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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar o formato videoclipe como uma possibilidade 
de veículo para a propaganda, principalmente para a utilização do merchandising. Durante 
este processo, buscou-se observar a pós-modernidade e suas características na atualidade, 
juntamente com o comportamento do jovem neste cenário. Adicionado a esses pontos, foi 
estudado o veículo Music Televison (MTV), para obter uma melhor compreensão sobre a 
conduta do jovem nos dias atuais, como o videoclipe se comporta no veículo e como este 
formato é recebido pelo público jovem. 
 
Palavras-chave: Videoclipe, Merchandising, Pós-modernidade e Linguagem MTV 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work had as objective to analyze the videoclip’s format as a possibility to 
advertise, mainly for the use of merchandising. During this process, it worried to observe the 
after-modernity and its characteristics in the present time, joined with the youth’s behavior in 
this scene. In add to these points, Music Television was studied like a vehicle, to get a better 
comprehension   about the youth’s conduct in the current days, how the videoclip behave on 
vehicle and how this format is received by the youth’s public. 
 
Keywords: Videoclip, Merchandising, After-modernity and MTV’s Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, a comunicação social, principalmente a publicidade e a propaganda, 

tem procurado diversas formas de atingir o seu público-alvo, buscando cada vez mais a 

segmentação. Desde a década de 80, a mídia audiovisual começa a mostrar uma nova forma 

de representação: O videoclipe. O videoclipe é lembrado, na maioria das vezes, como uma 

forma de entretenimento, entretanto, ele pode ser considerado uma peça promocional, pois faz 

a propaganda da própria banda, dos próprios músicos.  

Uma se suas características é seu formato que permite a liberdade de criação. Em 

outras palavras, ele possui um caráter “mutante” que admite a inserção de propaganda sem 

interferir na narrativa, podendo oferecer muitas vantagens como um formato de propaganda, e 

uma delas é a facilidade de atingir o público-alvo escolhido, já que é possível traçar o perfil 

das pessoas que se identificam com o estilo musical, ou com a própria banda. 

Segundo Pontes (2003) o videoclipe começou a ser incorporado na sociedade 

contemporânea na década de 80 com o surgimento da MTV Music Television. Neste período 

se contestava os valores da sociedade, antes sólidos, como a família, a igreja, a forma de 

ensino e as relações entre casais. Quase todos os valores morais da sociedade passaram a ser 

questionados pelos jovens. Essa mudança de comportamento faz com que o jovem busque 

novos horizontes, ou um estilo de vida que o satisfaça. 

 O fato de que as bandas, ou músicos que fazem parte do imaginário do público, serem 

adorados e admirados por seus fãs facilita a aceitação de comportamentos e atitudes para 

determinado grupo. Existem exemplos em que às pessoas começaram a querer usar 

determinados produtos porque seu ídolo usava. Um exemplo que podemos utilizar é o das 

guitarras Lês Paul, que o guitarrista Slash, integrante da banda americana Guns’n’Roses usava 

sempre nos videoclipes da banda. Praticamente todos os guitarristas fãs da banda queriam 

comprar essa guitarra, pois o integrante da banda a usava. 

 Nesse sentido, o videoclipe oferece para a propaganda uma grande oportunidade de 

anunciar, mais sutil do que os formatos de comerciais existentes. Muitos dos formatos 

utilizados podem se tornar visualmente agressivos, o que acaba aborrecendo os consumidores, 

já que eles ficam expostos às propagandas a maior parte do dia. Já os videoclipes enquanto 

são executados, pegam o indivíduo mais relaxado, absorvendo-o e fazendo com que este 

aproveite seu  momento de descanso. 
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 De acordo com Shimp (2006, p.265), a propaganda “concentra-se em um produto ou, , 

mais comumente, em uma marca específica e tenta, no final, persuadir os consumidores a 

comprarem o produto/a marca anunciados”. 

 Kotler (2003, p.194), falando também sobre este tema, nos diz que: “fazer negócios 

sem propaganda é como piscar para uma garota no escuro. Você sabe o que esta fazendo, mas 

ninguém percebe”. Sem propaganda uma empresa não sobrevive no mercado, isso porque é a 

propaganda que faz o público lembrar a marca, o produto ou do serviço. O autor ressalta ainda 

 

[...] propaganda é muito mais do que apenas comerciais de televisão – inclui marca, 
embalagem, celebridades como porta-vozes, patrocínio, publicidade, serviços aos 
clientes, a maneira como se tratam os empregados e até mesmo a maneira como sua 
secretária atende o telefone. (p.198).  

  
 
 Uma das funções da propaganda é a de informar os consumidores sobre o produto ou 

marca para que estes conheçam o que está sendo oferecido e para que, posteriormente, 

consiga persuadir o consumidor a desejar a marca apresentada. Em seguida, agrega-se valor 

a marca para influenciar as percepções dos consumidores. (SHIMP, 2006). 

 Entre as ferramentas utilizadas na propaganda existe o merchandising, que serve para 

apresentar a marca ao público-alvo. Esta palavra deriva de mercheant, mercheandise e, 

vulgarmente significa “promover a venda de bens” (CARAVALHO, 2003, p.13). 

 Entendemos que o merchandising nada mais é que mostrar, apresentar o produto de 

alguma forma de mídia para que este produto ou serviço venha a ser conhecido e comprado 

pelo público-alvo pré-estabelecido. Normalmente, a palavra é relacionada apenas com as 

intervenções feitas em novelas, nas quais algum ator ou atriz aparece usando o produto e 

destacando a marca. Em novelas ou em programas de auditório, ocorre a interferência na 

narrativa, ou no desenvolvimento do programa, provocando um bloqueio no espectador em 

relação ao produto, enquanto que nos videoclipes, existe a possibilidade de trabalhar o 

produto de forma menos agressiva, ou seja, o produto aparece em destaque em algum 

momento, mas não necessita aparecer constantemente, podendo fazer parte do contexto do 

videoclipe sem prejudicar sua narrativa. 

 Analisando então, por este aspecto poderia o videoclipe ser considerado um meio 

conveniente para utilizar o merchandising de marca? A propaganda é mais que necessária 

na atualidade – ela é vital para o desenvolvimento e crescimento de uma empresa. 

 O tema deste estudo diz respeito à utilização de merchandising de marcas dentro do 

formato videoclipe. Tendo em vista que existem poucos relatos e pesquisas sobre o 
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videoclipe como forma de merchandising, este trabalho pode ser importante tanto para o 

meio acadêmico que deseja conhecer um pouco mais o formato, quanto para os 

profissionais da área. Atualmente, muitos pesquisadores de comunicação social buscam 

estratégias de propaganda inovadoras, sendo a propaganda uma boa oportunidade de 

investimento numa campanha, principalmente se tiver como público-alvo os jovens. 

 Neste estudo, objetivou-se observar o merchandising inserido nos videoclipes tendo 

em vista a forma de como as marcas se apresentam dentro do formato. 

 Na atualidade a publicidade e propaganda vêm passando por diversas transformações, 

isto porque com o passar dos anos o mercado expandiu, os meios de comunicação se 

ampliaram e os clientes estão mais exigentes. Estas mudanças de comportamento do 

consumidor fazem com que a publicidade tenha que se reinventar a todo o momento, seja 

criando peças criativas, ou optando por meio alternativos para conseguir atingir seu público-

alvo. Muitas pessoas desta época estão fartas de receber inúmeras informações nas quais 

poucas lhes atraem a atenção.  

  Os meios tradicionais como Vts na televisão ou anúncios em rádio e jornal já não dão 

mais conta desta nova geração. Os jovens na atualidade não têm tanto interesse em ler um 

jornal, ou revista, mas eles buscam meios diversificados de procurar informações e 

entretenimento. Os jovens são tendem a procurar opções rápidas para satisfazer suas vontades 

sem perder muito tempo procurando ou pesquisando. É com esta proposta que o videoclipe 

pode servir tanto para entretenimento quanto para a publicidade, pois ele é uma nova forma de 

comunicação entre os jovens, ele faz parte da vida destes.  

 Assim como o videoclipe esta inserido da pós-modernidade o público jovem também 

faz parte deste contexto, que segue não só a lógica de buscar informações rápidas mas 

também de procurar sempre novidades nos meios tecnológicos. Assim, como o videoclipe 

serve também para lançar tendências, também serve para apresentar aos jovens o que esta 

sendo consumido na atualidade, sendo assim um divulgador do mundo contemporâneo. 

 Neste trabalho que tem como objetivo analisar o merchandising dentro do formato 

videoclipe, o primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o contexto sobre a pós-

modernidade e a sociedade contemporânea, falando sobre a globalização e buscando 

compreender o indivíduo e suas identidade. No segundo capítulo é apresentado o público 

jovem na pós-modernidade, sendo que este faz parte da mesma, mostrando como ele se 

comporta na atualidade e entrelaçando as suas características de consumo. O terceiro capítulo 

é destinado a falar sobre o videoclipe e suas características, as formas em que este formato é 

utilizado na atualidade. O quarto capítulo mostra o parâmetro entre a emissora MTV e o 
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videoclipe, a relação que veículo e formato têm desde as suas respectivas criações. No quinto 

capítulo é apresentado o merchandising e a relação na qual ele possui com o formato 

videoclipe, assim como algumas considerações sobre propaganda. 

 Além disto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o formato videoclipe, o 

merchandising de marcas, a pós-modernidade e também sobre a emissora MTV para que este 

tenha caráter cientifico e validade acadêmica. Durante este processo foram analisados oito 

videoclipes selecionados por conveniência.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A PÓS-MODERNIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 
 A sociedade contemporânea tem sofrido muitas mudanças na atualidade, sejam estas 

nas novas tecnologias, ou mesmo no comportamento humano. Estas mudanças perfazem com 

que as pessoas procurem construir e manter uma identidade, baseada nas suas vivencias e 

também nas influências do mundo exterior. 

 

A “globalização” se refere aqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 
organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 
realidade e em experiência, mais interconectado. (McGREW, 1992. p.46) 
 

  
O fenômeno da globalização tem surtido efeito em quase todas as culturas do planeta, 

pois, a troca de informação, o conhecimento de novas culturas, a possibilidade de ter acesso 

livre a qualquer parte do mundo, faz com que as pessoas na atualidade tenham uma visão de 

mundo mais aguçada e com uma vasta gama de possibilidades, incluindo a formação de uma 

identidade mais complexa e impulsionada pelo mundo exterior.  

 

De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da 
questão, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito 
ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e 
modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as 
identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 2001, p. 11) 

    
 
 A identidade do indivíduo esta sempre em construção, pois, na modernidade o volume 

de informação recebida é abundantemente grande e variada. Enquanto que nas sociedades 

tradicionais as pessoas ainda não recebiam a quantidade de informações e preferiam manter-

se nos padrões da época. As sociedades modernas são, portanto, por definição sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades 

“tradicionais” e as “modernas”.  

 

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 
porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de 
lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência 
particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são 
estruturados por práticas sociais recorrentes. (GIDDENS, 1990, p.37-8) 
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 Já na modernidade a novidade se destaca mais que o passado, pois, a sociedade 

contemporânea oferece muitas opções para que o indivíduo encontre o que lhe satisfaz em 

determinado momento. 

Segundo Giddens (1990, p.06), “à medida que áreas diferentes do globo são postas em 

interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a 

superfície da terra.” O que permite a acessibilidade de novas informações e a versatilidade de 

reinventar a todo instante a identidade do indivíduo. 

 

Neste sentido, as identificações pertencem ao imaginário; elas são esforços 
fantasmáticos de alinhamento, de lealdade, de coabitações ambíguas e 
intercorporais. Elas desestabilizam o eu; elas são a sedimentação do “nós” na 
constituição de qualquer eu; elas constituem a estruturação presente da alteridade, 
contida na formulação mesma do eu. As identificações não são, nunca, plenamente 
e finalmente feitas; elas são incessantemente reconstituídas e, como tal, estão 
sujeitas à lógica volátil da iterabilidade. Elas são aquilo que é constantemente 
arregimentado, consolidado, reduzido, contestado e, ocasionalmente, obrigado a 
capitular. (Hall, 2000. p.130) 

 
  

A identidade do indivíduo esta sempre em processo de metamorfose, pois, é da própria 

natureza da pessoa que busque novos horizontes e crie perspectivas que podem ser 

contraditórias à sua identidade. Neste processo de formação de identidade, os jovens são os 

indivíduos mais susceptíveis a este tipo de transformação, isto decorre por vários motivos, 

como a relação com entidades sociais, como família, local de ensino, grupo de amigos e 

também aos meios de comunicação que expõe tendências. 

 

A modernidade repousou sobre a lógica da identidade. Era-se de um sexo, de uma 
profissão e de uma ideologia. Todo processo educacional assentava-se sobre isso. A 
identidade é particularmente atuante na idéia de classe, contrato de classe, luta de 
classe. A classe é uma expressão social da identidade filosófica, das categorias 
sócio-profissionais. Mas não temos mais identidades mas sim identificações mutuas 
(MAFFESSOLI, 1993, P.135) 

  

O sujeito na pós-modernidade tem sua identidade muita mais complexa do que no 

passado, pois ele não é mais classificado como um ser que gosta apenas de uma coisa, ou que 

tem um posicionamento inflexível. Na atualidade o sujeito esta mais vulnerável a novas 

informações, ou a diferentes grupos sociais. Neste contexto, o jovem faz parte da pós-

modernidade, pois, ele como sujeito ativo da sociedade também desempenha funções sociais, 

destacando-se para a comunicação como um público que consome e é exigente na escolha de 

seus produtos. 
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2.2 O PÚBLICO JOVEM NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Na atualidade a sociedade de consumo faz parte do cotidiano da sociedade, onde os 

jovens buscam a satisfação pessoal, deixando de lado a opinião alheia e se importando com o 

prazer individual. Não se pode mais falar que os jovens são um público de massa, pois, na 

atualidade são separados por grupos, ou melhor, “tribos”. Cada “tribo” tem seu próprio estilo 

de vestir, conversar sobre os mesmos assuntos e principalmente o mesmo gosto musical. 

Sendo assim, os membros de cada tribo são consumidores em potencial, pois, os indivíduos 

consomem o que lhes é apresentado como aceitável no grupo. Muitas das pessoas que 

participam das chamadas “tribos” compartilham principalmente do mesmo gosto musical, 

sendo muitas vezes sendo “rotuladas”, e, ou julgadas pelo estilo de música que escutam. Diz-

se que o indivíduo é rotulado pelo estilo de música que aprecia como a pessoa que escuta 

pagode é pagodeiro, ou o que escuta Heavy Metal é metaleiro. 

Segundo Trevisan (2005. p. 7), “A cultura de massa que o jovem esta inserido é uma 

cultura de consumo, inteiramente fabricada para o prazer imediato, para a distração”. O jovem 

é um consumidor dos meios de comunicação, na sua maioria estão divididos em tribos, nas 

quais cada uma possui uma identidade própria. Estas tribos são urbanas, que se diferenciam 

pela forma de vestir, pensar, têm preferência por um estilo musical, se identificam com uma 

linguagem própria, muitas vezes entendidos apenas pela tribo especificamente. Para ficar mais 

claro o que é uma tribo, podemos dizer que quem usa cabelo rastafari,  escuta reguee, usa 

colares e prega a paz entre todos é da tribo dos regueeiros. Agora a mais recente tribo é a dos 

emos, que gostam de exagerar na maquilagem, usam roupas diferentes, puxando pro lado 

fetish e escutam música emo core que é uma música com melodias mais pesadas, porém com 

letras musicais românticas.  

As tribos urbanas antigamente eram vistas apenas nas grandes cidades, hoje, no 

entanto, elas estão espalhadas por quase todas as cidades do mundo. Este fenômeno 

caracteriza-se pela forma de comportamento do jovem moderno na atualidade, e também pelo 

processo de globalização que apresenta a cultura dos grandes centros para as cidades 

pequenas. 

Segundo Schio (1995. p. 6), “as tribos urbanas surgem como resposta as dúvidas dos 

jovens em relação a sociedade moderna”. Na atualidade os jovens não se preocupam com seu 

status social, mas sim com sua imagem perante os integrantes da sua tribo.   
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Uma das tribos que se destacou nos anos 90 foi os grunges, considerados filhos 
legítimos da recessão mundial, o movimento nasceu em Seatle, nos Estados 
Unidos, e são caracterizados pela sua indumentária: Bermudão abaixo dos joelhos, 
tênis sujos, barbichas, calças rasgadas, etc. (Schio, 1995. p.6) 

 

Atualmente os jovens buscam menos ascensão social, isolam-se em seus grupos, 

consome o que a tribo consume, mas também são muito individualistas. Conforme Trevisan 

(2005. p. 8), “Nesta nova convicção social imperam a sede de imagens e de espetáculos, o 

gosto pela autonomia, o culto ao corpo e a embriagues das sensações e do novo”. O jovem 

busca o prazer imediato, deseja ter tudo e é instigado a ter esse comportamento pelos meios de 

comunicação. 

O público jovem tende a se relacionar com grupos que se apresentam como ele 

gostaria de ser visto pelo restante da sociedade. Mesmo partilhando das mesmas ideologias 

que os membros do grupo, o jovem tende a crer que ele é um ser único, que tem personalidade 

própria, ou que pelo menos não é influenciado pela mídia.  

 

Por um lado ela busca suas fontes em algumas figuras arquetípicas, e, por outro lado, 
em função disso, ela se dirige aos públicos-alvo, que chamo de tribos, as quais 
aparecem e se reconhecem em tal ou qual maneira de representar, os produtos, os 
bens, os serviços, as ,maneiras de ser, que se constituem enquanto grupos 
(MAFFESOLI, 1998, p.192) 

  

O público jovem pode ser separado por tribos, sendo estas as maiores influenciadoras 

do individuo jovem. Dentro destes grupos sociais modernos os jovens tendem a se relacionar 

com pessoas que tem os mesmos anseios, idéias, concepções, gostos musicais, vestes e 

também pela forma de se expressar com o mundo exterior. O jovem carrega consigo as 

características de seu grupo, ou tribo, consumindo não apenas o que é apresentado pela mídia, 

mas sim pelos membros da sua tribo. Cada tribo, normalmente segue o estilo de pessoas 

reconhecidas pela mídia, sendo atores, jogadores de futebol e principalmente músicos. 

 Muitos jovens na atualidade aspiram com o sucesso, com o propósito de ser 

reconhecidos pela sociedade e pelos membros de seu grupo. Este anseio pelo sucesso, pelo 

destaque perante a sociedade algumas vezes refletem a maneira como o jovem percebe o 

mundo, ou a forma como ele deseja ser visto na sociedade. 

 



 15 

A teatralidade social permite, assim, uma ótima absorção da interface gráfica à vida 
quotidiana, como se a vida social contemporânea fosse transposta, de alguma 
forma, para as interfaces gráficas, proporcionando uma interatividade comunicativa 
(LEMOS, 2002, p. 89) 
 

Cada tribo possui uma forma de se apresentar às sociedades, algumas mais agressivas, 

outras mais moderadas, mas cada grupo tende a mostrar a sua ideologia pela forma de vestir, 

falar, agir, enfim, de se comunicar com outras pessoas. Mas para cada tribo existem ícones, ou 

ídolos que são exemplo para cada um dos grupos, Um exemplo é do Bob Marley, cantor de 

Reguee que pregava a paz, os cabelos rastaffaris e o uso da maconha. Muitos fãs do reguee 

vestem-se e agem conforme Bob Marley, seguindo assim sua ideologia. Outro exemplo de 

ídolos musicais é a banda Iron Maiden, onde uma legião de fãs usa roupas pretas, cabelos 

longos, pulseiras de couro, coturnos, enfim, todos os apetrechos que os músicos da banda 

usam. Estes ícones de cada tribo são os formadores de opinião, já que eles tendem a ser os 

líderes de opinião de cada grupo. Os jovens são influenciados, direta ou indiretamente pelos 

formadores de opinião, isto, porque o jovem para ser aceito plenamente pela tribo deve ter as 

características que esta possui. 

Seja o corpo que se constrói, a aparência individual que se cuida, a produção de 
idéias que se procura bem apresentar, o produto industrial que se vai estetizar, a 
empresa de cuja imagem se cuida, ou mesmo o programa político que se 
apresentará com suas tomadas mais externas possíveis. Há uma preocupação 
cultural, um esforço sintético que considera que o produto, o corpo, a idéia, o 
programa, etc., é uma globalidade, ou ainda que seu fundo não pode existir sem sua 
forma. (MAFFESOLI, 1995, p.32) 

 

 Neste sentido, a comunicação social deve ter muito cuidado ao oferecer seus 

produtos/serviços, isto porque quando se trata de um consumidor tão instável quanto o jovem 

é necessário buscar primeiramente a simpatia deste público, para conquistar sua confiança e 

assim conseguir vender o produto, ou serviço. Não se pode deixar também de observar que 

este público, assim como outros, busca a satisfação pessoal e social também. A busca por 

produtos que os tornem mais atraentes ou interessantes fazem parte da cultura jovem. 

O mais belo objeto de consumo: o corpo [...] O estatuto do corpo é um fato de 
cultura. Ora seja em que cultura for, o modo de organização da relação ao corpo 
reflete o modo de organização da relação às coisas e das relações sociais. (...) as 
estruturas atuais da produção/consumo induzem no sujeito uma dupla prática, 
conexa com a representação desunida (mas profundamente solidária) do seu próprio 
corpo: o corpo como CAPITAL e como FEITIÇO (ou objeto de consumo). Em 
ambos os casos, é necessário que o corpo, longe de ser negado ou omitido, se 
invista (tanto no sentido econômico como na acepção psíquica do termo) com toda 
a determinação. (BAUDRILLARD, S/D, p.136) 
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A comunicação entre os jovens esta cada vez mais especifica entre os grupos, onde os 

mesmos utilizam gírias, gestos e a própria forma de se vestir como forma de expressão e 

comunicação. Transformando assim até as novas tecnologias em forma de comunicação, 

sejam estes sites de troca de comunicação, ou até mesmo a televisão.  

Temos uma sociedade ocidental cada vez mais interessada e fascinada com o 
entretenimento, com as notícias e com as celebridades. As marcas para 
conseguirem passar determinadas mensagens ou para se envolverem mais a fundo 
com seus consumidores têm de criar entretenimento sem nunca desvirtuar os 
conteúdos.  (http://www.jornalbriefing.iol.pt/noticia) 

 

Os comunicadores devem estar sempre modificando suas abordagens com os jovens, 

uma forma garantir que estes continuem consumindo o que lhes é oferecido. A demanda de 

novas formas de abordagem é imprescindível para atrair os jovens e fazê-los consumir sem 

que esta forma de abordagem pareça evasiva ou clichê. 

Sendo assim, o videoclipe tem determinadas características que a comunicação social 

demanda para poder se comunicar com estes grupos, ou tribos. O videoclipe desde seu 

nascimento tende a representar em seu conteúdo as formas de comportamento humano na 

sociedade, as tendências musicais, artísticas e tecnológicas de cada espaço de tempo. 

 

2.3 O VIDEOCLIPE E SUAS CARACTERÍSTICAS  

Um videoclipe musical se define por ser um vídeo curto, onde música e imagens 

fazem parte da mesma narrativa, normalmente tem como característica possuir muitos pontos 

de corte, normalmente o que dá mais velocidade para o vídeo. Tem uma narrativa não linear, 

multiplicidade visual com riqueza de referências culturais e forte carga emocional nas 

imagens apresentadas.  

Nos videoclipes , recorre-se, inclusive, a técnicas de produção de anúncios de tv, 
como por exemplo os storyboars. Enquanto nas grandes cadeias de televisão aberta 
é fácil diferenciar os programas dos comerciais, na MTV é difícil porque ela 
intensifica o esbatimento. Os anunciantes estão exibindo dentro dos clipes, as 
mercadorias. É a publicidade sendo feita de forma extremamente sutil, já que seu 
público-alvo é difícil de agarrar, ele não lê, é a geração televisão (TREVISAN, 
2005, p.12) 
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Por ser um pequeno filme, um curta metragem, que sua duração esta atrelada ao inicio 

e ao fim de uma determinada música. Conforme Trevisan (2005. p.6), “A própria natureza do 

videoclipe é mutante, tanto na forma que se apresenta, quanto em tal definição”. Este formato 

depende de uma grande demanda de criatividade, pois, a produção de um videoclipe deve ser 

pensada conforme as expectativas desejadas pelo público-alvo. Sempre lembrando que o 

videoclipe é uma forma de propaganda da banda, por isso, deve ser tratado como tal. 

Os rockvideos podem ser vistos como a revitalização de imagens mortas pela 
justaposição e re-trabalhando-as em novas combinações que evitam as velhas 
polaridades. Esta pode ser a única estratégia disponível para os jovens artistas se 
empenharem para achar seu lugar na sociedade e criarem novas imagens para 
representar a nova situação em que eles se encontram. (KAPLAN, 1987, p.47) 

  

A autora, Kaplan, sugere que os videoclipes são na verdade uma nova forma de 

mostrar como os jovens vêem a sociedade na atualidade. Para ela, o rockvideo, dispõe de uma 

imensidão de possibilidades para a sua criação, onde é possível utilizar a criatividade para 

mostrar novas idéias e tendências nas quais os jovens percebem com uma maior facilidade. 

 O videoclipe já faz parte da vida dos jovens praticamente no mundo inteiro, é um 

formato diferenciado, que atrai a atenção de grande parte dos jovens, de diferentes culturas, 

credos e tribos. É um elemento pós-moderno, onde ele apresenta não só a música da banda, 

mas sim é toda a representação de um estilo musical, como ela enxerga o mundo, mostra a 

cultura de sua tribo, e lança tendências de modismos também. O videoclipe pode apresentar 

todos gêneros que o cinema pode mostrar mas com a vantagem de poder contar uma história 

curta com algum nexo, ou então permitindo o no sense, que não apresenta significados 

interligados, ou que para a grande maioria dos espectadores não apresenta nenhum roteiro 

com desfecho de interpretação óbvia. 

 

Enquanto isso é familiar dos gêneros clássicos de Hollywood, existe uma diferença 
importante que novamente sugere uma deslizada para dentro do pós-modernismo. 
Na maioria dos gêneros de Hollywood mencionados, o mistério é resolvido no 
final; nós estamos dando explicações para o que é mostrado, para que o espectador 
deixe o cinema seguro de que esta vivendo num mundo racional. Este não é o caso 
da maioria dos vídeos descritos: nós nunca sabemos porque certas coisas 
acontecem, ou até precisamente o que esta acontecendo. Nós somos forçados a 
existir num universo não-racional, onde por acaso não podemos esperar qualquer 
desfecho do tipo comum. (KAPLAN, 1987, p.63) 
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Os jovens se identificam com o videoclipe porque a forma de comunicação é 

espontânea, onde o individuo assiste ao formato de uma forma descontraída, sem obrigação 

alguma. Os jovens na pós-modernidade não tem paciência, ele é imediatista e também muito 

critico. Por isso o formato videoclipe é na atualidade uma forma a mais de conseguir interagir 

com os jovens, já que estes assistem à ele sem o menor compromisso, eles apenas recebem a 

informação e decidem se estão interessados pelo o que lhe é oferecido no vídeo. 

 

2.4 MTV E O VIDEOCLIPE 

A MTV Networks foi criada em 1981 pela Amex Satellite Entertainement Company, 

uma subsidiária da Warner Communications, porque a indústria fonográfica norte-americana 

necessitava encontrar novos nichos de mercado, em vista do declínio das vendas nos anos 

1970. Nesta época os videoclipes foram definidos como publicidade, mas foram ao ar sem 

custos na MTV. 

 

Desde sua criação, em 1981, a MTV Networks apresentou sua imagem pública aos fãs 
consumidores do rock, segundo seu “discurso único MTV” – Uma só linguagem, 
irreverente e inovadora, caracteriza as transmissões em todo o mundo. Na verdade, a 
MTV, como empresa multinacional, atua como um canal publicitário. Já como um 
investimento rentável do mercado da música pop norte-americana, a partir do ano de 
1980, ela se mascarou sob o ícone de reprodutora da identidade juvenil. ( Pedroso, 
2006. p. 25). 

 

O surgimento da MTV Brasil em 1990, conforme Pedroso (2006. p.6) foi uma das 

grandes novidades no mercado fonográfico da história nacional, não apenas porque se tratava 

de um veículo que seria voltado para a música, mas porque ele atingiria o público jovem. Para 

as gravadoras, a MTV Brasil significava um novo horizonte a ser explorado por selos e 

gravadoras, isto porque o mercado musical era voltado quase que diretamente aos jovens. 

 Conforme Pontes (2003. p.48) para ser considerado um videoclipe, este curta-

metragem não pode ser jornalístico, não é apenas a simples filmagem da apresentação de um 

ou mais músicos. Ele é a ilustração, a versão filmada, de uma canção, o videoclipe começou a 

ser incorporado na sociedade contemporânea na década de 80 do século XX, com o 

surgimento da MTV Music Television. Neste período se contestava muito os  valores da 
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sociedade, que antes eram sólidos, como a família, igreja, a forma  de ensino, as relações entre 

casais, enfim, quase todos os valores morais da sociedade estavam sendo questionados pelos 

jovens.  

 

Atualmente, o maior maior difusor de videoclipes é o canal MTV, transmitindo 
clipes e uma programação alternativa, diferentes da estrutura da narrativa da TV 
tradicional. Desde o inicio dos anos 80, a Music Televison vem construindo uma 
nova maneira de expressão, que mexe nos limites da relação de linguagem entre 
som e imagem.Esta nova forma de assistir TV está se tornando um estilo de vida, 
de atitude e de comportamento para o público jovem. (TREVISAN, 2005, p.10) 

 

Alguns fatores contribuíram para que a MTV Brasil obtivesse tanto sucesso, segundo 

Pedroso (2006. p.7) “Com um cenário musical fervilhante perdido em meio à escassez dos 

meios de comunicação, a MTV Brasil tornou-se um verdadeiro centro de referência para tudo 

o que acontecia no universo do rock e do pop”. Antes do surgimento da MTV Brasil, as 

notícias sobre música eram restritas apenas a revistas do gênero musical, e as rádios que 

transmitiam as informações básicas sobre música. A emissora teve papel fundamental nos 

anos 90, pois, foi ela quem começou a transmitir noticias sobre música, videoclipes e 

comportamento jovem. Até então apenas a TV Cultura passava em apenas um programa 

chamado Som Pop que era passado semanalmente.  

 A MTV tem possui uma linguagem própria, onde ela apresenta características 

singulares em relação a outras emissoras no Brasil. Conforme Teixeria Coelho (1996, p.159) 

“na MTV ocorre uma simbiose intensa entre imagem e som musical. Tão intensa que é 

arriscado apontar a dominante, se a imagem ou o som”. Esta mistura de som e imagem, 

proporciona ao telespectador novas formas de entretenimento. Esta união de som e imagem 

também é citada por Dancyger (2003). 

 

Devemos ver o estilo MTV como uma nova forma de contar histórias visualmente. 
Parte narrativa, pela atmosfera, som intenso e imagem rica, a fórmula tem um apelo 
marcante na nova geração de realizadores de filme e vídeo cuja experiência visual é 
preponderadamente a televisão. (p.194). 
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Com esta nova forma de fazer televisão, a MTV conseguiu atrair a atenção dos jovens 

no mundo e respectivamente no Brasil, isto porque, o jovem se identifica com o formato da 

emissora e também com a realidade do país. Os jovens brasileiros são atraídos pela linguagem 

jovem da emissora, não só pelos VJ’s que conseguem se comunicar com este grupo, mas sim 

pela forma que a MTV expõe seus programas e contextualiza a realidade do país e do mundo 

com as expectativas dos jovens. A emissora possui diversos programas que variam entre 

notícias sobre o universo musical até debates sobre assuntos sexuais. Esta variedade faz com 

que muitos jovens criem uma simpatia pela MTV, já que ela é contemporânea e esta sempre 

atualizada sobre os assuntos que diz respeito ao universo jovem. Esta combinação de 

informação e entretenimento faz com que ela seja uma percussora da televisão brasileira, ela é 

responsável pela forma inovadora de interagir com seu público-alvo, ou seja, os jovens. 

 

A MTV Brasil tem a intrepidez de expor o pensamento cru de seus diretores e de 
seus telespectadores num país onde nenhuma outra emissora sequer ousa sair do 
padrão, além de ajudar na globalização cultural, já que é uma emissora presente em 
outros países. É, sem dúvida, uma TV de novos conceitos, alguns eu acredito bem 
válidos, válidos ao ponto de ajudar na formação do jovem e no esclarecimento de 
suas dúvidas, desde as mais simples até as mais complexas. Eu definiria a MTV 
como o reflexo no espelho da juventude de hoje. (PEDROSO, 2006. p.52). 

 

Além dos programas, a MTV também se destacou por apresentar diversos estilos 

musicais com o intuito de ser uma emissora aberta para todas as tribos. Desde seu surgimento 

a MTV abriu espaço para muitas bandas alternativas, dando oportunidade para que estas 

apresentassem seus trabalhos e também para que os seus telespectadores tivessem a 

possibilidade de conhecer novos estilos musicais. 

  

A principal característica da MTV é, aparentemente, não ter característica 
nenhuma. O formato da emissora surge em certa descontinuidade: embora sua 
grade de programação seja fixa, seus programas nunca são iguais, já que os clipes 
nunca são os mesmos e os programas informativos têm um caráter generalizado – 
falam de música. (MORAES, 2001, p.30). 

 

A MTV além de apresentar seus programas e videoclipes ela  também pode ser 

considerada uma emissora que lança tendências, sejam elas sobre moda ou sobre estilo de 
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vida. Ela mostra para os jovens o que esta acontecendo no mundo contemporâneo, o 

comportamento jovem na sociedade, as novas tendências, os problemas sociais, as novas 

tecnologias, etc. A emissora dá aos jovens as informações que ele necessita para encontrar sua 

identidade e também as novidades sobre o mundo da música, muitas vezes seguindo a risca o 

que a MTV transmite como forma de comportamento jovem. 

 

Uma geração que nunca foi desmamada em relação à televisão, porque nos 
videoclipes que transmite são tênues as linhas que separam fantasia e realidade. A 
MTV...é pura ambiência.É uma maneira de pensar, um modo de vida.É o mais 
consumado triunfo da chamada cultura do lixo...depois de algumas horas e dias a 
fio à assistir à MTV, é muito difícil fugir à conclusão de que o rock’n’roll foi 
substituído por anúncios”.(JHALLY, 1987, p.133). 

 

É impossível separar a MTV do formato Videoclipe, pois, desde o surgimento da 

emissora a proposta sempre foi apresentar as bandas de uma forma mais completa, onde os 

músicos aparecem e mostram seu estilo, seu comportamento, dando assim a impressão para o 

jovem que ele também interage com a banda. No início a MTV não tinha programas tão 

variados, era na verdade muito mais simples, com poucos VJ’s e separado por estilos 

musicais. Alguns programas era voltados para determinadas tribos, assim como o YO! MTV 

Raps, um programa que era transmitido inicialmente nos Estado Unidos e que a MTV Brasil 

adaptou para apresentar o estilo musical Rap, voltado para jovens que fazem parte do 

movimento Hip Hop. As músicas normalmente fazem criticas sociais e falam sobre os 

problemas atuais da sociedade. Era transmitido duas vezes por semana na emissora. Além 

deste, existia também o Fúria MTV, programa no qual focava apenas músicas Heavy Metal, 

com as características necessárias para atrair o seu público-alvo, ou seja, jovens metaleiros. 

Além destes dois programas existiam outros como Lado B, com videoclipes alternativos, 

entre outros. 

 Além de apresentar bandas conhecidas do público em geral, a MTV também tem como 

função dar espaço para bandas novas, ou independentes. Neste cenário musical a emissora 

serve como ponte para o sucesso de algumas bandas. Existem exemplos de bandas como Nx 

Zero, Fresno, COM 22, que quando lançaram seu primeiro videoclipe eram independentes e 

logo depois de algumas aparições na programação da emissora ficaram conhecidas no Brasil 

inteiro. Este exemplo mostra a importância da MTV para a reciclagem da música nacional e 

mundial. 
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A MTV Brasil detectou as bandas que faziam este estilo e aí falou, “Vamos 
descobrir nosso grunge”, o que foi muito legal, porque teve uma abertura muito 
grande para as bandas alternativas, e até hoje é uma abertura grande para quem tem 
uma banda nova. A MTV é uma referência obrigatória para quem tem uma nova. A 
MTV Brasil fez um bem para o mercado musical brasileiro. (PEDROSO, 2006. 
p.37). 

 

Nestes anos todos, o videoclipe foi sempre o formato principal da MTV, ele é quem 

atraiu e atrai até hoje os espectadores da emissora. É com o videoclipe que as pessoas se 

identificam com a banda, na maior parte das vezes o videoclipe proporciona para o espectador 

sensações e emoções variadas, na qual permite que o sujeito crie alguma forma de vinculo 

com a banda. A MTV tem uma relação direta com o formato videoclipe, pois foi ela quem 

tornou o formato conhecido quase que no mundo inteiro e na atualidade tem seu nome como 

sinônimo de música e videoclipe. Este como relata Pontes (2003. p.47), é “a linguagem do 

videoclipe poderia ser descrita como um “Amálgama” de, se não todas, pelo menos muitas 

das possibilidades visuais do cinema, condensadas de forma aparentemente aleatória, com 

ausência de continuidade narrativa”.  O videoclipe por ser mutante possibilita muitas 

experiências visuais, algumas delas como diferentes ângulos de câmera, movimentos de 

câmera complexos, montagem acelerada, saturação de cores, divisão de telas, enfim, o 

formato permite inúmeras possibilidades de criação.  

Segundo Machado (1995, p.170), “o que importa é menos a intenção de contar uma 

história e mais o desejo de se passar uma overdose de sensações, através de informações não-

relacionadas, acompanhando sons – o ritmo das imagens”. Esta afirmação leva a crer que no 

videoclipe não importa se o conteúdo do mesmo possui uma estrutura normal, como inicio, 

meio e fim. Sendo que o formato permite apenas transmitir significados que tenham alguma 

relação da música com as imagens, sem necessariamente ter um significado óbvio para o 

espectador. 
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2.5 MERCHANDISIG DE MARCA NO VIDEOCLIPE. 

Dentro da comunicação social existe a publicidade e propaganda, usadas para divulgar 

produtos e propagar idéias, conforme Sandmann (2003. p.10),  “em português publicidade é 

usado para a venda de produtos e serviços e propaganda tanto para a propagação de idéias 

como no sentido de publicidade. Propaganda é, portanto, o termo mais abrangente e o que 

pode ser usado em todos os sentidos”. Seguindo este conceito a propaganda tem como função 

principal atrair o individuo e fazer com que este deseje o produto ou serviço oferecido. Kotler 

( 2003, p.192) já dizia: “O objetivo da propaganda não é descrever os fatos sobre o produto, 

mas vender soluções ou sonhos”.  

 A propaganda é mais que necessária na atualidade, ela é vital para o desenvolvimento 

e crescimento de uma empresa. Segundo Kotler (2003. p.194) “fazer negócios sem 

propaganda é como piscar para uma garota no escuro. Você sabe o que esta fazendo, mas 

ninguém percebe”. Sem propaganda uma empresa não sobrevive no mercado, isso, porque é a 

propaganda que faz o público lembrar da marca, do produto ou do serviço.   O autor ainda 

ressalta que: 

 

“Propaganda é muito mais do que apenas comerciais de televisão – inclui marca, 
embalagem, celebridades como porta-vozes, patrocínio, publicidade, serviços aos 
clientes, a maneira como se tratam os empregados e até mesmo a maneira como sua 
secretária atende o telefone”. (Kotler 2003. p.198) 

 

A propaganda não depende apenas de boas idéias, mas precisa também de organização 

e planejamento de campanha. Estas medidas também podem ser usadas como forma de 

merchandising.  

 O merchandising também faz parte da comunicação social, ele é um elemento do 

marketing, de acordo com Sant’anna (2002. p.23), “o marketing define o quê e onde vender. 

O merchandising, como e por que vender”. Assim, o merchandising seria a atividade que 

engloba todos os aspectos de venda do produto ou serviços ao consumidor, prestados de 

canais normais, do comércio através de meios, que não sejam veículos de publicidade.   

 A utilização do merchandising nos veículos tem sido bem sucedida, isto porque tem se 

usado celebridades utilizando os produtos no cenário artístico, incluindo novelas, filmes e 

programas de auditório. Segundo Sant’anna (2002. p.24), “Ultimamente os veículos de 
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comunicação têm se utilizado do merchandising com grande sucesso, tanto na imprensa como 

na tv. É a presença de produtos que são consumidos pelos artistas e pelo público 

telespectador. É o cartaz que surge num cenário”. Não é novidade a utilização de artistas em 

propagandas, este recurso é utilizado para transmitir credibilidade do produto para o público-

alvo. O merchandising não se restringe a usar apenas atores, atrizes, ou apresentadores para 

apresentar os produtos. Ele também esta presente no meio musical, utilizando-se de  bandas, 

músicos e do veículo MTV que mostra videoclipes dos mesmos. 

A palavra merchandising deriva da palavra marcheant, marcheandise e, vulgarmente 

significa promover a venda de bens (Carvalho, 2003. p.13). O merchandising nada mais é que 

mostrar, apresentar o produto em alguma forma de mídia, para que este produto ou serviço 

venha a ser conhecido e comprado pelo público-alvo pré-estabelecido. Normalmente, a 

palavra é relacionada apenas com as intervenções feitas nas novelas, na qual algum ator ou 

atriz aparece usando o produto e destacando a marca do mesmo. Merchandising pode ser 

usado em quase todas as formas de mídia e em diferentes formatos de propaganda, 

dependendo apenas do planejamento da campanha e dos meios escolhidas. Hoje em dia, o 

merchandising está presente mais na televisão do que em outros tipos, formatos, programas, 

inclusive o videoclipe. 

 

 

[...] Utilizaremos um conceito artesanal, até pode ser caricato, mas acessível. 
Merchandising é a publicidade fora dos intervalos comerciais, em nosso caso, 
integrando o contexto das novelas. Articula-se em nível inconsciente, indireto e 
subjetivo. Geralmente, se baseia na Exibitécnica, isto é, a técnica de expor, exibir e 
dispor de produtos (idem). (RAMOS, 1990, p. 43). 

 

 

Existem muitos conceitos sobre merchandising e de certa forma estas afirmações 

indicam que o merchandising é uma forma de expor a marca de uma maneira mais amena, 

dentro de um programa de televisão. Mas o que se vê na atualidade são as marcas entrando 

em cena de uma forma mais agressiva e sem fazer parte da narrativa do programa. A principio 

como afirma Muniz Sodré (1981) conta como surgiu o merchandising na rede Globo, ou 

melhor na novela: 

 

Na novela Cavalo de Aço, 1973, uma garrafa de conhaque Dreher foi casualmente, 
posta num cenário por um regra-três. Funcionou como propaganda poderosa do 
produto: a situação dramática ficou em segundo plano na memória do 
telespectador, destacando-se a marca do conhaque. Ninguém na tevê sabia que 
estava fazendo propaganda (na época a Rede Globo ainda não faturava esse tipo de 
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anúncio, o que é comum agora), mas esta funcionou com toda a força. (SODRÉ, 
1981, p.73) 

 

 

 O merchandising já se mostrou eficiente em outros formatos, como em novelas e 

também programas de auditório, mas com o público jovem a propaganda deve ser pensada e 

direcionada de forma diferenciada. A propaganda não pode mais pensar apenas em vender o 

produto ou marca, mas sim vender o conceito da marca. 

 

A publicidade vende-nos muito mais do que simples bens de consumo, vende-nos 
as nossas próprias identidades, identidades de que, como seres ideológicos que 
somos, acabamos por ter necessidade. É uma dependência ideológica que a 
publicidade simultaneamente alimenta e de que sobrevive (PINTO, 1997. p. 34). 

 

O videoclipe já é considerado uma peça promocional, pois, faz a propaganda da 

própria banda, ou músico. Uma de suas características é seu formato que permite a liberdade 

de criação, ou seja, ele possui um caráter “mutante” que admite a inserção de propaganda sem 

interferir na narrativa. O videoclipe pode oferecer muitas vantagens como um formato de 

propaganda, uma delas é a facilidade de atingir o público-alvo escolhido, já que é possível 

traçar o perfil das pessoas que se identificam com o estilo musical, ou com a própria banda. 

Existe também a possibilidade de trabalhar o produto de forma menos agressiva, ou seja, o 

produto aparece em destaque em algum momento, mas não necessita aparecer 

constantemente, o produto pode  fazer parte do conceito do vídeo clipe, sem prejudicar a 

narrativa do mesmo.  

 

Dentro desse contexto, o videoclipe nasce como uma nova forma de expressão no 
campo da comunicação e conquista lugar dentro e fora da TV. O videoclipe é 
independente dos modelos tradicionais da TV, pois segue um processo no qual 
permite a experimentação e a exploração de várias técnicas avançadas, associadas 
aos recursos de captação tradicionais. Dispensando a lógica da narrativa, expressa 
imagens “sem nenhum significado imediato, sem qualquer denotação direta, sem 
referência alguma no sentido fotográfico do tempo, desde que seu movimento seja 
harmônico com o da música. (MACHADO, 1995, p.170) 

 

O videoclipe proporciona a indústria fonográfica fazer a propaganda de bandas ou 

músicos, é um formato que mostra a “cara” da banda, isto é, além de vender a música, 

comercializa a imagem, o estilo e a estética de cada grupo musical. O formato tornou-se um 
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novo referencial para a apreciação estética da música associada a uma forma de oferecer um 

produto ao consumo.  

 

Os videoclipes reforçam a representação visual dos rock stars (...). Esta finalidade de 
promoção exige que a imagem de um star domine o conteúdo do videoclipe a fim de 
que essa música possa ser identificada como merchandising do artista. O resultado é 
uma mistura de trucagens, efeitos especiais baseados na banda ou artista, uma estética 
inseparável da publicidade. (BUXTON. 1987. P. 175). 

 

Conforme Pedroso (2006. p.10), “Por meio do videoclipe, a indústria cultural cria um 

consumidor para seu próprio produto”. É com o videoclipe que a indústria fonográfica 

consegue atingir seu público-alvo, isso, porque o videoclipe cria novas realidades no consumo 

musical, isso porque a música atinge o público jovem de forma natural. 

O videoclipe também é considerado uma forma de demonstração artística da pós-

modernidade. Como Pontes (2003. p. 51) relata, “Voltando à crença que generalizada que 

toda arte é fruto – e, de certa forma, espelho – de seu tempo, fica claro que o videoclipe é a 

forma de arte por excelência da pós-modernidade”. O videoclipe, por ser considerado uma 

forma de arte pós-moderna, faz parte da vida do público jovem, muitas vezes influenciando na 

forma de pensar e agir. Isso deve porque o conteúdo que é transmitido seja pela letra da 

música, ou pelo videoclipe reflete de alguma forma situações da vida contemporânea. 

Coelho ( ano. P. 159), “Na MTV ocorre uma simbiose intensa entre imagem e som 

musical. Tão intensa que é arriscado apontar a dominante se a imagem ou o som”. É claro que 

a MTV tem um papel fundamental na vida dos jovens, pois, é ela quem apresenta os 

videoclipes, fala sobre música e comportamento e também é ela quem ajuda a formar 

opiniões. Na verdade, o som e a imagem juntos, servem para despertar algo menos racional e 

mais emocional, o videoclipe é uma forma que o jovem tem de se distrair, ele busca este 

formato como entretenimento também. 

 

Na verdade, o videoclipe, como instrumento publicitário, cria novas realidades de 
consumo do rock no que diz respeito à produção do efeito da música sobre o público. 
O nível de penetração das mensagens publicitárias codificadas nos signos expressos 
no videoclipe x por exemplo, os carros, os cigarros, as roupas, os cortes de cabelo que 
caracterizam o estilo que determinada banda quer “vender”ao público – torna-se muito 
maior. (Pedroso, 2006. p. 32). 

 



 27 

 

A MTV, o videoclipe e o merchandising estão relacionados quase que diretamente, 

isto porque existe uma emissora que transmite videoclipes e que estes vídeos podem servir 

como forma de merchandising de marcas. Desde seu lançamento a MTV transmitia 

videoclipes no intuito de vender a banda, ou músico, e também para entreter os jovens. Hoje a 

MTV é considerada uma grande emissora, possui filiais em todos os continentes e 

desempenha um papel importante na tendência do comportamento jovem. Enfim, o formato 

videoclipe pode oferecer inúmeras possibilidades para a propaganda, devido as suas 

características, ao modo como o jovem se comporta na atualidade e a necessidade que a 

propaganda tem de se adaptar ao seu público-alvo. 
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3 Metodologia:   

Devido ao caráter hibrido do trabalho, foram utilizadas na metodologia mais de uma 

forma de pesquisa, em função da necessidade de cumprir os objetivos e para o melhor 

entendimento do videoclipe. 

Neste contexto, a pesquisa é de natureza qualitativa, que conforme Michel (2005. 

p.33), “Na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Os 

videoclipes serão vistos repetidamente, para que se descubram às formas de merchandising de 

marcas usadas nestes. Durante este processo de análise, espera-se a compreensão dos 

fenômenos seguindo depois para a interpretação do pesquisador. 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzida em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento chave. É descritiva.  Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.  

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas 

convence na forma de experimentação empírica, a partir de análises feitas de forma 

detalhadas, com argumentação lógica das idéias e com o contexto baseado na realidade.  

Neste trabalho foram analisados oito videoclipes que continham alguma forma de 

merchandising, sendo estes pertencentes as seguintes bandas e cantores: Black Eyed Peas, 

Avrril Lavigne, DMC Run, Carlos Santana e Chad Kroeger, The Pretenders, Chistina 

Aguilera, Sepultura e Backstreet Boys. Por ter um número reduzido de videoclipes a pesquisa 

torna-se qualitativa, justamente porque durante a análise é verificado a forma e contexto em 

que é apresentado o merchandisng. 

O primeiro passo foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1995, p.71) “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituindo principalmente livros e artigos 

científicos”. Este tipo de pesquisa proporciona para o investigador uma ampla cobertura sobre 

os fenômenos, permitindo assim que o pesquisador aproveite pesquisas já realizadas por 

outros sobre o seu objeto de estudo. A pesquisa bibliográfica é adequada para obter 

informações históricas sobre o objeto de estudo e também para auxiliar o investigador na 

observação dos fenômenos.  

 



 29 

Muito já se escreveu acerca dos procedimentos e das atitudes a serem adotados na 
leitura do material para pesquisa bibliográfica. Alguns autores chegaram mesmo a 
elaborar alentadas taxionomias dos tipos de leitura. Como, porém, essas 
taxionomias são derivadas fundamentalmente da experiência, sem o suporte de 
teorias suficientemente abranjentes, o melhor será considerar apenas alguns tipos 
básicos de leitura que caracterizam a pesquisa bibliográfica. Cabe lembrar que estes 
tipos aqui apresentados não são mutuamente exclusivos nem exaustivos. (GIL, 
1996, p.67).  

  

Durante a pesquisa bibliográfica foram analisados livros, artigos e pesquisas 

acadêmicas que continham a história do videoclipe, suas características, o perfil do público-

alvo e as possibilidades que ele pode proporcionar para a comunicação social. Ao longo do 

estudo os principais tópicos abordados foram o videoclipe, o merchandising de marcas, a 

publicidade e propaganda, assim como a emissora MTV (Music Television) considerada como 

uma das percussoras de videoclipe no mundo. 

  Na pesquisa será utilizado a técnica da observação, onde foram analisados objetos de 

estudo, sendo estes quatro videoclipes que continham alguma forma merchandising de marca. 

Segundo Gil (1995. p. 35), “o método observacional é um dos mais precisos e modernos, isto 

porque ele possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais”. O processo de 

observação foi realizado a partir da seleção de quatro videoclipes que contenham alguma 

forma de merchandising. Durante a pesquisa foi analisado como o merchandising se 

apresentou dentro do videoclipe e se ele interferiu ou não na narrativa. 

Conforme Gil (1995. p.104), “a observação nada mais é que o uso dos sentidos com 

vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano. Pode, porém, ser utilizada 

como procedimento cientifico”.  Tal processo serviu para obter maior conhecimento sobre o 

merchandising dentro do formato videoclipe e permitiu uma análise descritiva que elucide o 

problema suscitado por este projeto. 

Outra técnica utilizada nesta pesquisa é a análise descritiva, ou seja, através da 

observação descrever como o merchandising se apresenta em cada videoclipe, identificando o 

tempo de exposição, como se apresenta e se de alguma forma ele atinge o seu público-alvo. 

Duarte e Barros afirmam: 

 

A análise da imagem cinética, para além da aparente naturalidade propiciada pelo 
movimento, deve levar em conta especialmente os aspectos temporais desse 
registro virtual, o desenrolar da cena, e a forma pela qual se mostram esses 
momentos. Assim, além dos elementos visuais já destacados, o tempo de duração, 
ou seja, por quanto tempo se exibe determinada imagem, o ritmo de montagem ou 
edição de cenas, a forma de encadeamento dos registros visuais [...] (2005, p.341).  
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Nesta pesquisa foi analisado como se apresenta o merchandising em cada videoclipe, a 

forma que ele se comportou dentro do formato e se ele pode ser percebido de uma forma 

natural pelo receptor. Sendo assim, acredita-se que a junção de tais processos metodológicos 

serão pertinentes aos objetivos deste projeto, isso, porque eles irão se complementar no 

decorrer da pesquisa e servirão para a melhor compreensão do objeto de estudo.  
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4 ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES 

 

No processo de análise dos videoclipes buscou-se enfatizar o momento em que a 

marca ou ícone aparece exposto no vídeo. Isso foi feito a fim de apresentar, de forma coerente 

e consistente, que o merchandising está presente em seu formato e que ele faz parte de da 

narrativa do mesmo. Cada vídeo analisado foi determinado conforme as aparições de marcas 

já conhecidas no Brasil e em algumas partes do mundo, enfatizando que as marcas atualmente 

são globais. 

 

O primeiro videoclipe analisado é o da música Let´s get is started, da banda 

americana Black Eyed Peas. Este conjunto musical possui um estilo voltado para o hip hop, 

mesclando ainda seu som com a pop music. Neste videoclipe a marca encontrada é da 

empresa americana de telefones celulares Motorola.  

A música é alegre e dançante e o videoclipe em questão tem como finalidade 

transmiti-la dessa forma ao público. Os músicos dançam break1, ficam de ponta cabeça e 

interagem com a platéia no momento em que estão se apresentando um show. O tempo de 

duração do videoclipe é de três minutos e cinqüenta segundos. 

 

Descrição do merchandising da marca dentro do videoclipe: 

 

No início do videoclipe, o celular com a logomarca da empresa dá uma volta de 360 

graus em primeiro plano da tela, ficando em destaque durante cinco segundos. Em seguida a 

vocalista do grupo pega o celular, como se estivesse falando com alguém, e começa a cantar 

N° 1                                                                                                                                     N° 2 

 

                                               

 

 

 

 

Aos dois minutos de vídeo aparece novamente um celular da marca Motorola, de 

modelo diferente do primeiro. Desta vez é alguém da platéia fotografando a banda no palco. 

                                                 
1 Dança característica do estilo hip hop. 
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Em seguida, aparece mais uma vez o celular mostrando a banda, desta vez com o visor virado 

para frente, como se estivesse gravando um trecho do show. O celular aparece como objeto 

principal nesta cena durante quatro segundos. Esta é a última vez que o celular e a marca 

aparecem. 

N° 3                                                                                                                                      N° 4 

 

 

 

 

 
 

No videoclipe em questão percebemos que existe merchandising de marca, pois esta 

aparece claramente duas vezes, além do aparelho celular, que aparece como um elemento do 

vídeo. Neste caso, o merchandising é conseguir passar a marca do celular, inseri-lo no 

videoclipe, tornando-o parte do formato, sem interferir na narrativa, e tornando-se um 

elemento essencial no videoclipe. Logo, a atenção do público-alvo da banda é voltada para o 

mesmo. 

O segundo videoclipe estudado é da artista Avril Lavigne, jovem revelação no 

mundo da música pop e uma das artistas mais bem pagas no show bussiness. O vídeo é o da 

música When You´re Gone, e este tem um contexto que fala sobre perdas de pessoas amadas, 

focando a guerra do Iraque. Um homem vai à guerra e lá acaba perdendo a vida, deixando sua 

família entristecida. O vídeo tem quatro minutos e doze segundos de duração.  

Neste videoclipe aparecem duas marcas reconhecidas mundialmente: a Nokia, 

empresa japonesa de aparelhos celulares, e a Sony, também uma empresa japonesa, 

reconhecida por fabricar diversos aparelhos eletrônicos, entre eles câmeras fotográficas 

digitais. 

O celular da Nokia aparece em destaque aos dois minutos e vinte e nove segundos, 

tendo em vista que ele tem foco durante três segundos. Neste período, aparece em destaque a 

tela do celular com a mensagem No messages, mas, ao mesmo tempo, o aparelho e a marca 

Nokia ficam em evidência.  

            N°5  
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Aos dois minutos e 37 segundos uma câmera digital Cyber-shot da empresa Sony 

aparece em primeiro plano, mostrando a marca da empresa com destaque durante dois 

segundos. Em seguida, aos dois minutos e 42 segundos, a câmera aparece novamente, mas 

desta vez sendo segurada por uma mão feminina que passa as fotos no visor do aparelho. Este 

momento do clipe dura dois segundos. 

 

  N° 6                                                                                                                                  N° 7 

 

 

 

 
 

Novamente, aos três minutos e 40 segundos, o aparelho celular entra em cena, desta 

vez com uma mulher abrindo o aparelho, aparecendo, em primeiro plano, uma mensagem no 

celular: I´m ok. I miss you, que traduzido para a língua portuguesa diz: Estou bem. Saudades 

de você. A mensagem fica exposta por cerca de seis segundos, exibindo a marca Nokia do 

aparelho celular. 

       N° 8                                                                              

 

 

 

 

 
 

No caso deste videoclipe, surgem duas marcas em destaque: Sony e Nokia. 

Acreditamos que as duas mostram funções importantes em seu contexto e realmente podem 

atingir o seu público-alvo, fazendo com que este se interesse pelos produtos oferecidos na 

apresentação do vídeo. Além do mais, as marcas são conhecidas e vendidas em quase todos os 

lugares do mundo, assim como a cantora que é mundialmente conhecida, sendo seus clipes 

exibidos em diversos países. 

O terceiro videoclipe apresentado é o It’s like that da banda DMC RUN, grupo de 

rap americano. Este grupo musical teve sua origem no início dos anos 80 e é, atualmente, uma 

referência para todos os grupos de rap. O videoclipe tem três minutos e quarenta e quatro 

segundos de duração. 
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O contexto do videoclipe é uma batalha de B. Boys, ou seja, de grupos de danças que 

fazem parte da cultura hip hop. Esta batalha tem como finalidade vencer o grupo adversário 

na dança. O vídeo é praticamente mostrando apenas as pessoas dançando numa espécie de 

saguão. Em algumas cenas os músicos aparecem cantando. 

Neste videoclipe existe o merchandising da marca esportiva Adidas, aparecendo 

neste vídeo apenas tênis e jaquetas com a logomarca da empresa. O primeiro momento em 

que aparece a logo da Adidas é aos quinze segundos onde o cantor do grupo esta com uma 

jaqueta preta com a logomarca da empresa do lado direito. Tem duração de 1 segundo. Aos 

cinqüenta segundos do clipe aparece em primeiro plano os tênis da Adidas, onde os 

dançarinos estão acompanhando a batida da música com os pés, não demorando mais que 2 

segundos de aparição. Aos cinqüenta e quatro segundos aparece novamente uma pessoa com 

o par de tênis dançando, focando apenas o tênis. Este foco é muito rápido, dando apenas pra 

perceber que o tênis é da empresa pelas suas três listras laterais. 

N° 9                                                                                                                                       N°10 

 

 

 

 

 

 

               N° 11 

 

 

 

 

 

Neste caso, a marca é reconhecida como uma parte da cultura do estilo hip hop. 

Muitas pessoas que fazem parte deste movimento usam a marca Adidas por ser ícone de uma 

geração.  

Neste clipe a marca aparece uma vez com clareza, nas demais somente os pares de 

tênis com as pessoas dançando, mas o que se destaca não é marca em si, mas sim as listras 

laterais dos tênis, pois, são a marca registrada da Adidas. Por isso, o merchandising deve ser 

útil neste caso somente para as pessoas que se identificam com a música e com os artistas. 
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O quarto videoclipe analisado é de uma parceria entre o guitarrista mexicano Carlos 

Santana e o cantor Chad Kroeger, integrante da banda americana Nickelback. A música se 

chama Into the nigh. O vídeo tem quatro minutos e dois segundos de duração e apresenta a 

marca Sony inserida no videoclipe como forma de merchandising. 

O contexto deste vídeo é sobre o amor, onde o ator principal tenta o suicídio no 

inicio da gravação, mas uma pomba branca pousa ao seu lado antes dele tentar pular do prédio 

e em seguida pousa na janela de uma dançarina latina. A partir deste momento o ator principal 

começa sua jornada para conquistar a dançarina, que se torna uma espécie de amor platônico. 

A marca da Sony é apresentada na câmera fotográfica digital, quando um sujeito da 

platéia fotografa a dançarina em seu show. O vídeo dá um close na máquina e, 

conseqüentemente, na logo da Sony. Essa tomada começa ao um minuto e quarenta e sete 

segundos e dura dois segundos. Em seguida aparece novamente a câmera fotográfica sob 

outro ângulo, com o fotógrafo mostrando seu display para uma mulher ver as fotos feitas por 

ele. Esta cena leva mais dois segundos. 

 

N° 12                                                                                                                                     N°13        

 

 

 

 

 
 

Como a marca aparece apenas rapidamente no videoclipe, não se pode confirmar 

que vá chamar a atenção do público, mas o grande destaque da câmera fotográfica está em seu 

design. Por ser uma máquina moderna e bonita pode atrair olhares mais atentos. Mesmo tendo 

pouco tempo de exposição, o destaque principal da câmera é bem explorado neste pequeno 

espaço de tempo. 

O quinto videoclipe avaliado é da banda inglesa The Pretenders, considerada entre 

os críticos uma das grandes bandas de rock’n roll nos anos 70 e 80. O nome da música é 

Brass in pocket e a marca em destaque é a Lucky Strike, famosa marca de cigarros americana. 

O videoclipe tem a duração de três minutos e nove segundos. 

O videoclipe passa exclusivamente dentro de uma cafeteria, onde a vocalista 

interpreta uma garçonete que está entediada de trabalhar naquele local. Os outros membros da 

banda chegam no local pedindo o cardápio e a garçonete se apaixona por um deles. Neste 
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meio tempo, as namoradas aparecem e ela acaba perdendo a oportunidade de ficar com o 

cliente. 

A marca Lucky Strike surge no videoclipe aos um minuto e dois segundos, estando 

posicionado na prateleira atrás do balcão de atendimento. Seu formato está como se fosse um 

maço de cigarros grande ao lado do ponto de venda. Fica exposto na primeira vez por 6 

segundos, enquanto a vocalista está se arrumando no espelho ao lado do balcão. A marca 

aparece novamente aos um minuto e 33 segundos, quando a vocalista da banda vai servir o 

café, este tempo de exposição é de oito segundos. 

 

N°14                                                                                                                                   N°15 

 

 

 

 

 

 

Neste videoclipe a marca parece diversas vezes como parte do cenário, ou seja, da 

cafeteria, tem um bom tempo de exposição, aparece sempre ao lado da vocalista muito bem 

destacada. Esse caso apresenta o merchandising da marca como se ele estivesse presente em 

todas as cafeterias ou lojas do gênero. Na realidade, café e cigarro sempre fizeram par, tanto 

em filmes quanto em outro formatos de mídia, podendo criar, assim, uma simpatia com quem 

fuma e gosta de café. 

O sexto videoclipe selecionado é da cantora Christina Aguilera, com a música 

Candyman. A artista americana tem suas músicas baseadas no estilo pop, sendo conhecida 

mundialmente. O videoclipe tem três minutos e dezessete segundos de duração e mostra a 

bebida Campari numa bandeja juntamente com alguns copos servidos da bebida. 

O contexto do videoclipe é o das Pin ups, com a cantora vestida com modelos de 

roupas que remetem ao estilo, além de ter a presença de militares com uniformes de época, 

todos dançando num salão de festas que recorda os antigos bailes dos militares americanos. 

Aos quarenta e nove segundos a garrafa de Campari aparece com uma mulher 

carregando a bandeja com a bebida em destaque, dando um foco em sua marca. Este tempo de 

exposição é de dois segundos. Em seguida, aos cinqüenta e quatro segundos, aparece 

novamente com a mesma cena. Entretanto, desta vez a marca ganha mais destaque no 

contexto do clipe, durando dois segundos também. Em sua terceira aparição, o foco é somente 
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na bandeja com a garrafa e a marca em primeiro plano juntamente com os copos. Esta cena 

fica três segundos exposta no vídeo. Aos um minuto e dezoito segundos a garrafa de Campari 

aparece novamente, com a moça carregando a bandeja agora num plano mais aberto, ficando 

três segundos em exposição. Aos três minutos e quatro segundos a mulher aparece novamente 

com a bandeja, destacando a garrafa, apresentando o produto por dois segundos. 
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O videoclipe já nos remete à época em que as pin ups eram moda, mas na atualidade 

existem tribos que adotaram este estilo para suas vidas, ou que simplesmente tem uma certa 

simpatia com o gênero e o glamour que esta época representou. O merchandising neste 

videoclipe está muito bem exposto, fazendo parte do videoclipe, a garrafa sendo levada por 

uma modelo pin up com todo o charme da época combina com o posicionamento da marca e, 

de certa forma, deve atrair o público-alvo para experimentar a bebida ou continuar 

apreciando-a. 

O próximo videoclipe analisado foi da banda brasileira de Trash Metal2 chamada 

Sepultura, com a música Attitude, onde, na verdade, aparece pouco a imagem da academia da 

família Gracie, mas foca o principal lutador da época como ícone das artes marciais 

brasileiras. O clipe tem duração de quatro minutos e vinte e oito segundos. 

O videoclipe apresenta-se num octagon3, onde o lutador brasileiro desafia alguns 

oponentes. Durante esta apresentação, aparecem algumas vezes a logomarca da academia, 

entretanto, esta não é muito visível. Como dito anteriormente, o atleta em questão é que é o 

ícone da marca.  

No final do videoclipe toda a família Gracie aparece, com seus uniformes de treino, 

e isso nos remete diretamente à academia e ao seu estilo de luta, criado por esta família e 

disseminado no mundo através dos campeonatos de vale-tudo: o Jiu-jitsu. 

                                                 
2 Um dos segmentos do estilo heavy metal, porém com estruturas musicais diferentes, o som é mais “sujo”. 
3 Ringue das lutas de vale-tudo. 
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Esse videoclipe além de promover o jiu-jitsu brasileiro também faz referência aos 

lutadores da academia dos Gracie, que ganharam todos os torneios mundiais de vale-tudo 

durante três anos consecutivos. O público-alvo do Sepultura são jovens que gostam de um 

estilo mais pesado de música e que, em sua maioria, também aprecia de certa forma este 

esporte que vem crescendo no país. É possível que ele tenha influenciado muitos jovens a 

começarem a treinar na academia dos Gracie justamente por ver o quão eficiente é a arte 

marcial que eles ensinam. 

 

N°18                                                                                                                                      N°19 

 

 

 

 

 

 

O último videoclipe selecionado é da banda americana Backstreet Boys, com o estilo 

conhecido como boys band, que normalmente tem a estrutura de cinco rapazes bem 

apessoados que dançam e cantam. Normalmente, cada um dos integrantes tem um apelo para 

cada estilo de vida, ou seja, um do tipo que gosta de malhar, outro que parece ser o valentão, 

um mais sensível e aí por diante. O videoclipe chamado We´ve got it goin on, com duração de 

quarto minutos e onze segundos, apresenta algumas vezes o carro Jeep. 

O videoclipe começa com os integrantes da banda se apresentando numa rádio, e 

logo em seguida aparecem cantando em uma danceteria. O produto com a marca em destaque 

aparece aos cinqüenta e nove segundos do videoclipe, onde alguns integrantes do grupo estão 

cantando e lavando o carro na parte da frente, focando bem a marca do automóvel, durando 

em torno de dois segundos nesta tomada. Em seguida, volta a mesma cena, com eles lavando 

o carro, durando mais dois segundos. Estas cenas duram até a metade do videoclipe, sempre 

mostrando o carro e os cantores em volta dele. O vídeo somente nesta cena fica em preto e 

branco.  

N°20                                                                                                                                      N°21 
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Neste caso, o carro fica bastante tempo exposto, deixando a marca Jeep por um bom 

tempo em evidência, dando tempo de visualizá-la. O merchandising neste caso é questionavel, 

pois este carro tem um perfil para o público masculino e o público-alvo da banda é 

predominantemente feminino e possivelmente de pessoas que ainda não dirigem, ou não tem 

habilitação. A marca fica bem exposta, mas provavelmente não irá atingir seu público-alvo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Após serem analisados os oito videoclipes que contém  merchandising proposto 

anteriormente no presente trabalho, puderam-se desenvolver algumas considerações a respeito 

das observações obtidas. Assim como, por exemplo, como a sociedade contemporânea busca 

incessantemente o prazer imediato e também por se caracterizar como uma sociedade de 

consumo. Mesmo focando o jovem como público-alvo deste trabalho é fundamental destacar 

também que este público não se prende mais as propagandas tradicionais às quais são 

expostos. Na pós-modernidade a necessidade que a propaganda tem é de conseguir prender a 

atenção do jovem sem ser incoveniente ou importuno na sua apresentação. Os jovens na 

atualidade já não se sentem atraídos por anúncios impressos, spots ou em VTs de 30 

segundos. Segundo Karsaklin (2000), afirma que um consumidor tem contato com centenas 

de propagandas diariamente, porém somente algumas são percebidas e as demais são 

ignoradas porque não correspondem aos seus interesses. 

Contudo, a MTV também desempenha um papel importante na sociedade pós-

moderna, pois, além de apresentar uma grande variedade de videoclipes ela é percussora na 

divulgação dos mesmos. A MTV além de ser pioneira na transmissão de vídeos, ela tem um 

certo apelo direto com os jovens na atualidade, pois, sua forma de comunicação é simples e 

seus apresentadores têm a simpatia dos jovens. Conforme foi apresentado a emissora 

desenvolve um papel na atualidade não só de apresentar programas, ou videoclipes, mas 

também é uma referencia de moda e comportamento, ela serve de parâmetro para os jovens 

que buscam informações sobre as principais tendências de suas tribos, além de ser uma 

formadora de opinião. A emissora é o ponto de referencia na maior parte dos países quando o 

assunto central é música, juntamente com ela os videoclipes também lançam tendências e 

ditam moda e comportamento para seu público, diferentemente de outros meios de 

propaganda. 

Além de identificar que a propaganda necessita de novas formas para divulgar marcas, 

também se observou nos videoclipes selecionados diversas formas em que a marca é 

apresentada para seu público. Cada produto/marca apresentado no vídeo fazia parte do 

contexto e da narrativa proposta, como exemplo, o videoclipes da cantora americana Christina 

Aguilera, no qual é exposta uma garrafa de Campari, sendo levado por uma modelo vestida de 

pin up, ou seja, a bebida no caso remete ao fato de que na época do surgimento das pin ups o 

Campari era sinônimo de glamour. Assim, como o videoclipe da banda também americana 
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Black Yaed Peas, o celular Motorola se destaca de forma coerente e mostrando de certa forma 

ao seu público que a marca tem valor agregado. Cada um dos videoclipes analisados 

destacaram seus produtos/marcas buscando agregar valor a marca e estabelecer um vínculo 

com o artista. Segundo Shimp (2002), a marca é a garantia de desempenho e beneficio que o 

consumidor deseja alcançar ao comprar um produto, a simples menção de seu nome deve 

gerar expectativas sobre o que ela terá em termos de qualidade, conveniência e status. 

Conforme ainda o autor, a melhor maneira de gerar tal expectativa no público jovem é 

aproximar-se do seu dia-a-dia, de seus gostos, desejos, anseios e principalmente, suas 

curiosidades. O videoclipe possui uma grande vantagem em relação a outros formatos de 

mídia, já que ele pode ser direcionado para determinado público-alvo e o merchandising nele 

inserido pode fazer parte do contexto do videoclipe. Além disso, o videoclipe não precisa 

seguir determinados padrões de apresentação, ele pode ser reinventado a todo instante, isto, 

porque, ele é um formato mutante. 

Os videoclipes observados mostram o merchandising de forma sutil, onde a marca ou 

produto é apresentado como parte da narrativa, sem precisar fugir do contexto do videoclipe. 

Cada produto destacou-se não mais que alguns segundos em determinadas cenas, mas estas 

poucas aparições disfarçam a intenção de venda do produto, ou para manter a marca em 

destaque no mercado. É esta estratégia de venda que surge efeito nos jovens, pois, como já foi 

visto anteriormente os músicos famosos são os ícones das tribos, são eles que lançam 

tendências e podem ser considerados líderes de opinião. 

Percebendo que na atualidade os jovens estão mais interessados em novas formas de 

propaganda, é importante destacar o videoclipe como uma forma interessante para fazer 

merchandising. Além, de poder ser direcionado para qualquer tribo urbana ele também pode 

servir para manter a marca em exposição para seu público, lembrando que na atualidade com 

o uso cada vez maior da internet é possível assistir aos videoclipes favoritos em sites como o 

Youtube que o próprio divulgador é o individuo que acessa, podendo trocar informações com 

outras pessoas e tendo a liberdade de escolher o videoclipe que deseja, ou algum outro vídeo. 

Enfim, o videoclipe pode servir como peça de propaganda, mas não com o intuito de 

ser a peça principal de uma campanha, mas sim podendo ser uma peça de apoio para uma 

ação publicitária que envolva outras peças. Ela não irá substituir outras peças, mas sim 

complementar a campanha. É importante ressaltar as marcas que aparecem nos videoclipes 

analisado são todas conhecidas mundialmente e que para o merchandising ter efeito positivo a 

marca em questão deve de preferência ser conhecida pelo seu público-alvo. 
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