou Bond (Roger Moore) a invadir o QG do vilão, “Octopussy”; ou então a 

maleta que ejetava lâminas afiadas utilizadas por Bond (Sean Connery) em Dr. No (1962), o 

primeiro da série. Todas as invenções exibidas e entregues a James Bond são experimentos 

que fogem da realidade, assim como o ambiente que envolve a cena, constituindo um cenário 

artificial, viável apenas em histórias fictícias, como toda a narrativa que sustenta Die another 

day (2002). 
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Figura 9 - Crocodilo submarino em Octopussy (1983) e cenário de Die another day 

 

Diferentemente da cena anterior, Skyfall (2012) tem como palco do encontro entre 

Bond e “Q” um local público: um museu de arte. O museu tem em seu interior diversos 

quadros expostos, transmitindo um ar de verossimilhança para os espectadores, já que é um 

lugar concreto, concebível, real, existente na maioria das cidades do mundo, por onde 

inúmeras pessoas circulam diariamente.  

 

 

Figura 10 - Cenário de Skyfall 

 

É interessante destacar também que o inventor e fornecedor de armas da franquia 

reaparece com equipamentos mais condizentes com a realidade, fugindo do antigo estereótipo 

- um inventor de equipamentos exageradamente fictícios. Há também uma perceptível 

diferenciação no cenário das cenas que apresentam Bond degustando seu Dry Martini e a 

cerveja Heineken, em Die another day (2002) e Skyfall (2012), respectivamente.  

Em Die another day (2002), Bond prova seu Dry Martini durante uma confortável 

viagem de avião na primeira classe, ao mesmo tempo em que tem em mãos uma revista 

intitulada High Life, permitindo que o telespectador possa ver que a cena toda se passa com 

representações de status e conforto, cenário este que facilmente remonta às origens do drink.  

Em Skyfall (2012), o cenário é completamente diferente, pois, todo o requinte e 

conforto ilustrados no filme anterior dão lugar a um ambiente extremamente rústico, um 

cenário que remete a um quarto de hotel que possui paredes misturando bambus entrelaçados 

com pedras à vista, cortinas deterioradas com a textura de um simplório tecido e o teto feito 

de capim. Bond surge nu ao lado de uma mulher morena, sem importância para a narrativa, 

em uma cena de erotismo. Os dois aparecem em cima de uma cama, muito rústica também, 
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rodeados de garrafas de bebidas alcoólicas e em suas mãos, ele segura uma característica 

garrafa de Heineken. Da mesma forma que na cena de Die another day (2002), é possível 

realizar a analogia com a origem da bebida e constatar que a simplicidade do cenário vai de 

encontro com a milenar história da cerveja. 

Nas cenas que retratam o encontro de Bond e “M”, há uma questão interessante quanto 

ao cenário. “M” sempre foi vista como uma líder da MI6, sem nunca mostrar qualquer ligação 

com algum elemento fora da agência de espionagem; tudo o que gira em torno de “M” em Die 

another day (2002) tem ligação direta a sua profissão. Tanto que no momento do encontro 

desta cena eles estão em um stand de tiros subterrâneo, dentro das instalações da MI6, 

enquanto que, em Skyfall (2012), “M” é abordada por Bond dentro da sua residência, distante 

de qualquer ligação para com o mundo da espionagem, mas em um local que todos os 

espectadores podem visualizar que ela possui uma vida fora da MI6, uma característica 

comum a todos humanos, diferentemente das características heroicas. Bond possui uma 

garrafa de bebida em mãos e está visivelmente embriagado, abnegando da nobreza de um 

clássico herói e desafiando o telespectador a reexaminá-lo, mesmo que inconscientemente, 

sob o perfil de um anti-herói, ou seja, mais humano. 

 

3.2.3.2 Iluminação 

 

Através de uma análise abordando a iluminação da cena que ocorre o diálogo entre 

Bond e “M” em Skyfall (2012), identifica-se que a luz que atinge os personagens são duras, 

pois, conforme visto Breslin (2009), esse tipo de luz produz partes mais claras, distintas e 

nitidamente definidas. O início do diálogo extremamente tenso entre os personagens tem a 

colaboração das sombras criadas por esse efeito de iluminação, para atingir um alto nível 

dramático, as sombras e a iluminação em tons escuros transformam o ambiente em um 

cenário pesado e, consequentemente, o espectador apreensivo. 

 Já na cena de Die another Day (2002 há uma grande área por onde os atores 

interagem e percorrem, sem uma preoucpação tão dramática, em que foi utilizada uma luz 

suave, difusa ou lavada, recurso que Breslin (2009) aponta como sugestivo para trazer 

sensações agradáveis e tranquilizantes para o observador. 

A cena que Bond bebe seu Dry Martini em Die another day (2012) também possui a 

luz difusa como a técnica de iluminação escolhida, portanto, carrega consigo todos os 

aspectos vistos na cena descrita anteriormente. Já na cena em que 007 bebe a cerveja 
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Heineken, foi empregado o uso da luz por trás, separando em planos de diferentes 

profundidades. Portanto, essa separação torna mais evidente os elementos cenográficos em 

que os personagens estão agindo, facilitando a compreensão de toda a rusticidade que o 

cenário oferece. Quando os personagens estão deitados sobre a cama, há um momento em que 

a serenidade toma conta de Bond, que se mostra introspectivo enquanto bebe a cerveja. A 

técnica de iluminação volta para a luz difusa, carregando consigo todos os significados 

descritos anteriormente. 

 

3.2.3.3 Vestuário 

Em Die another day (2002), o figurino do personagem “agente Q” difere do de Bond 

pelo estilo mais sóbrio; É possível, observar que a combinação de roupas de “Q” consegue 

remetê-lo a um personagem com idade mais elevada, enquanto que o vestuário de Bond tem 

um acabamento mais jovem. Entretanto, ambos possuem a mesma “classe e elegância”, 

embora o fato de “Q” ser interpretado por um ator realmente mais experiente (John Cleese) 

em relação ao ator que interpreta Bond (Pierce Brosnan).  

 

 

Figura 11 – Vestuário em Die another day 

 

Já em Skyfall (2012), há uma clara e evidente inversão de juventude e experiência, 

evidenciadas também pelo figurino e pela escolha dos atores que interpretam os personagens. 

Bond adota o estilo sóbrio com seu clássico terno, ostentando inclusive uma barba por fazer. 

Enquanto “Q” veste uma calça social xadrez e um jaquetão que foge das características 

tradicionais deste mesmo personagem em outras obras anteriormente produzidas, reforçado 

pelo fato de que o ator que interpreta “Q” (Bem Whishaw) é notoriamente muito mais jovem 

que Bond (Daniel Craig). “Q” está com comportamento e vestuário de acordo com a realidade 

humana, bem como o “cinquentão” Bond, vale-se da sua experiência para tentar inferiorizar 

“Q” no mundo da espionagem, porém, é vencido pelos argumentos usados por “Q”, com 

termos característicos da geração de jovens atualmente. 
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Figura 12 – Vestuário em Skyfall 

 

 

3.2.3.3 Cores 

 

Na cena do encontro entre Bond e “Q” em Die another day (2002), é perceptível a 

predominância de tons de azul no cenário e no vestuário dos personagens, O azul, segundo 

revela pesquisa feita pelo psicólogo Bamz apud Farina (1990) revela ser a cor da preferência 

das pessoas correspondentes à idade de 50 anos, idade do pensamento e da inteligência. 

Enquanto que em Skyfall (2012) há uma divisão entre tons de amarelos e azuis. Para o 

amarelo, o autor descreve como sendo uma cor que é preferida por um perfil mais jovem, 

entre 20 e 30 anos – idade da força, potência e arrogância, exatamente a idade em que o 

personagem “Q” aparenta no filme. Estabelecido este contraste, percebe-se que as cores em 

questão reforçam um confronto de gerações: o amarelo, o novo, representado por “Q” e o 

azul, a experiência de Bond. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve o propósito de, após a análise de seis trechos selecionados em Die 

another day (2002) e Skyfall (2012), verificar o processo de humanização do personagem 

James Bond e as formas pelas quais a marca de cerveja Heineken participa desse processo. 

Para tanto, um diálogo complexo, informativo e teórico foi estabelecido com a história, a 

literatura, o cinema e a publicidade.  

Com o apoio e embasamento dos autores citados ao longo do trabalho a respeito da 

linguagem audiovisual, foram elaboradas categorias de análise a partir dos trechos 

selecionados, privilegiando aquelas que mais representatividade ofereceram na cena descrita. 

As categorias criadas foram cenário, iluminação, vestuário e cor. Tais categorias participam 

da criação da imagem e do universo fílmico, fazendo parte dos elementos não específicos 

porque não pertencem exclusivamente à arte cinematográfica, podendo ser utilizados em 

outras artes, como o teatro e a pintura, por exemplo. A importância da escolha dessas 

categorias se deu pelos ricos significados que têm a intenção de levar o telespectador a 

compreender a narrativa fílmica conforme a vontade de seus realizadores. Além disso, 

ponderou-se a questão do elemento cores, pois seu significado também perpassa uma 

mensagem que vem ao encontro da análise proposta. 

Não há como compreender profundamente o significado de uma obra cinematográfica 

sem antes aprofundar-se, mesmo que de maneira tímida, em suas diferentes formas de 

linguagem, pois, elas expressam sentidos que, às vezes, não saltam aos olhos do telespectador. 

A linguagem cinematográfica por meio de diversos recursos, entre os quais estão a 

iluminação, vestuário, cenário e cor, consegue transmitir sensações e, dessa forma, tentar 

envolver quem está do outro lado da tela, no contexto da obra.  

Nos filmes selecionados ficou evidente, por meio das cenas escolhidas, que os 

recursos audiovisuais da linguagem cinematográfica auxiliaram a dar ênfase a determinados 

momentos na trama. Nas cenas analisadas tanto de uma obra quanto de outra, pode-se dizer 

que o cenário participou como coadjuvante. Em Die another day (2002), por exemplo, a 

imagem do encontro de Bond e “Q” no laboratório cheio de invenções que fogem da realidade 

reforçou o ideia de que a MI6 e James Bond formavam uma dupla cheia de estratégias e 

recursos que os tornavam praticamente imbatíveis aos seus opositores, dada a engenhosidade 

dos artefatos.  

Já em Skyfall (2012), a cena comparativa denota sobriedade e realismo - já que um 

museu de arte é algo existente - descreve e remonta ao momento mais introspectivo 
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vivenciado por Bond em um diálogo com “Q”: uma conversa que questiona a idade avançada 

que o agente possui ao mesmo tempo em que destila sua arrogância juvenil tão característica 

nos dias atuais, em que “Q” diz a Bond: “Causo mais estrago no mundo na cama, de pijama, 

em meu computador do que você em campo”. 

Bond recebe de “Q” seus equipamentos para a missão que o aguarda, uma pistola 

personalizada que reconhece suas digitais, permitindo assim que somente ele a use e um 

pequeno rádio transmissor; invenções tangíveis sem exageros ficcionais, despertando em 

Bond uma frustração, sentimento incoerente com a figura de um herói, mas condizente com a 

de um anti-herói. Nas demais cenas escolhidas, o cenário também interfere a complementar a 

trama, como no encontro de Bond e “M”, no momento de degustação das bebidas, 

complementando o universo característico de um perfil heroico e anti-heroico, descrito 

anteriormente no Capítulo 3. 

A iluminação, por sua vez, em Die another day (2002) contribuiu para proporcionar, 

através da técnica da luz difusa, uma minimização de contrastes, como na cena em que “M” e 

Bond dialogam. O agente 007 assume uma conotação paritária com a posição de “M” dentro 

da MI6. Já nas cenas em Skyfall (2012), os contrastes produzidos pelo emprego de luzes 

duras, reforçam o ar de tensão entre os personagens e suas diferenças hierárquicas, alcançando 

um alto nível dramático. 

O figurino expressa, além de outras questões, traços da personalidade dos personagens 

pois na primeira obra audiovisual analisada, a sobriedade de “Q” e Bond, além da elegância e 

charme são ostentadas por ternos perfeitamente vestidos, cabelos bem penteados, barbas e 

bigodes aparados. Já no filme de 2012, “Q” veste-se com jovialidade e até representa um 

aparente desleixo com seu cabelo todo despenteado. Bond, vestido de terno, apresenta leves 

sinais que quebram um pouco o formalismo e o preciosismo do seu estilo, tornando-o mais 

humano, isso em virtude da barba por fazer, por exemplo.  

Os fatores observados nas cenas selecionadas colaboram para dar sentido à trama, 

reforçar estereótipos e valorizar pontos importantes que apenas a linguagem verbal, 

expressada através dos diálogos, não consegue alcançar. No caso específico do propósito 

deste trabalho, a análise de conteúdo possibilitou o entendimento de que a linguagem 

cinematográfica corroborou no intuito de valorizar o perfil de Bond enquanto um herói em 

Die another day (2002), perfil carregado por 007 desde o primeiro filme da franquia. 

No filme de 2002, o conceito de herói clássico relaciona-se, em diversos aspectos, com 

as características que envolvem o agente no filme. O ator tem uma aparência saudável, 

elegante, bem apresentável. Munido de armas futuristas, apresenta-se invencível, sempre 
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encontrando uma maneira de sobrepor-se aos seus adversários graças a sua astúcia e 

inteligência acuradas. É ético em suas atitudes e comporta-se de acordo com o esperado 

moralmente pela MI6, a quem deve lealdade. Mantém o tradicional hábito de beber um dos 

drinks mais famosos e sofisticados, o Dry Martini, idealizado para John Dellano Rockfeller 

Junior, magnata do petróleo e uma das personalidades mais ricas e influentes da história 

contemporânea dos Estados Unidos.  

Já no filme mais recente, James Bond assume uma posição que coloca em xeque 

diversos pressupostos do conceito de herói, ostentado pelo agente ao longo dos filmes. Ele 

comete erros, embebeda-se, busca vingar-se, descumpre ordens, afronta sua superior, 

apresenta-se mal vestido, mas sem deixar de ser James Bond, o agente secreto principal da 

MI6. Ou seja, ao mesmo tempo em que acumula características do perfil antecessor, anula 

outras. É perceptível que o agente desse último filme despiu-se do halo que o envolveu por 

mais de duas décadas, ao longo das obras cinematográficas da franquia. 

Seu perfil mais humanizado pode ser descrito como o perfil de um anti-herói, na 

medida em que aparece como subversivo ao herói. A principal distinção é que se apresenta 

mais humano que divino, mais suscetível ao erro, mais vulnerável aos vícios mundanos, 

assumindo até mesmo posturas politicamente incorretas. É antítese do herói. Cabe ressalvar, 

que esse processo de humanização não é verificado apenas no filme Skyfall; é um processo 

gradativo, que alcança seu ápice no filme de 2012. É neste filme que James Bond substitui o 

tradicional e clássico Dry Martini pela cerveja.  

Como foi apresentado no referencial teórico, a cerveja é hoje, uma das bebidas 

alcoólicas mais consumidas no mundo. A história dessa bebida remonta um passado 

longínquo e humilde, sendo inicialmente, um produto artesanal, tão comum quanto o pão em 

diversas sociedades europeias e orientais antigas. Quando da dominação do Império Romano, 

criou-se um imaginário que desprestigiava a cerveja, fabricada por povos bárbaros, em 

detrimento do vinho, fabricado pelos romanos. Este último, considerado nobre, enquanto o 

primeiro foi classificado como uma bebida grosseira, destinada às massas.  

Por mais que os processos de fabricação da cerveja tenham evoluído e hoje existam 

bebidas de alto padrão, esta bebida ainda é vista como popular. O fato de James Bond 

abandonar seu sofisticado drink e beber uma cerveja, despido, deitado em uma cama de um 

hotel rústico, remete a ideia de ser humano comum e, no filme, decadente.  

Beber a cerveja é um detalhe que foi muito bem explorado pela marca Heineken, 

através do merchandising editorial. É um ponto de inflexão, pois o Dry Martini ajudou a 

constituir o perfil do agente secreto. Ingerir o drink nos filmes era pré-requisito, pois à 
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imagem do agente associava-se o Dry Martini. Atribuindo predicados similares para outro, 

podemos encontrar alguns pontos de encontro entre o imaginário acerca do drink e a imagem 

que se construiu de Bond ao longo de seus mais de 20 filmes, pois ambos representam a 

sofisticação e a elegância. Por isso, o fato de beber a cerveja ganha tanta relevância.  

Conclui-se então, que este estudo atingiu seus objetivos ao constatar que o 

merchandising editorial foi oportunamente bem usado dentro do processo de humanização 

pelo fato de que beber a cerveja em detrimento do Dry Martini reforçou este processo. Com 

isso, percebe-se uma intenção que vai além dos objetivos comerciais da prática do 

merchandising editorial pelo cinema. Em Skyfall (2012) o merchandising editorial auxiliou o 

diretor Sam Mendes a atingir um objetivo dentro da trama: humanizar James Bond. Essa 

análise constata então que a prática do merchandising editorial, quando bem planejado e 

encaixado na narrativa, pode estreitar a relação Publicidade x Cinema de maneira positiva, 

abrindo prerrogativas para que a prática seja ainda mais difundida em futuras obras 

audiovisuais. 
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