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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa abordar a ferramenta de comunicação denominada product 

placement inseridas em videoclipes do gênero musical Hip Hop. Os mesmos são analisados 

de forma a localizar sua presença no suporte midiático em questão e perceber se há eficácia 

dessas inserções em um formato audiovisual de curta duração, em que ocorrem imagens 

sobrepostas e rápidas. A ferramenta de comunicação product placement, nesta pesquisa, está 

direcionada a marca Beats by Dr Dre, marca norte-americana de fones de ouvidos e alto-

falantes, devido a ter sua divulgação através de videoclipes de estilos musicais como Hip 

Hop, R&B e Pop. Por ter os videoclipes como objeto de estudo, pretende-se analisar o visual e 

o áudio deste, equivalentes às imagens e às letras das músicas com a inserção da respectiva 

marca. Trabalhamos conceitos como Estudos Culturais, bem como autores tais como Giglio e, 

Vestergaard e Schroder. Para a avaliação desta, utilizam-se recursos metodológicos que 

possam transparecer as informações de forma qualitativa: análise de conteúdo, análise de 

imagem, análise fílmica percepção. Deste modo, pondera-se a ter uma maior percepção em 

relação a esta ferramenta de comunicação, product placement, que é apresentado diariamente 

nos meios. 

 

Palavras-chave: Percepção, Product Placement, Videoclipe, Marca. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to address the communication tool called product placement in music 

videos of musical genre Hip Hop. They are analyzed in order to find his presence in the media 

support and realize if there is effectiveness of these insertions in a short audiovisual format, in 

which overlapping images occur and fast. The communication tool product placement, in this 

research, is directed to brand Beats by Dr Dre, American brand of headphones and speakers, 

due to having their dissemination through music videos of musical styles such as Hip Hop, 

Pop and R&B. By having the videos as an object of study intended to analyze the visual and 

the audio from this, equivalent to those images and lyrics of the songs with the insertion of 

their brand. It works with such concepts as cultural studies, as well as authors such as Giglio 

and Vestergaard and Schroder. For the assessment of methodological features that are used to 

show the information qualitatively: content analysis, image analysis, film analysis and 

perception. In this way, to have a greater perception of this communication tool, product 

placement, this is presented daily in the media. 

 

Keywords: Perception, Product Placement, Music video, Brand 
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“Com Beats, as pessoas vão ouvir o que os 

artistas ouvem, e ouvir a música do jeito que 

deveriam: o jeito que eu faço." 

 

    Dr Dre 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade midiática, é possível notar a forte presença de muitos anúncios 

publicitários invadindo o mundo do entretenimento, que marca o dia-a-dia dos espectadores, 

mas ao utilizá-la é necessário cuidado. Essa manifestação denomina-se product placement, 

que se dá pela forma de forma de divulgar produtos inseridos em programas de 

entretenimento que não seja no formato tradicional, ou seja, filmes publicitários.  

Ferramenta de comunicação, em questão, é denominada de merchandising no Brasil, 

devido a ser chamada deste modo pelas redes de televisão. Porém esta denominação se 

encontra errada, por ser confundido com merchandise editorial, nome dado anteriormente à 

ferramenta de comunicação product placement. As primeiras tentativas desta ferramenta de 

comunicação ocorreram em programas de TV e filmes, que apresentarão produtos nunca 

vistos antes pelo público. 

A ferramenta product plcament, por ser considerada inovadora, foi a tática utilizada 

para divulgar a nova marca Beats by Dr Dre, logo no início de seu lançamento, e a adotando 

como diferencial em seu plano de comunicação. A marca se trata de uma associação do 

rapper e produtor musical norte-americano Dr Dre e Jimmy Iovine, presidente da gravadora 

norte-americana Interscope Geffen A&M Records, juntamente com a fabricante Monster 

Inc.®, líder mundial de soluções de conectividade para áudio de alta performance
1
. Esta 

possui produtos como fones de ouvidos e audio system. 

No ano de 2010, juntou-se com marca Hewlett-Packard (HP), no lançamento de 

notebooks. Já em 2011, a Beats by Dr Dre assinou contrato de parceria com a marca 

Chrysler
2
, mais especificamente no modelo de carro 300S. Neste mesmo ano, a marca teve 

outra parceira, desta vez com a HTC Corporation, marca de eletrônicos portáteis, que no caso 

instalaram-se Beats Audio, alto-falantes da marca, em dois modelos de celulares, o HTC XE e 

o HTC XL. As três parcerias fizeram com houvesse a instalação de alto-falantes da marca, o 

Beats Audio. 

A marca Beats by Dr Dre possui somente uma loja física, sendo esta em Nova 

Iorque, nos Estados Unidos, inaugurada no mês de novembro de 2011. Mas, também, pode-se 

comprar através de seu próprio site (beatsbydrdre.com), e de outros como: Amazon
3
, Apple

4
, 

                                                 
1
 Informações retiradas da página oficial da fabricante Monster Inc.® no Facebook: 

https://www.facebook.com/MonsterProducts 
2
 Fabricante de automóveis 

3
Amazon:  http://goo.gl/KNHpK  

4
 Apple USA: http://goo.gl/SyFBl ou Apple BR: http://goo.gl/zcO5c  

https://www.facebook.com/MonsterProducts
http://goo.gl/KNHpK
http://goo.gl/SyFBl
http://goo.gl/zcO5c
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este pode ser tanto o site norte-americano, quanto o brasileiro, e Best Buy
5
. No Brasil, a 

marca é vendida apenas via internet, este ocorrendo principalmente através de sites 

intermediários, ou seja, sites que importam produtos de seus países de origem, assim 

ocorrendo à espera de 20 a 45 dias, tendo o site da Líder Store
6
 como exemplo. 

O principal objetivo da marca, com relação aos seus produtos, é fazer com que o 

consumidor escute suas músicas preferidas da forma como o produtor musical pensou e 

gravou. Assim, Beats by Dr Dre é direcionada à música, usando os videoclipes para fazer a 

sua divulgação, por ali estar concentrado o público apreciador de música e que pode perceber 

a presença da marca. Os videoclipes escolhidos para a inserção da marca correspondem aos 

gêneros musicais hip hop, pop, r&b (rhytim’ blues) e música eletrônica, cada um é 

pertencente a um movimento cultural. 

O videoclipe, apesar de ser um formato de divulgar uma música ou um artista, foi 

adotado como um formato de entretenimento nesta pesquisa. Assim, juntamente com a 

ferramenta de comunicação que a marca utiliza, surge o problema desta pesquisa: o de 

descobrir como se dá a manifestação da ferramenta de comunicação product placement da 

marca Beats by Dr Dre inseridos em videoclipes selecionados.  

Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar como ocorre a 

manifestação da ferramenta de comunicação product placement da marca Beats by Dr Dre 

dentro do formato audiovisual denominado videoclipe. E, mais especificamente, objetivou-se 

a análise das imagens de acordo com a trajetória da marca, sendo somente nas que ocorrem o 

aparecimento da marca Beats by Dr Dre, nos videoclipes do estilo musical escolhido, o Rap. 

Outro objetivo específico, também, foi analisar, através das letras das músicas, se estas estão 

de acordo com a mensagem que a marca Beats by Dr Dre transmite ao seu público. E por 

último, verificou-se como a ferramenta de comunicação product placement da marca Beats by 

Dr Dre está inserida em momento apropriado do videoclipe, correspondente ao seu conceito. 

Antes das escolhas do problema e dos objetivos desta pesquisa, tinha-se o intuito 

inicial de se fazer uma pesquisa com utilização de grupo focal, para perceber se havia eficácia 

da forma de divulgação da marca em um formato audiovisual de curta duração, onde a 

imagens são sobrepostas muito rapidamente. Entretanto, foi descartado por não haver número 

suficiente de voluntários para sua execução e assim, realizada somente pela pesquisadora. 

A pesquisadora, através de sua percepção, notou a presença dos produtos da Beats by 

Dr Dre em alguns videoclipes, tendo sua ocorrência em grande parte dos videoclipes norte-

                                                 
5
Best Buy: http://goo.gl/MDqkq  

6
Líder Store: http://liderstore.com.br/produtos.asp 

http://goo.gl/MDqkq
http://liderstore.com.br/produtos.asp
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americanos, que provém de gêneros musicais derivados da cultura negra. A partir desse 

anseio por informações, notou-se que há poucas publicações a respeito do assunto, e assim 

optando por ir mais afundo em sua pesquisa. Então, foi necessária a busca por informações 

relacionadas à marca, tanto para a que seria destinada ao grupo focal, quanto para os métodos 

atuais da pesquisa.  

Essa existência de pouca informação sobre a fusão de entretenimento do videoclipe, 

e de publicidade, ferramenta de comunicação product placement, revela que se trata de um 

modelo mercadológico mais atual. Ao videoclipe, anteriormente não era dado o seu devido 

valor, quando relacionado à publicidade, exceto no momento de divulgar a música e o artista 

musical. 

Algumas produções de videoclipes alteram seus roteiros para inserir produtos ou 

marcas dos patrocinadores. A primeira aparição de um produto em um videoclipe ocorreu de 

forma espontânea no ano de 1999, chamado Desert Rose do cantor norte-americano Sting, 

tendo a exibição de um dos modelos de carro da marca Citröen, conforme Donaton (2007).  

No entanto, essas alterações fazem com que artistas tenham opiniões diversas em 

relação a esta ferramenta de comunicação. Alguns afirmam causar artificialidade do conteúdo, 

podendo ocorrer de forma errada a mensagem proposta pelo videoclipe. Outros já concordam 

com esta ideia, desde que a ferramenta seja usada de forma adequada no suporte videoclipe. 

Alguns dos artistas que expõem ser contra a ferramenta de comunicação em 

videoclipes são as cantoras Rihanna e Marina and The Diamonds. A primeira expressou sua 

opinião, mas ressalta que se houve o uso de product placemnt em seus videoclipes, a escolha 

não é sua:  

 

Não gosto que as coisas sejam tão comerciais. Odeio o uso de produtos em meus 

vídeos. Vídeos deveriam contar uma história. Com a presença desses produtos, 

parece uma grande campanha. Às vezes você que tem usar, por algum motivo 

político, mas nunca é a minha primeira escolha (RIHANNA apud NEW MUSICAL 

EXPRESS, 2010)
7
. 

 

   Já, a cantora Marina and the Diamonds, galesa de origem grega, também revelou ser 

contra o product placement em videoclipes. Esta revelação foi publicada em seu perfil do 

Twitter, no dia 18 de fevereiro de 2011: “O que é harmonioso na colocação de produtos 

em vídeos? Como um fã, você prefere a colocação de um produto se isso significar orçamento 

maior em um vídeo? Ou vídeo com orçamento menor, livre das tentações de 'Plenty O Fish’, 

                                                 
7
A citação referente a Rihanna foi de uma entrevista realizada pela revista New Musical Express, publicada no 

mês de abril de 2010, no qual o site Popline retirou esse citação. Por isso não há o número da página. 
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etc?
8
”. A declaração referia-se ao clipe de Britney Spears, Hold It Against Me lançado no dia 

anterior à publicação, por possui diversas exposições de produtos em grande parte de sua 

duração.  

   Já, em relação aos musicistas que aprovam uso de publicidades em videoclipes, a 

cantora e compositora norte-americana Katy Perry se encontra entre estes, como pode ser 

percebido na publicação realizada em seu twitter
9
, no mês de fevereiro do ano de 2011, porém 

crítica aos que abusam das inserções: "faça com graça e estilo… não como alguns fazem. 

Você precisa ser criativo. Alguns artistas não ligam pra isso e você sabe quem são". 

   Apesar deste impasse, muitas produções de videoclipes recebem verba, para que o 

mesmo entre em fase de produção. Ocorrendo da forma que a produtora entre em contato com 

determinada marca que ofereça auxílio financeiro para a realização, e a marca, em troca, 

insere algum produto de sua empresa, sendo que algumas pedem destaque ao seu produto, 

perceptível em alguns dos videoclipes. 

   Declarações como estas fizeram com que a pesquisadora tivesse dúvidas com relação 

à inserção da ferramenta de comunicação product placement em videoclipes, e anseio para 

esclarecê-las. Deste modo, tendo objetos de estudo videoclipes que tenham a marca Beats by 

Dr Dre inserida em sua estrutura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Tradução livre 

9
 Rede social, mais especificamente um microcblog, criado em 2006.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Este referencial teórico irá designar os assuntos que estão relacionados ao tema 

principal, os quais envolvem aspectos culturais, sociais, publicitários e audiovisuais. No 

primeiro momento, se faz um resgate de todo um aspecto cultural, no ramo das teorias da 

comunicação. Em outro momento, trabalha-se nos aspectos publicitários relacionados com 

assunto que será desenvolvido neste projeto. Para finalizar se entra em contato com o formato 

audiovisual a ser usado para análise. Assim, nas próximas páginas estão explícitos alguns dos 

assuntos que se relacionam com o propósito deste acontecer.  

 

2.1 ESTUDOS CULTURAIS:  

 

Os estudos culturais têm um vasto campo de pesquisa, no qual envolvem a sociedade 

e o campo acadêmico tendo como assunto principal a cultura, como Steinberg e Kincholoe 

(2004 p. 17) explicam na seguinte citação: 

 

os interesses dos estudos culturais são mais amplos e incluem em particular as 

“regras” do próprio estudo acadêmico; ou seja, as práticas discursivas (regras tácitas 

que definem o que pode e o que não pode ser dito, quem fala e quem ouve, e quais 

construções na verdade são válidas e quais são indevidas e sem importância) que 

guiam o esforço escolar (STEINBERG; KINCHELOE, 2004, p. 17). 

 

Os estudos culturais têm como base principal a cultura, a qual se dá o crédito por 

relatar o desenvolvimento e os acontecimentos da sociedade. “Boa parte das fortes 

continuidades da tradição dos Estudos Culturais está contida no termo singular ‘cultura’”, 

relata Johnson e et al (2004, p. 20), que a conta como uma parte da história da sociedade. Os 

autores complementam ainda que há um olhar diferenciado entre a cultura, dita, culta e a 

cultura de massa: 

 

tem como referência, em particular, o esforço para retirar o estudo da cultura do 

domínio pouco igualitário e democrático das formas de julgamento e avaliação que, 

plantadas no terreno da “alta” cultura, lançam um olhar de condescendência para a 

não-cultura das massas (JOHNSON; ET AL, 2004, p. 20). 

 

Dessa forma, ao se pesquisar um assunto relacionado a estudos culturais, deve se ter 

uma visão igualitária, tanto política, quanto teórica, enfatiza Johnson e et al (2004). O que se 

pode mencionar desses dois itens, é que a visão política, é identificação do modo 

organizacional dos movimentos sociais, e a teórica se dá pela convergência entre as 

disciplinas, que envolvem a cultura como tema, define Johnson e et al (2004).  
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Partindo de seu conceito e a forma como trabalhar este tema, pode se alcançar o 

objetivo desejado, o qual tem com eixo principal “as relações entre cultura contemporânea e a 

sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas 

relações com a sociedade e as mudanças sociais”, ressalta Johnson e et al (2004, p. 138). Ou 

seja, todos os aspectos que dizem respeito à cultura serão temas de pesquisas, para que haja 

uma melhor compreensão dos mesmos. 

Desta forma, a cultura e seus aspectos são definidos conforme o entendimento de 

cada autor, perante a maneira como ocorre, devido que “a cultura é uma categoria-chave que 

conecta tanto a análise literária quanto a investigação social”, que Raymond e Williams apud 

Johnson e et al (2004, p. 140). Já, Thompson apud Johnson e et al (2004, p. 141) entende 

como “uma luta entre modos de vida diferentes”, o qual deixa-se entender que se tem 

resistência de a cultura ser uma forma de vida global.  

Para ambos os autores, a cultura é um conjunto de práticas e relações que fazem 

parte da vida diária dos indivíduos, sendo estes estarem em primeiro plano, enfatiza Johnson e 

et al (2004). Por este motivo, alguns autores dizem que a sua função é mais política do que 

teórica, mesmo que tenha sua sustentação no meio teórico, principalmente quando relacionada 

ao marxismo, o qual tem em sua história tramas com a política de esquerda (Marxismo), 

como ressaltam Johnson e et al (2004).  

O marxismo ampliou os conhecimentos relacionados aos Estudos Culturais, dando a 

entender que cultura não depende das afinidades econômicas, mas da influência e dos efeitos 

político-econômicos, afirma Johnson e et al (2004). De tal modo, havendo um grande impacto 

intelectual fora dos locais de ensino, com a promessa de fazer alterações significantes na 

sociedade, ressaltam Johnson e et al (2004), e fazendo com que os estudos culturais tenham 

resultados na criação de caminhos interdisciplinares ou contra disciplinares, sejam na forma 

de interpretar os dados ou na de avaliar as práticas culturais nos âmbitos sociais, históricos e 

teóricos.  

Assim, Johnson e et al (2004, p. 142) relatam que “aproximando-se do vasto campo 

das práticas sociais e dos processos históricos, os Estudos Culturais preocuparam-se, em 

primeira mão, com os produtos da cultura popular e do mass media que expressavam os 

rumos da cultura contemporânea”. Mas, os estudos culturais não fazem distinção em “cultura” 

(popular) com a alta cultura (culta), onde seus esforços estão, como dito anteriormente, em 

entender em seu todo sua manifestação na comunicação, na instituição e na sociedade, 

complementam Steinberg e Kincheloe (2004). 
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Portanto, os estudos culturais se aplicam em toda e qualquer relação que envolva 

cultura e expressões políticas, por exemplo, o videoclipe, como maneira de se rebelar 

pacificamente contra algo que esta incomodando um indivíduo e/ou grupo, neste caso tribos 

urbanas. 

 

2.1.1 Tribos Urbanas 

  

  Através dos séculos pode se perceber a mudança de formato da sociedade, ocorrendo 

a partir de colonizações, sistema produtivo e revoluções. O autor Filho apud Pais e Blass 

(2004, p. 127) exemplifica que “a revolução industrial origina o ambiente urbano moderno, 

que é caracterizado por uma fragmentação marcada por desigualdades, antagonismos e 

padrões ideológicos formulados para mascarar as disparidades econômico-sociais que a 

engendram”. 

  Com as mudanças, ocorreram às tribos urbanas sendo um novo modo de vida 

socialmente, que se deu no século XX e, são onde os jovens fazem agrupamento para 

desenvolver sua ideia para sociedade e discutir os seus anseios, de forma com que sejam 

aceitam por um público e que tenham um alugar na sociedade Alguns autores revelam que 

este modo de vida será o qual a sociedade será determinada, segundo Marcondes Filho apud 

Santos (2004). Este modo de vida não se inicia através de um projeto ou organização e, sim, 

acontece de maneira espontânea. Essa espontaneidade gera posturas e valores diferenciados 

para cada grupo formado. 

  Assim, quando se fala em tribos urbanas é necessário lembrar que se está usando 

uma metáfora para significar essa tendência, enfatiza Magnani (1992). Ou seja, este termo 

tribo foi emprestado dos estudos de pequenas sociedades, este para denominar fenômenos da 

sociedade contemporânea dos dias de hoje. Para ter uma melhor compreensão é necessário 

que se entenda o significado de tribos urbanas, completa Magnani (1992).  

  Deste modo, Magnani (1992) aborda ser agrupamento de indivíduos que possuem 

semelhanças e experiências vividas em comum, assim criando ligações afetivas, códigos de 

comunicação e comportamento similares. Esses comportamentos revelam uma forma de 

expressão, os quais são reflexos da sociedade. A partir destes fatos, Vestergaard e Schroder 

(2000, p. 65) dizem a respeito que: 
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os vários grupos sociais identificam-se por suas atitudes, maneiras, jeito de falar e 

hábitos de consumo – por exemplo, pelas roupas que vestem. Dessa forma, os 

objetos que usamos e consumimos, deixam de ser meros objetos de uso para se 

transformar em veículos de informação sobre o tipo de pessoa que somos ou 

gostaríamos de ser (VESTERGAAD; SCHRODER, 2000, p. 05). 

   

  Apesar de toda essa explicação, ainda há uma distorção quando relata tribos urbanas, 

pensando que são pequenos grupos, que possuem regras e costumes bem definido, perante a 

sociedade massiva e unificada. Porém, na realidade são grupos que indivíduos inclusos, 

podendo ser ou não, em sua totalidade de tempo, pertencentes há uma ou mais tribos urbanas, 

dependendo do momento em que se encontram, continua Magnani (1992). 

   Os estilos e grupos originaram a partir de que os indivíduos quisessem ter uma 

representação perante a sociedade, a qual esta relacionada a posições sociais, econômicas e 

políticas, afirma Ronsini (2007). O objetivo desses indivíduos, não é o de se afastarem da 

sociedade e, sim, é o de encontrarem pessoas com referenciais parecidos como os seus, 

revelam Pais e Blass (2004). 

  Portanto, os estilos são reflexos da sociedade no comportamento da pessoa, podendo 

ser como modo de expressar à opressão que existe na sociedade de consumo. Neste caso, a 

tribo urbana do movimento hip hop, que será o movimento a ser pesquisado neste trabalho. 

   

2.1.1.1 Movimento Hip Hop 

 

   Para entender o movimento Hip Hop é preciso fazer um resgate histórico desde seu 

surgimento. O movimento Hip Hop surge na década de 70, nos Estados Unidos, sofrendo 

influência da cultura caribenha e negra, sendo que Hip quer dizer saltar e Hop significa 

mexendo os quadris, explica Diógenes (1998). Os primeiros grupos que formados, se 

localizavam no bairro do Bronx, em Nova Iorque, em razão da violência, drogas e roubos, que 

ocorriam nos guetos, menciona Diógenes (1998). 

   Já, no Brasil, é relatado que os primeiros grupos surgem tendo como principal eixo a 

expressão cultural, retratando o local em que vivem, tendo como características do hip hop 

brasileiro têm sua derivação da cultura negra e do mercado fonográfico norte-americano, 

aponta Diógenes (1998). Assim, o movimento Hip Hop, além de ter a função de ser um 

protesto político, sendo o formato norte-americano ou brasileiro, possui três formas de 

manifestações artísticas: a dança, o grafite e a música.  

   A dança pertencente ao movimento é o break, uma forma de expressão corporal, que 

tem grande impacto visual, por possuir com acrobacias e estética diferenciadas. Esta 
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modalidade de dança surgiu na década de 60, como forma dos jovens norte-americanos 

pobres mostrarem a situação na qual os jovens soldados estavam passando na Guerra do 

Vietnã, mais especificamente os jovens mutilados pela guerra, revela Diógenes (1998).  

   A dança espalhou-se por vários bairros pobres, sendo tratado como forma de protesto 

político, principalmente quando relacionado às brigas de gangues de rua, a qual teve o papel 

de desempenhar o afastamento dos jovens das drogas e da violência, enfatiza Diógenes 

(1998). 

Já, a segunda forma artística, o grafite, é uma manifestação gráfico-plástica, que tem 

um estilo de desenho com traços livres e efeitos visuais, com diversas tonalidades e cores. 

Este pode ser ilustrada em paredes, roupas ou em telas. Os grafites tinham a função de marcar 

os territórios das gangues, para que outras não ultrapassem os seus limites, assim evitando as 

brigas. Atualmente, o grafite se espalhou por todo o mundo, relatando assuntos sociais e 

políticos, explica Diógenes (1998). 

Ao definir a terceira forma artística, o Rap (rhythm and poetry) é o gênero musical 

relacionado ao movimento, juntamente com R&B (rhythm and blues), que está em constante 

presença na cultura popular contemporânea, menciona Pinto (2003). O Rap se iniciou na 

Jamaica, nos bairros pobres, com rimas improvisadas no ritmo de músicas antigas negras, que 

logo foram exportadas para os Estados Unidos, complementa Diógenes (1998).  

Apesar de o gênero estar mais presente nas periferias das grandes cidades, há uma 

grande parte do público que o aprecia, mesmo sem habitar estes locais. As letras das músicas 

têm apelo provocativo e com grande número de gírias, utilizando os artifícios da montagem, 

mixagem e arranhões dando ao RAP várias formas imaginativas, define Pinto (2003). 

Para que tenha esse aspecto é necessário que haja domínio sobre as técnicas do gênero, 

neste caso, o DJ (disc jockey) possui a técnica, sendo uma peça fundamental para este gênero 

musical. Estes fazem acrobacias e cortes nas melodias sem perder o ritmo, mostrando total 

habilidade com a música. Essas técnicas, os cortes e a mixagem, são desenvolvidas pelos 

próprios DJs, fazendo a transição de um disco ao outro suavemente, enfatiza Pinto (2003). 

Através dessa conceituação, pode se notar o desenvolvimento do movimento Hip Hop, 

que hoje tem sua expansão por todo o mundo. Essa expansão se deve a forma que os 

rappers
10

 divulgam seus ideais e produtos, ou seja, por meio da publicidade.  

   

 

 

                                                 
10

 Cantores de Rap, podendo ser chamados de MC’s (mestre de cerimônias) 
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2.2 PUBLICIDADE 

 

A publicidade possui em sua essência a funcionalidade para promover produtos, 

sendo nesta pesquisa, uma marca. Como a publicidade e propaganda possuem a mesma 

função, estas serão usadas como sinônimos, não havendo mais distinção. Assim, partiremos a 

usar e definir o termo publicidade, o qual Santos (2005, p. 59) relata que 

 

é toda comunicação paga, não pessoal, veiculada em meios de comunicação de 

massa, visando à divulgação de produtos (bens, serviços e ideias). O propósito 

imediato não é concretizar transações, mas, sim, predispor as pessoas a uma 

proposição de troca. A publicidade exalta as características positivas dessa 

proposição, “pavimentando o caminho” para que o receptor da mensagem, no tempo 

e lugar específicos, se sinta propenso a aceitar a oferta da organização. (SANTOS, 

2005, pg. 59) 

 

Esta tem o poder de mudar toda a imagem de uma empresa ou produto, e 

simultaneamente, o comportamento do consumidor, ou seja, “provém da sua grande 

capacidade persuasiva e da sua afetiva contribuição aos esforços para mudar hábito, recuperar 

uma economia, criar imagem, promover o consumo, vender produtos e informar o 

consumidor”, complementa Pinho (2004, p. 171). 

A publicidade contribui para que haja desenvolvimento econômico, contribuindo 

para a conquista de mercado e para mantê-lo para produtos e serviços. Em relação a produtos 

recém-lançados, fazer com que se forme um mercado para tal, enfatiza Pinho (2004). As 

funções que a publicidade possui, levam longo prazo para que seja agregado valor e tenha 

retorno financeiro.  

Ao relacionar a marca, a publicidade constrói e faz a manutenção da mesma, tendo 

como principais atividades a criação, o desenvolvimento e a divulgação da mesma. A marca, 

nos dias atuais, está bem esclarecida e se relacionada com o físico, a razão, a emoção e a 

estética que foi sendo aprimorado ao longo dos anos, para Pinho (2004). E, assim  

 

pode atingir todos os estratos de um mercado indiscriminadamente ou se concentrar 

em nichos diferenciados por classe social, faixa etária, nível de escolaridade, traços 

comportamentais etc. A decisão acerca da extensão do público a ser atingido 

dependerá dos objetivos de marketing, dos objetivos de comunicação e dos recursos 

disponíveis (SANTOS, 2005, p. 60). 

 

  Ou melhor, se torna a tática mais eficaz para uma marca, ao se utilizar a 

comunicação de marketing, a qual se torna essencial para a formulação da mesma, tendo seu 

alcance difundido na massa, focaliza Tavares (2003).  
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  “A propaganda é a força da marca”, define Tavares (2003, p.144), criando valor por 

a “espetacularizar”, diferenciando das outras para que haja a indução de compra e lealdade à 

mesma, exercendo um grande consumo, complementa Tavares (2003).  

  Assim, a publicidade divulga os produtos e serviços, através de uma forma 

persuasiva, que faz com que o público conheça o que está sendo anunciando. Ainda, ajuda na 

concepção da marca, que é o que dá respeitabilidade a empresa que a possui. Portanto, a 

marca e a publicidade formam um ciclo, pois uma precisa da outra para serem reconhecidas e 

desenvolvidas. 

 

2.2.1 Marca 

 

 Marca é a identidade da empresa, que transmite seu conceito e suas qualidades para 

seus consumidores, ou seja, um nome individualizado e/ou símbolo, que se destina 

caracterizar os bens ou serviços de um determinado grupo de vendedores e de seus 

concorrentes também, define Aaker (1998). Outra função, relatada pelo autor, é a de marca 

fazer com que o consumidor identifique a origem do produto, podendo significar um fator de 

credibilidade, ou não, ao mesmo. 

 Através do contexto, marca é a união de atributos tangíveis e intangíveis, na qual são 

gerenciadas de forma adequada e que criam influência e geram valor, tratando-se de um 

sistema integrado que promete e entrega soluções desejadas para as pessoas, afirma Martins 

(2006). Deste modo, torna-se a alma do produto ou serviço, a qual informa aos consumidores 

seus benefícios, e assim diferenciando da concorrência, complementa Ellwood (2004). Então, 

para se obter informações a respeito da mesma e moldá-la conforme a imagem da empresa, 

são utilizadas pesquisas, criando-se uma marca diferenciada, comenta Aaker (1998). Assim, 

esta transmite a informação apropriada e direcionada ao foco da empresa, a qual se torna 

“muito lucrativa quando é especializada em seu setor e líder da categoria. Quanto mais setor 

ela tente abranger, menos provável é que os domine continuamente”, assegura Ellwood (2004, 

p. 48).   

 “A marca tem o poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, a aumentar 

o volume de vendas, a reter e aumentar o uso dela por seus consumidores, através da 

lealdade”, segundo Nunes (2003, p. 136). Desta forma, a marca tem a função de aproximar a 

empresa e o consumidor, por mais que haja distância bastante considerável, a qual tem 

funcionalidade de “uma ferramenta de comunicação entre as empresas e os consumidores”, 
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define Ellwood (2004, p. 25). Na qual a marca agrega um maior valor a empresa, causando 

impacto nos negócios da mesma, menciona Nunes (2003). 

Contudo, as empresas querem que as marcas sejam reconhecidas, e para isso é  preciso 

que haja um ótimo planejamento de comunicação, e utilização das ferramentas de 

comunicação eficientes, para tal devem se encaixar no conceito elaborado,  alcançando seu 

público-alvo, e que façam com que seus objetivos mercadológicos sejam almejados.     

 

2.3 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO: A ESCOLHA CERTA DE DIVULGAR UMA 

MENSAGEM PUBLICITÁRIA 

 

Atualmente, é notável a presença de diversas marcas que tiveram um almejo 

significante em meio ao mercado. Mas, por trás de todo esse sucesso existe um planejamento 

de comunicação, no qual estão especificadas as ferramentas a serem utilizadas, que através 

delas ocorre a transmissão da mensagem e de seu posicionamento para os consumidores. 

“Cada ferramenta de comunicação atua como um ‘amplificador’ que entrega a mensagem ‘da 

Empresa’ aos ouvidos do público-alvo com maior ou menor intensidade e com mais ou menos 

ruído”, enfatiza Lucio (2008, p. 94). 

As ferramentas de comunicação constituem um dos Quatro P’s
11

 do mix de 

marketing, que é a promoção, fazendo com que as mensagens alcancem o público-alvo. Estas 

ferramentas são divididas em três grupos: ferramentas principais, ferramentas 

complementares e ferramentas inovadoras, segundo Vasconcelos (2009). Crescitelli e Ogden 

(2007, p. 23) explicam que 

 

as tradicionais são formas clássicas de comunicação de marketing, as 

complementares são modalidades de comunicação que, apesar de serem pouco 

consideradas, são igualmente importantes, frequentes e utilizadas há tempos, as 

inovadora são novas modalidades surgidas com os avanços da tecnologia da 

informação (CRESCITELLI; OGDEN, 2007, p. 23). 

 

   Dentro dessas classificações, se encontram as ferramentas de comunicação, as quais 

se encontram descritas no quadro a seguir: 

 

 

 

 

                                                 
11

Os 4 P’s são Promoção, Preço, Produto e Praça (Ponto de Venda), que formam o mix de marketing.  
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Quadro 1 – Ferramentas de Comunicação: Tradicionais, Complementares e Inovadoras 

 

Ferramentas de comunicação 

Tradicionais Complementares Inovadoras 

 

Propaganda  

 

Promoção de vendas/ 

merchandising
12

 

 

Relações públicas e 

publicidade 

 

Marketing direto 

 

Forças de vendas ou venda 

pessoal 

 

Patrocínio  

 

 

Product placement 

 

Ações cooperadas com trade 

 

Folhetos/ catálogos 

 

Marketing digital 

 

Eventos 

 

Merchandising
9 

 

Marketing de relacionamentos 

 

  

Buzzmarketing 

 

Marketing viral 

 

Propaganda no lazer/ 

advertainment
13

 

Fonte: Adaptado de VASCONCELLOS, 2009; CRESCITELLI; OGDEN, 2007 

 

   As ferramentas de comunicação possuem características específicas determinadas a 

cada uma destas, as quais são relacionadas de acordo com a escolha do perfil do consumidor, 

os objetivos a ser alcançados, o meio de comunicação a ser veiculado e o conceito da 

campanha publicitária, conforme Vasconcelos (2009). Ou seja, “focar em táticas de 

comunicação que tenham maior afinidade com o público-alvo e menor dispersão é 

fundamental para eficiência do plano”, ressalta Lucio (2008, p. 94). 

   Devido a este fato, é um grande desafio do setor de planejamento identificar quais 

ferramentas serão melhores aproveitadas para descrever estratégias e táticas de comunicação, 

continua Vasconcelos (2009).  Por isso, é preciso entender as ferramentas existentes, para 

depois colocá-las em prática, focaliza Lucio (2008). 

   Portanto, as ferramentas são diversas que podem auxiliar a comunicação com o 

público, que podem ocorrer em locais propícios para essa intervenção, como no ponto de 

venda (merchandising) ou inseridas em um programa de entretenimento (product placement). 

 

 

                                                 
12

Para a realização do quadro, foram utilizados dois autores e, cada um deles designa merchandising em uma 

categoria de ferramentas de comunicação. 
13

 “Usar o entretenimento como forma de marketing”, segundo Cavallini (2008, p. 83).  

CAVALLINI, Ricardo. O marketing depois de amanhã: explorando novas tecnologias para revolucionar a 

comunicação. 2 ed. rev. São Paulo: Ed. do Autor, 2008. 
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2.3.1 Merchandising 

 

  O merchandising é uma ferramenta de comunicação, pertencente a P de Promoção do 

mix de marketing, o qual é “todo esforço realizado no ponto de venda ou na área de compra 

objetivando a compra por impulso. É uma técnica de marketing aplicável em locais de 

venda/compra onde ocorre o autosserviço”, explica Tavares (2003, p. 145). 

  A palavra merchandising é de origem inglesa, derivada de merchandise, alega 

Crescitelli e Ogden (2007), possuindo o significado de “comunicar pela mercadoria”, focaliza 

Vasconcelos (2009, p. 86). O merchandising teve sua introdução, em um momento que foi 

necessário arrumar as lojas para melhor visualização das mercadorias pelos clientes. 

Este instrumento de comunicação “ficou caracterizado como a atividade de exposição 

de produtos no ponto de venda, o que inclui um amplo conjunto de peças de comunicação, 

entre as quais estão cartazes, banners, stoppers, móbiles e displays”, afirma Crescitelli e 

Ogden (2007, p. 31). No merchandsing pode-se “utilizar de frases, desenhos, fotografias, 

movimentos, mecânicos, placas luminosas, movimentos”, conforme Berni (2002, p. 63). 

O objetivo deste, segundo Vasconcelos (2009), é fazer a promoção de vendas através 

de uma comunicação específica que ajuda a divulgar o produto no local de venda, destacando-

o dos produtos da concorrência. Sua função é aumentar o esforço das mensagens publicitárias 

elaboradas antes ou, serem usadas como forma de substituí-las, menciona Berni (2002).  

Em sua organização há ainda os promotores de merchandising, que são pessoas 

responsáveis pela organização das prateleiras e a disposição do produto, para que atraia 

atenção dos consumidores, ocorrendo a compra por impulso, complementa Tavares (2003). 

  O merchandising pode ser dividido em dois fragmentos: o primeiro se dá por este 

descrito, já o outro se dá pelo merchandise editorial, subdividido em product placement e tie-

in. Ocorre confusão entre merchandising e product placement em suas significações no 

Brasil, sendo este, merchandise editorial, “os casos de citação indireta em algum veículo de 

comunicação”, define Berni (2002, p. 315), o qual terá uma maior explicação no próximo 

capítulo. 

 

2.3.2 Product Placement 

 

   Como relatado anteriormente, merchandise editorial é a técnica de comunicação 

subdividida em product placement e tie-in, os quais são baseados em aparecimento implícito 
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em algum suporte midiático. Porém, neste capítulo será levado em conta somente a 

ferramenta de comunicação product placement. 

   No Brasil, esta técnica de comunicação é chamada de merchandising, não se sabe ao 

certo porque é chamado assim, ressaltam Crescitelli e Ogden (2007). Esta é uma forma 

errônea de denominar a ferramenta de comunicação, menciona Vasconcelos (2009), porém 

devido ao fato descrito antes, não está em sua totalidade errada. Ultimamente, é percebido que 

há várias amostragens de produtos e marcas inclusas em alguns programas presentes nas vidas 

dos consumidores, como televisão e cinema, sendo esta de título product placement. 

   A parceria feita entre o entretenimento e a propaganda, neste caso a ferramenta de 

comunicação em questão, está atraindo vários olhares, o que significa ser “algo real e, muitas 

vezes, excitante [...], o que não quer mesmo dizer que não se deva manter uma boa cautela – o 

que vale até mesmo para os crentes mais fervorosos”, menciona Donaton (2007, p. 13) em 

relação à ferramenta, que está sendo utilizada com grande frequência. 

   A atividade de product placement não é recente, pois já ocorria nos primórdios da 

televisão, mesmo antes da propaganda. Aos poucos, a ferramenta foi sendo aprimorada, 

envolvendo mais mensagens e abrangendo outros meio de comunicação: internet, revistas e 

livros, enfatizam Crescitelli e Ogden (2007).  

      “Product placement é a publicidade inserida sutilmente ao conteúdo e à narrativa das 

tramas, podendo tornar muito mais ‘agradável’ a presença de uma marca para o consumidor 

do que uma mensagem publicitária tradicional”, segundo Leite (2010, p. 06). “Uma forma de 

negociação publicitária que compreende a inclusão de produtos, a manipulação de conteúdos 

e o financiamento de programas”, adiciona Benato (2009, p. 07). Ou seja, a ficção ganha 

semelhança ao serem apresentados produtos do cotidiano, e que os mesmos ganham emoção 

ao estarem dentro da narrativa, complementa Burrowes (2008). 

   Existem dois tipos de product placement segundo Leite (2010). Um é o tipo que as 

marcas não interagem com nenhum dos personagens de determinado formato de mídia. O 

outro, em que os produtos contracenam com os personagens. Mas Cardoso (2007, p. 836) 

divide em três partes o product placement: 

 

no placement criativo, on set placement ou screen placement, a marca é insinuada e 

tem o seu próprio lugar. No script placemen ou audio placementt, a personagem 

refere-se verbalmente ao produto, ou seja, marca é mencionada. E no product 

placement audiovisual ou plot placement, a marca é mostrada e mencionada 

(CARDOSO, 2007, p. 836). 

 

   Portanto, o entretenimento é onde surgiu o product placement, pois produtores 

cinematográficos corriam atrás de patrocínios, assim reduzindo custos de produção para seus 
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filmes, afirma Diel (2010). Então, a partir deste momento, “empresas começaram a perceber 

que em vez de apenas tentar vender um produto, deveriam envolver o consumidor num 

universo maior, associando sua marca [...] a processos culturais que trabalham com a 

efetividade das pessoas”, para Cannito (2010, p. 121). 

   A aparição deve ser sutil e não destoar com a programação na qual o receptor está 

assistindo, sendo preciso que o planejamento avalie com cuidado na qual serão inseridas. 

Assim, irá aparecer de forma natural e agirá positivamente perante o público-alvo, garante 

Vasconcelos (2009). 

   Deste modo, a ferramenta product placement está aproveitando a oportunidade dos 

videoclipes terem, nos dias de hoje, um grande fluxo de produtividade e alcançarem o público 

mais rapidamente. 

   

2.4 VIDEOCLIPE: CONCEITO E SEU FORMATO COMO FERRAMENTA DE 

COMUNICAÇÃO E SUPORTE MIDIÁTICO 

 

Esta manifestação artística teve sua evidência no momento em que o gênero musical 

pop entrou em ascensão nos anos 80, usando símbolos ligados ao show business. Porém seu 

surgimento deve ter ocorrido junto com o cinema falado, relata Leote (2008). Entretanto, sua 

origem, também, pode ser a partir de um vídeo caseiro, enfatiza Armes (1999). Ou seja, o 

período exato de seu surgimento é incerto. 

O videoclipe iniciou-se como uma forma de publicidade, por ter as características de 

promover um artista ou uma música, que através deste enfoque que se teve um grande alcance 

em meio à massa. Contudo, como relatado anteriormente, será tratado como um suporte 

midiático. Este, além de ser denominado videoclipe, pode ser chamado de vídeo musical, 

segundo Armes (1999). Já, na língua inglesa denominam como music video, por se encaixar 

melhor como o meio em que é utilizado, enfatiza Machado (2003). 

 Assim, sua definição se dá “por ser um vídeo curto, onde música e imagens fazem 

parte da mesma narrativa. Normalmente tem como características possuir muitos pontos de 

corte, o que dá mais velocidades para o videoclipe”, define Agne (2008, p. 16). Esta 

denominação ocorre por derivar de clipping (recorte), ou seja, recortar imagens e colar em 

forma de narrativa de vídeo, ressalta Corrêa (2007). Deste modo, o videoclipe por ser de curta 

duração, tem custos mais baixos que um filme ou um programa de TV, e pode ser distribuídos 

em grande escala, complementa Machado (2003). 
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 A partir desta definição e constituição do videoclipe, é percebida uma tendência, a 

descontinuidade, a qual Machado (2003, p. 180) explica que 

 

tudo muda na passagem de um plano a outro: a indumentária dos intérpretes, o lugar 

onde se ambienta a canção, a luz que banha a cena, o suporte material (filme ou 

vídeo de distintas bitolas) e assim por diante. Os planos de um videoclipe (mas 

admitamos que o conceito de plano é problemático no universo do clipe) são 

unidades mais ou menos independentes, na quais as ideias tradicionais de sucessão e 

de linearidade já não são mais determinantes, substituídas que foram por conceitos 

mais flutuantes, como os de fragmentos e dispersão (MACHADO, 2003, p. 180). 

 

 Por ter essas características se tornou um elemento da cultura pop, tendo assim uma 

grande proximidade com o público, afirma Machado (2003).  E de tal forma, teve um papel 

fundamental para a transformação, o que trazia em seu contexto a originalidade para a 

recriação. Ou seja, “copiando” formas e as transmitindo de forma diferenciado no corpus do 

videoclipe, relata Leote (2008). Também se pode dizer que essa proximidade, juntamente com 

os interesses da indústria fonográfica e da televisão fizera com que este audiovisual se 

tornasse um produto de massa, sendo veiculado em canais musicais, como MTV e VH1, 

fazendo com que se espalhasse pelo mundo, complementa Holzbach (2007).  

 Então, a partir deste acontecimento, os produtores musicais e as bandas romperam 

com a maneira tradicional de o espectador visualizar o videoclipe, enfatiza Machado (2003). 

E assim, “os videoclipes ultrapassaram também os limites do próprio aparelho de TV, 

invadindo as salas de exibição, tomando conta de paredes de shopping centers e lojas de 

departamentos, e se fazendo presente até mesmo nas performances ao vivo e na cena dos 

clubes”, explica Pat Aufderheide apud Machado (2003, p. 178).  

 O videoclipe, em sua essência, é ferramenta de publicidade, porém hoje este está 

sendo utilizado com outra funcionalidade, como relata Machado (2003, p. 173): 

  

já se foi o tempo em que esse pequeno formato audiovisual era constituído apenas de 

peças promocionais, produzidas por estratégias de marketing para vender discos. A 

última safra de videoclipes esta aí para demonstrar que o gênero mais genuinamente 

televisual cresceu em ambições, explodiu os seus próprios limites e está se impondo 

rapidamente como uma das formas de expressão artística de maior vitalidade em 

nosso tempo (MACHADO, 2003, p. 173). 

 

   Com isto, o videoclipe, fez com que fossem produzidos trabalhos experimentais, 

sendo produzidos, somente, pelos realizadores, relata Machado (2003), tendo o exemplo de 

empresas que fazem audiovisual institucional com música ao fundo, ou até sendo 

apresentados em casamentos e aniversários, relata Leote (2008).  
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   Deste modo, as formas de expressão que contém no videoclipe, que ocorrem através 

do corte e de sua montagem, podem ser bastante representativas para o espectador ou 

pesquisador, que assim, encontram métodos mais adequados e específicos para sua 

compreensão e análise do audiovisual. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A metodologia utilizada buscou alguns recursos que pudessem mostrar mais 

detalhadamente as informações a respeito do assunto. Os métodos escolhidos foram análise de 

conteúdo, acrescentado de análise da imagem e de análise fílmica, sendo as duas em caráter 

qualitativo, que tiveram como objeto de estudo videoclipes que apresentaram a ferramenta 

product placement, nos quais a marca Beats by Dr Dre está inserida.  

A marca Beats by Dr Dre faz uso da ferramenta product placement em videoclipes. Os 

quais têm como gêneros musicais hip hop, r&b (rhythm’blues) e pop de artistas internacionais. 

 A análise de conteúdo, metodologia a ser seguida, é descrita da seguinte forma por 

Bardin (1979, p. 13) “um instrumento de análise de comunicação; é seguir passo a passo, o 

crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos [...]; é observar a 

posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas que funcionam há mais de 

meio século”. 

 A análise de conteúdo possui duas funções. Primeira é função heurística, que diz a 

respeito do enriquecimento da tentativa exploratória e do aumento a capacidade das 

descobertas. Já, a segunda, a administração da prova, relata suposições que dão direção para 

as afirmações e questões a serem resolvidas, podendo ser afirmadas ou anuladas. Estas 

convivem juntas de modo que complementa uma a outra, ressalta Bardin (1979, p. 30). 

Corresponde a um aglomerado de técnicas, que empregam para analisar as comunicações, que 

possui “grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações”, relata Bardin (1979, p. 31).  

 No caso a comunicação referida acima será o product placement em videoclipes, que 

será dividido em fragmentos para analisar o seu contexto. Primeiramente, será a relação 

imagem-marca e relação texto-marca, dando referências de como a imagem e o texto se 

conectam a marca, dando pistas de sua origem e seu posicionamento diante de seu público. 

Após esta, será discutido os elementos que compõem o aspecto audiovisual, como cor, 

movimento e planos.   

Porém, conforme o código tem uma maior complexidade, o analista terá que ter um 

maior esforço para decifrar as mensagens linguísticas, classificadas em ícones, até 

informações relacionadas à comunicação. E, se o seu objeto de estudo e o fato de como suas 

interpretações ocorreram de forma incomum, poderá haver dificuldades para realizar a 
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análise, complementa Bardin (1979). Assim, para que se obtenha um melhor complemento e 

entendimento, utilizada outro método de análise, a análise da imagem. 

 

3.2 ANÁLISE DA IMAGEM 

 

 Antes de falar de como analisar uma imagem, é necessário entender o seu 

significado. A imagem possui vários significados, devido a ser utilizada em vários suportes 

midiáticos, enfatiza Joly (1996). Porém, Platão apud Joly (1996) a definiu como uma 

representação de um objeto relacionado a outro. E através desse significado de imagem que 

será fundamentada esta pesquisa. 

  Primeiramente, foi analisada a imagem por ser “o elemento base da linguagem 

cinematográfica” como relata Martin (2005, p. 27). A imagem é a matéria-prima principal e, 

também, bastante complexa, por ser produção da realidade que acaba sendo reproduzida por 

um aparelho (câmera), mas que é dirigida por seu idealizador, segundo Martin (2005). Joly 

(1996) ressalta que a imagem é como uma linguagem, específica e heterogênea, que se torna 

diferente do que o mundo real proporciona, visto que estabelece uma representação escolhida 

e orientada através dos signos particulares existentes do mundo. 

 A imagem é considerada uma mensagem, porém, visual, sendo composta por 

diversos elementos que juntos são considerados uma linguagem, na qual sempre produzirá 

informações para todos os públicos, inclusive para os analistas, relata Joly (1996). Isso se dá 

pois  

 

qualquer imagem é mais ou menos simbólica [...]. Mas, sobretudo, porque a 

generalização se opera na consciência do espectador, a quem as ideias são sugeridas 

com uma força singular e uma precisão inequívoca pelo choque das imagens entre 

si: é o que se chama de montagem ideológica (MARTIN, 2005, p. 29). 

  

 Deste modo, a análise ocorreu de forma atenciosa, para a mensagem apresentada, de 

forma que todos os detalhes pudessem receber o mesmo cuidado. Posto que, “a imagem em si 

está carregada de ambiguidade quanto ao seu sentido, de polivalência significativa”, ressalta 

Martin (2005, p. 33), mostrando que a imagem é flexível, quanto a sua interpretação, apesar 

de possui exatidão figurativa, menciona Martin (2005). 

 Portanto, ao analisar as imagens deu-se atenção necessária à mensagem transmitida e 

foi cuidado cada detalhe que apresentado na mesma. Ainda mais que, “os clips inauguraram 

procedimentos de trucagem e de efeitos especiais”, focaliza Joly (1996, p. 26), que podem 

alterar a estética e, assim a sua mensagem. Desta forma, a análise realizada utilizou de forma 
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a complementar a análise fílmica, onde foi possível distinguir os elementos presentes em um 

suporte audiovisual. 

  

3.3 ANÁLISE FÍLMICA 

 

O videoclipe possui as mesmas especificidades do cinema, pois tem as mesmas 

normas de produção. Ou seja, segue a mesma linguagem, a fílmica e, Metz apud Martin 

(2005, p. 24) revela o porquê de o cinema ser considerado uma linguagem: 

 

se o cinema é linguagem, é porque ele opera com a imagem dos objectos, não com 

os objectos em si. A duplicação fotográfica [...] arranca ao mutismo do mundo um 

fragmento de quase-realidade para dele fazer um elemento de discurso. Dispostas de 

forma diferente do que surgem na vida, transformadas e reestruturadas no decurso 

de uma intervenção narrativa, as efígeis do mundo tornam-se elementos do 

enunciado. (METZ apud MARTIN, 2005, p. 24). 

  

  Apesar de serem usados os videoclipes como objetos de estudo nesta pesquisa, a 

análise referente a eles foi descrita a partir de estudos direcionados ao cinema, pois o 

videoclipe vem da mesma vertente que o cinema.  

  Ao usar o método da análise fílmica é possível encontrar obstáculos, sendo que irá 

proporcionar desafios e, assim, alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, relatam Vanoye 

e Goliot-Lété (1994).  

  Todo esse processo, que envolve o objeto e a sua imagem fílmica nos traz uma das 

características essenciais da cinematografia que é a relação do indivíduo espectador com a 

realidade passada através do filme, onde mostra signos implícitos que surgem através da 

percepção do indivíduo, de acordo com Martin (2005, p. 25). 

  A imagem que surge na tela expõe o implícito e o explícito, ou seja, expõe o aquilo 

que se denominada ser sonho com a realidade. Neste ponto, Martin (2005, p. 26) 

complementa: 

 
sua capacidade única e infinita de mostrar simultaneamente o invisível e o visível, 

de visualizar o pensamento ao mesmo tempo que o vivido, de conseguir a fusão do 

sonho e do real, da volatilidade imaginativa e da evidência documental, de 

ressuscitar o passado e actualizar o futuro, de conferir a uma imagem fugitiva maior 

carga persuasiva do que aquela que é oferecida pelo espetáculo do quotidiano 

(MARTIN 2005, p. 26). 

 

  Desta forma, a imagem quando captada por uma câmera é denominada percepção 

objetiva, por o valor que está registrado no documento fotográfico ou cinematográfico é 
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indiscutível, mas que podem ser alteradas, porém a imagem é realista, ou melhor, apresenta a 

realidade ou quase a realidade, enfoca Martin (2005, p. 27). 

  Então, ao se analisar um audiovisual, é necessário fragmentar para que se possa obter 

pequenos detalhes, afirmam Vanoye e Goliot-Lété (1994), e assim ter um material mais 

concreto e fundamentado, não ocorrendo imparcialidades. Deste modo, o analista recebe 

informações diferenciadas do que um espectador normal, que segundo Vanoye e Goliot-Lété 

(1994, p.18) isso se deve que “o primeiro busca precisamente distinguir-se de forma radical 

do segundo, não se deixar dominar como o último pelo filme”, neste caso, o videoclipe. 

  Parte-se destes métodos, descritos neste capítulo, e utilizados para a análise e 

obtenção de informações, as quais foram retiradas dos objetos de estudos, os videoclipes. 

Através destas informações, obteve-se a análise desses, a qual se encontra especificado os 

detalhes obtidos da junção da marca Beats by Dr Dre e os videoclipes. 

 

3.4 PERCEPÇÃO  

 

  Para a ocorrência deste fenômeno, os componentes da manifestação visual é o que 

determina a forma como o espectador recebe estas informações, assim determinar seu objetivo 

e significado. Mas, antes de explicar o significado de percepção, é preciso a diferenciar de 

interpretação, pois os dois se relacionam com a mensagem e dependem de compreensão.  

  Quando se faz relação à percepção, ocorre conflito com a função de interpretar, pois 

os dois seguem a mesma linha de estudo. Porém, a percepção se encontra mais aprofundada 

em sua essência. Desta forma, todos os indivíduos exercem o ato de interpretar, mas nem 

todos possuem a capacidade, ou de maneira diferenciada, de perceber o que está por trás de 

uma determinada coisa. 

   A percepção surge no momento que o indivíduo detecta, sobre o objeto em questão, 

determinada característica que lhe é atribuída atenção. Ou seja, é o processo de recebimento 

de estímulos, que após são selecionados e interpretados, afirma Giglio (2003). Ou melhor, 

organização “da informação visual que se percebe, que depende de processos naturais, das 

necessidades e propensões do sistema nervoso humano”, complementa Dondis (1997, p. 133). 

Assim, cada indivíduo percebe de uma maneira diferente os aspectos no meio em que se 

relaciona, e nem todos percebem o mesmo aspecto no determinado objeto, por não receberem 

os mesmos estímulos, conforme Karsaklian (2000). 
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  Sobre este aspecto, a mensagem publicitária é, sempre, exposta com o mesmo 

conteúdo, mas que será decodificada de formas diversas pelo público receptor, como destaca 

Santos (2005, p. 60) que 

 

no tocante ao conteúdo da mensagem, a publicidade é uniforme e invariável, ou seja, 

todas as pessoas expostas a uma mensagem publicitária receberão o mesmo 

conteúdo. Entretanto, a percepção de cada receptor será distinta, devido a diferenças 

nos níveis de atenção, do conhecimento prévio do assunto, do estado psicológico e 

de traços culturais e comportamentais. É necessário, portanto, proceder a uma 

avaliação desse conteúdo para se certificar de que, resguardadas as diferenças 

individuais, as formas de percepção da mensagem se aproximam (SANTOS, 2005, 

p. 60). 

 

  O autor Giglio cita as etapas do processo de percepção, podendo ser denominados 

como exposição a uma informação, atenção e decodificação. Por a percepção ocorrer a partir 

dessas três etapas, ela acaba se caracterizando das seguintes formas: subjetiva, seletiva, 

simplificadora, limitada e cumulativa (ver quadro 2), segundo Karsaklian (2000). 

 

Quadro 2 – Características da Percepção 

  

Características da Percepção 

     Subjetiva: é a forma que o consumidor se apropria de um produto ou situação que 

para ele se torna real. Ou seja, é o estimulo recebido pelo consumidor no ambiente em que se 

encontra. 

  Seletiva: a publicidade está presente em todos os momentos do cotidiano. Então o 

individuo seleciona algumas delas que sejam mais compatíveis com seus interesses. 

  Simplificadora: é a qual o indivíduo percebe pequenas informações que somente 

através da repetição é entendido todos os aspectos da publicidade. 

   Limitada: é a informação que o consumidor obtém durante um curto tempo, a não 

ser que ocorra memorização da informação. 

  Cumulativa: são todas informações obtidas de certo produto ou serviço, que o 

consumidor teve contato com a publicidade do mesmo.  

 Fonte: Adaptado de KARSAKLIAN, 2000. 

   

  A percepção seletiva é a que se encontra mais presente na vida do consumidor, 

devido a correria do dia-a-dia, a sociedade detecta apenas aquilo que lhe é conveniente. O 

autor Jones (2002, p. 241) exemplifica do modo que  
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“quando as pessoas assistem a comerciais na televisão ou veem anúncios numa 

revista, têm a tendência natural de perceber a informação que é de seu interesse e 

ignorar a que não é. Quando o indivíduo percebe somente o título, a ilustração ou a 

foto de um modelo atraente num anúncio, ele está envolvido num processo chamado 

percepção seletiva” (JONES, 2002, p. 241). 

 

  Esta característica fez com que os pesquisadores compreendessem melhor o 

entendimento do consumidor perante as mensagens publicitárias, e obtivessem apenas uma 

determinada particularidade da mesma, explica Jones (2002, p. 241). E o autor (2002, p. 241) 

ressalta que “a percepção é sempre seletiva porque os seres humanos, por natureza, têm 

limitações. Essas limitações do cérebro e dos cinco sentidos estreitam mais ainda a faixa do 

que uma pessoa retém de qualquer mensagem recebida. Está comprovado que não temos 

condições de perceber todos os estímulos que nos cercam.”. 

  Nesta, a teoria da percepção seletiva, pode ocorrer de dois modos: de modo 

consciente e de modo inconsciente. Jones (2002, p. 241) explica da seguinte forma o nível 

consciente e o nível inconsciente: 

 

no nível consciente, as pessoas aprendem a bloquear certos sons, cores, movimentos, 

etc. essa capacidade de não captar certos estímulos pode ajudar as pessoas que se 

defrontam regularmente com distrações indesejáveis. A capacidade de se concentrar 

no que é necessário ajuda-nos a realizar nossas tarefas. Mas a filtragem inconsciente 

também existe – isto é, o cérebro é seletivo mesmo sem receber qualquer comando. 

Alguns estudos mostraram que certas formas, cores e lugares dentro de um campo 

de visão têm uma recepção melhor do que outros (JONES, 2002, p. 41). 

 

   Porém, o trabalho, a ser realizado aqui, ocorrerá de forma mais detalhada e 

meticulosa remetendo a percepção simplificadora, por ser utilizada por pesquisadores e 

especialistas. Foram analisados fragmentos da mídia em questão, o videoclipe, através de 

repetições dos mesmos, necessárias para entender o motivo da inserção da marca Beats by Dr 

Dre.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, será descrita a análise detalhada referente aos videoclipes escolhidos. 

Estes foram selecionados por possuírem a presença da marca Beats by Dr Dre e, a análise 

ocorreu através da percepção da pesquisadora, porém sem deixar de lado as informações reais 

transmitidas pela mensagem, como relata Joly (1996, p. 45) que 

 

para analisar uma mensagem, em primeiro lugar devemos nos colocar 

deliberadamente do lado em que estamos, ou seja, do lado da recepção, o que é 

claro, não nos livra da necessidade de estudar o histórico dessa mensagem (tanto de 

seu surgimento quanto de sua recepção), mas ainda é preciso evitar proibir-se de 

compreender, devido a critérios de avaliação mais ou menos perigosos (JOLY, 1996, 

p. 45). 

 

 No momento em que Joly se refere ao compreender uma mensagem, na citação acima, 

pode estar se referindo a forma errônea de analisar, pois ao invés de perceber a mensagem, 

descreve-se. “De fato, reconhecer este ou aquele motivo nem por isso significa que se esteja 

compreendendo a mensagem da imagem na qual o motivo pode ter uma significação bem 

particular”, ressalta Joly (1996, p. 42). Portanto, o suporte da mensagem e os escolhidos serão 

citados e analisados a partir das próximas páginas. 

 

4.1 OBJETOS DE ANÁLISE 

 

Os videoclipes que entraram na pesquisa são do estilo musical Rap. O estilo escolhido 

se dá por a marca ser mais redirecionado para o público deste gênero musical para a sua 

inserção. A partir deste fato foram escolhidos os videoclipes, seguindo duas normas 

estabelecidas pela pesquisadora: aparecimento explícito da marca e, conter momentos em que 

é necessária extrema atenção para notá-la. Em outras palavras, a percepção aflora neste 

instante, como relata Giglio (2003). Segundo estas questões, foram selecionados os seguintes 

videoclipes: The Game com a música My life; Eminem com a Not Afraid; Bad Meets Evil 

com Lighters e Will.I.Am com T.H.E (The Hardest Ever). Estes foram analisados de forma 

que as cenas de manifestação da marca Beats by Dr Dre vinculem-se com o trecho específico 

da letra e da cena no momento de seu apontamento.  

Os videoclipes serão analisados na ordem acima, devido cada um deles retratar um 

momento da marca, respeitando a ordem cronológica dos fatos, desde seu lançamento até a 

sua época atual no mercado empresarial. 
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 Através da análise, pode-se entender como a imagem transmite uma mensagem para o 

sujeito, de forma comunicativa ou expressiva para o entendimento da mesma. Para melhor 

analisar a mensagem, é necessário primeiramente descobrir o público para o qual se encontra 

direcionado, explica Joly (1996).  

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados das análises realizadas ocorreram através dos versos da música e da 

combinação de suas imagens, sendo possível perceber e comparar detalhadamente com a 

imagem o que marca deseja perante seus consumidores. 

Inicialmente, o suporte midiático, o videoclipe, será desmembrado em duas partes: a 

visual que se refere às imagens e, auditiva referindo-se a música, que é formada por melodia e 

letra.  Desta forma, a análise não se atrelará, ou se tornará repetitiva, porém será para um 

melhor detalhamento da pesquisadora. “O analista prefere desmontá-lo e, se os junta é porque 

jamais o objeto reconstituído é idêntico ao original. E torna a repetir experiência sobre um 

novo objeto e assim por diante...”, complementa Joly (1996, p. 47).  

A letra da música, apesar de ter sido desenvolvida antes de se pensar em inserir a 

marca, foi considerada para análise devido a ter alguma forma de significado para a inserção 

da marca no verso em que se encontra. Nesta análise, quando houver citação aos fones de 

ouvidos, produto principal da marca Beats by Dr Dre, pode ocorrer o seu sinônimo: 

headphones. 

 

4.2.1 Videoclipe My life - The Game feat. Lil’ Wayne 

 

 Este videoclipe é pertencente à música My life, incluída no álbum LAX do ano de 

2008, do rapper The Game. Este álbum começou a ser produzido no ano de 2007. Durante o 

processo de produção, o rappper foi preso, logo ocorrendo sua soltura, através de pagamento 

de fiança. Dessa forma, a música foi escrita pelo próprio cantor, na qual retratou momentos de 

sua vida: 
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quando eu escrevi originalmente a música "My Life", eu estava tentando voltar a 

pensar em eventos que afetaram minha vida e como eles me mudaram. [...]  Eu me 

lembro quando morreu Proof
14

 e agora cada vez que penso em ir para Detroit fico 

deprimido. Isso é o que eu estava tentando dizer nesse verso e quanto mais eu olhava 

percebia que as pessoas iriam tomar o caminho errado. (HURRICANE-

GAME.NET
15

, 2008, p. 1) 

 

   Com base nos fatos recorrentes da vida do rapper, o videoclipe foi desenvolvido de 

forma que os mesmos fossem retratados através das imagens. Nessas imagens pode se 

perceber a presença do objeto de estudo, a marca Beats by Dr Dre. Esta se faz presente em 

duas inserções do videoclipe. O videoclipe teve seu lançamento no mês de julho de 2008, 

mesmo mês do lançamento da marca Beats by Dr Dre, que tem afinidade com o público do 

videoclipe, assim aplicando táticas de comunicação de forma precisa, como ressalta Lucio 

(2008). 

As duas inserções se dão no mesmo cenário: em uma cerca que divide a calçada e uma 

rua de um quintal de uma casa. Apesar das inserções ocorrerem em momentos distintos do 

videoclipe, estas foram analisadas de forma conjunta por estarem no mesmo contexto, como 

se pode perceber pelas imagens expostas abaixo. E, consequentemente deu-se desta forma na 

análise relacionada a texto-imagem.  

A primeira inserção da Beats by Dr Dre ocorre no tempo de 3 segundos, dentro de 

00’30” e 00’32” do videoclipe, onde um menino está na cerca com um feição em seu rosto de 

seriedade, enquanto cumprimenta com a cabeça outro menino que passa pela calçada andando 

em sua bicicleta, este, já, com uma feição de tranquilidade, de despreocupação . Este tipo de 

cumprimento é um gesto típico entre os indivíduos do movimento hip hop, quando se 

encontram em uma determinada distância e não há como cumprimentar dando-se as mãos. 

Agora, na segunda inserção, ocorrida no tempo de 02’57” a 02’59”, também tem a 

duração de 3 segundos, a marca retorna no mesmo cenário, sendo usado pelo mesmo menino, 

porém seu aparecimento é de um ângulo diferente, podendo se notar melhor a sua presença. O 

menino encontra-se debruçado sobre a cerca com uma feição em seu rosto de cansaço, ou até 

decepção por algo ocorrido em sua vida. 

                                                 
14

 Rapper morto em um tiroteio no de ano de 2006. 
15

 Site dedicado oferecer informações sobre artistas de hip hop e a indústria do rap.  

http://www.hurricane-game.net/2008/07/24/the-game-clears-up-eminem-diss/ Acesso em: 14/05/2012 

 

http://www.hurricane-game.net/2008/07/24/the-game-clears-up-eminem-diss/
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Figura 1 – Menino na cerca usando os headphones da    Figura 2 – Menino com feição de cansaço. 

marca Beats by Dr Dre e menino que passa de bicicleta. 

 

As seguintes cenas, como descritas anteriormente, ocorreram em momentos distintos, 

porém como o mesmo contexto, e desta forma ocorrem em momento no qual q letra da 

música é diferenciada, como se pode escutar na música. No primeiro momento, a inserção da 

marca, ocorrido através do modelo de fones de ouvidos Studio, encontra-se inserido nos 

seguintes versos da música, sendo que em todo seu contexto apresenta características 

relatadas por Pinto (2003), por ocorrer apelo provocativo e com grande número de gírias. 

 

Take me away from the hood/ Like a state penitentiary 

Me leve embora do gueto como uma penitenciária estadual 

Take me away from the hood/ In the casket or a Bentley 

Me leve embora do gueto no caixão ou em um Bentley 

 

Para que a pesquisa tenha fácil entendimento, a respeito dos versos, estes foram 

divididos em quatros fragmentos. No decorrer da segunda inclusão, o verso cantado é o que se 

encontra abaixo: 

 

You haven’t taken my life 

Você não ter tomado a minha vida 

  

Depois de explicado como ocorreu à inserção e como feita sua divisão para a 

pesquisa, o videoclipe, a partir deste momento, foi analisado para que possa haver a 

compreensão do motivo do product placement neste. 

A relação imagem- marca se dá por um menino, que aparenta ter em torno de sete 

anos, estar usando os headphones da marca. Podemos nesta cena, retirar três fatos que dão 
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referenciais interessantes: primeiro, o menino usando a produto; segundo, menino passando 

de bicicleta; terceiro e último, a cerca. Estes fatos se fazem interessantes para compreensão 

dessa inserção através do mês de lançamento do videoclipe e da marca, julho de 2008. Deste 

modo, nota-se que ocorreu compreensão da ferramenta product placement ao colocá-la em 

prática, conforme Lucio (2008). 

 O primeiro fato ocorre pelo o menino estar utilizando o produto da marca Beats by 

Dr Dre. O menino traz o simbolismo do novo, da jovialidade que a marca possuía no 

momento em que este videoclipe teve sua première
16

. Ou seja, o menino representa a marca 

recém-posta no mercado. Juntos, o menino e o produto da marca Beats by Dr Dre, trazem o 

simbólico de retratar ao público a nova experiência que está ocorrendo, a de escutar músicas 

da forma como os produtores as criaram e as produziram.   

Complementando este, encontra-se aqui o segundo fato: o menino que cruza a calçada 

em uma bicicleta. Neste recorte da cena, pode-se ter a percepção de que a menino é o possui 

mais idade que o anterior. Esta idade, á nos remete a um simbolismo diferenciado do anterior 

de experiência, de que pode compreender os fatos melhor. Essa relação não se dá, aqui, a 

marca, mas sim ao público, ou melhor, aos futuros consumidores. Neste mesmo contexto, 

pode ser analisada a feição que o menino tem em seu rosto quando passa pelo menino 

(marca). Esta representa as dificuldades expostas que um novo produto encontra quando 

deparado com o público e o mercado. Esse cumprimento traz o significado da percepção do 

consumidor ao deparar-se com um produto novo. Olha-se com simpatia o novo produto, 

porém não decide comprá-lo de imediato. Mas esta ação não mostra que foi impactado pelo 

“menino” no momento em questão. Caso, o impacto tivesse ocorrido, este teria parado e 

conversado (visualizado) o “menino”. Porém, como a marca tem seu alto valor, os 

consumidores somente “passam” seus olhos pelo produto, que tem como símbolo a bicicleta, 

apesar de ser um meio de transporte não considerado rápido, mas que por esse fator pode se 

visualizar o que acontece em sua volta com tranquilidade e apreço.  

Já, o terceiro fato, é o aparecimento da cerca de um quintal. O fato, aqui descrito, pode 

se dar por dois simbolismos que ligam os fatos anteriores. Ou seja, a cerca tem seu significado 

em duas formas: a barreira encontrada por um produto novo no mercado, e segundo, por esta 

nova marca recém-lançada ser frágil perante os produtos da mesma categoria já existentes há 

um longo tempo. Trata-se do primeiro simbolismo, o qual remete à significação da existência 

da expressão artística grafite, o de marcar território, como menciona Diógenes (1998). A 

cerca, por mais frágil que seja, é um limite que se precisa ultrapassar para alcançar um 
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 Palavra de origem francesa, que significa estreia, primeira apresentação de uma peça de teatro ou filme. 
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determinado objetivo. Ou seja, o limite entre o novo e os acontecimentos recorrentes de um 

produto comercializado, sendo o novo (produto/ marca) dentro de um quintal fechado por 

cercas, no qual sua significância tende a ser os limites que um produto exposto, há pouco 

tempo no mercado, enfrenta para alcançar seu espaço e conquistar seus consumidores. Este 

fato, também, pode remeter a prisão do rapper The Game.  

Hoje, a marca é considerada uma das melhores do ramo e no qual grande parte dos 

indivíduos do meio do hip hop conhecem a mesma. Por mais que a marca seja bem sucedida, 

no inicio, ou até mesmo quando a uma marca está se sobressaindo, sempre teve ou terá um 

obstáculo a ser enfrentado.  

 Partindo, agora, para a segunda cena, nesta há o mesmo menino da cena anterior, 

porém debruçado sobre a cerca. Este manifesto pode ser fragmentado em dois atos: o de 

debruçar e o da feição no rosto do menino. O ato de se debruçar tem seu significado de 

expressar cansaço ocorrido de um esforço físico. Esse esforço físico é a demonstração do que 

toda marca faz para prevalecer sobre as concorrentes, podendo estes métodos de divulgação e 

persuasão ocorrer como esperado ou não. Voltando para a análise, esta possui o simbolismo 

da expectativa de que estes métodos tenham de ocorrer como o planejado.  

Referente à feição em seu rosto, nos remete a alguma dificuldade encontrada pelo 

menino, que o deixou exausto. Como se pode olhar atentamente na imagem, há a presença de 

suor em sua testa, dando outro sinal de esforço físico. Como esta faz parte do contexto da 

frágil e obstáculo cerca, foi posto como parâmetro para esta continuação da análise. A feição 

no rosto do menino tem a função simbólica do esforço realizado pela a marca, o qual fez para 

que pudesse alcançar o momento próspero, no caso, o lançamento da marca Beats by Dr Dre.  

Todo esforço de marca gera um cansaço, mas o que é importante é a realização do que se foi 

proposto. 

Partindo da análise das imagens, chega-se a análise relacionada a texto-marca. Sendo 

aqui, analisado os versos da primeira inserção e, logo em seguida o verso da consequente. 

Então partiremos para os versos. 

O verso Take me away from the hood é o primeiro ocorrido durante a inserção da 

marca, este se repete duas vezes durante o trecho. A palavra hood, presente neste, possui o 

significado de gueto
17

. A palavra gueto tem grande influência no contexto do videoclipe, letra 

e imagem, devido a possuir uma grande ligação com o mundo hip hop, ou seja, demonstra 

uma parte da cultura, aqui citada, que sofreu “influência e efeitos político-econômicos”, como 

enfatizam Johnson e et al (2004). Porém, hood traz a simbologia de ser um lugar fechado, 
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 Bairro, em qualquer cidade, onde são confinadas certas minorias por imposições econômicas e/ou raciais. 
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onde poucas pessoas tem acesso, pessoas que tenham conhecimento específico para entrar, no 

caso o estúdio de produção e gravação de áudio. 

No segundo fragmento tem como principal palavra penitentiary, que seu significado é 

o de ser um local onde há privação de liberdade. A palavra, a princípio não há como ter uma 

conexão com a marca Beats by Dr Dre e seus produtos, mas ao se aprofundar neste assunto, 

nota-se a semelhança com a marca. Esta semelhança se dá com os headphones de antes da era 

Beats by Dr Dre, devido a esses terem limitações quanto às batidas da melodia musical, por 

isso a comparação no verso de Like a state penitentiary.  

 Agora, no terceiro fragmento, In the casket or a Bentley, apresenta dois lados 

opostos, os quais uma marca pode encontrar durante o percurso de estabelecimento no 

mercado, constando duas palavras que simbolizam estes lados, casket e Bentley, assim sendo 

“uma luta de modos de vida diferentes”, como menciona Thompson apud Johnson e et al 

(2004, p. 141). 

 A primeira palavra, em sua tradução literal é caixão, já a segunda se dá por Bentley
18

, 

marca artesanal de carros de luxo. A palavra casket traz à sua essência a negatividade do que 

pode ocorrer caso a marca não obtivesse seu ápice, ou seja, estaria em um caixão, no caso sua 

falência. Contudo, a segunda palavra, Bentley, apresenta em sua essência o sucesso desta 

marca, que a tornou única. Desta forma, é o que toda e qualquer marca deseja alcançar, que 

não deixaria de ser o caso da marca Beats by Dr Dre. Porém, este contexto ocorre melhor 

quando junta-se com o verso Take me away from the hood, ou seja, tirasse de um lugar 

fechado, o estúdio de gravação, para se arriscar no ramo empresarial, onde se podem ocorrer 

os riscos citados anteriormente. 

 Já no verso, em que ocorre o segundo aparecimento da marca, You haven’t taken my 

life (Você não ter tomado a minha vida), tem relação com as batidas da música. As batidas 

são a essência da música, para que se possa compreender melhor a mensagem.  Está 

representada pela palavra vida. Sendo esta essência resgatada pela da marca através de seus 

produtos, no caso deste videoclipe os fones de ouvidos, devido ao seu conceito ser o de fazer 

com o público escute a música como o produtor a idealizou. 

 

 

 

                                                 
18

Possui características inconfundíveis: luxo artesanal, design diferenciado, poder de tirar o fôlego e de 

desempenho, uma experiência de condução refinado e emocionante. A combinação destas características que 

torna a nossa  marca única. Retirado de: 

http://www.bentleymotors.com/world_of_bentley/about_bentley/bentley_brand/ Acesso em: 19 de maio de 2012 

http://www.bentleymotors.com/world_of_bentley/about_bentley/bentley_brand/
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4.2.2 Videoclipe Not Afraid - Eminem 

 

 O videoclipe apresenta a faixa de Not Afraid, incluída no álbum Recovery, lançado em 

2010. O álbum Recovery traz um Eminem centrado e recuperado de sua fase de aversão a 

alguns fatos ocorridos em sua vida. E, esta é a fase que é transcrita pelo videoclipe de Not 

Afraid. A fase da vida de Eminem é referente ao seu vício em drogas prescritas, como o 

remédio para dormir Ambien, conforme o relato do rapper Eminem apud Billboard(2010, p 

1):  

 

minha rotina diária era, acordar pela manhã e tomar uma dose extra forte de 

Vicodin… E então seria Vicodin durante todo o dia. Então, com a noite chegando… 

Eu começava com um ou dois Valium, ou três, ou quatro. E de hora em hora eu 

tomava mais uns quatro ou cinco. Um Ambien que conseguia me colocar pra 

dormir.
19

 (EMINEM apud BILLBOARD,2010, p. 1) 

 

Assim, toda essa fase, onde quase morreu devido a uma overdose de medicamentos, 

foi retratado no álbum que vendeu 741 mil cópias em sua semana de lançamento, no ano de 

2010. 

 A marca analisada tem a inserção de dois produtos da Beats by Dr Dre no videoclipe, 

que, aliás, um de seus sócio-fundadores se trata do produtor que descobriu o rapper acima, o 

Dr Dre. A primeira inserção ocorrida é de um outdoor com a imagem dos headphones e nome 

da marca logomarca abaixo. Já, a segunda se trata de um aparecimento de uso de um de seus 

produtos, neste caso o notebook. Estas são inseridas de forma que não ocorre interação com o 

personagem central e é apenas insinuada, como relatam Leite (2010) e Cardoso (2007), 

respectivamente. Para a análise do suporte midiático será respeitada a linearidade do 

acontecimento dos fatos. 

 A análise, deste videoclipe, começará pela primeira inserção, equivalente ao outdoor 

tendo a secundagem iniciada em 02’54” e terminada em 03’07”, durante o tempo de 20 

segundos, onde Eminem se depara com uma grande fenda em uma rua de uma grande 

metrópole, onde pode-se notar a presença de fachadas de lojas. O outdoor ganha destaque, 

pois sua presença no prédio da esquerda, em relação ao protagonista, encontra-se intacto 

quando comparado com o prédio da direita. A exibição do outdoor ocorre três vezes, em três 

planos diferentes, como se pode ver nas imagens a seguir: 
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 Citação retirada do site PopLine, divulgado no dia de 18 de novembro de 2010, onde consta o relato do rapper 

em entrevista para a revista norte-americana Billboard do mês de novembro de 2010. 

http://popline.mtv.uol.com.br/eminem-afirma-que-poderia-ter-se-tornado-insone-devido-ao-uso-de-drogas-

prescritas Acesso em: 22 de março de 2012. 

http://popline.mtv.uol.com.br/eminem-afirma-que-poderia-ter-se-tornado-insone-devido-ao-uso-de-drogas-prescritas
http://popline.mtv.uol.com.br/eminem-afirma-que-poderia-ter-se-tornado-insone-devido-ao-uso-de-drogas-prescritas
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Figura 3 – Eminem em frente à fenda, primeiro  Figura 4 – Segundo ângulo da inserção da 

ângulo de aparecimento da marca.   marca. 

 

Figura 5 – Terceiro ângulo de inserção da marca. 

 

As imagens acima ocorrem durante 20 segundos equivalentes aos seguintes versos da 

letra. 

 

I've had enough, now I'm so fed up 

Cansei, agora já estou de saco cheio 

Time to put my life back together right now 

Agora está na hora de recompor a minha vida 

 

It was my decision to get clean, I did it for me 

Foi minha decisão ficar sóbrio, eu fiz isso por mim 

Admittedly I probably did it subliminally for you 

Admito que posso ter feito subliminarmente por vocês 

So I could come back a brand new me, you helped see me through 

Assim, poderia voltar com um novo "eu", você me ajudou a ver através de mim 

And don't even realise what you did, believe me you 
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E nem mesmo imagina o que você fez, acredite em mim 

 

Conforme a imagem anterior será descrito o visual no primeiro momento. Nesta cena, 

tem a primeira aparição da marca Beats by Dr Dre, o rapper depara-se com uma grande 

fenda, que no caso da música significa o “fundo do poço”, no qual o mesmo encontrou em sua 

vida pessoal. Porém, nesta análise este fato não será de grande relevância.  

O simbolismo da cena se dá pelo o local em que se encontra o outdoor: o limite entre 

uma cidade intacta e a destruição. Neste caso, aponta a reconstrução de um produto usado por 

apreciadores de qualquer estilo musical e, trazer a tona uma nova forma de ouvir músicas. Ou 

seja, a cidade intacta refere-se à função básica dos fones de ouvidos e, a destruição simboliza 

a revolução na forma de escutar músicas, como relatam Johnson e et al (2004) que os 

produtos de massa expressam o rumo que a cultura contemporânea tomou. 

A relação da fenda com os headphones, da marca em questão, pode significar a 

enorme experiência que o consumidor terá com seu uso, devido ao visual do videoclipe 

mostra que a fenda não possui um ponto final, sendo percebido no instante em que Eminem 

cai e, em seguida, sai “voando” demonstrando que não foi possível chegar ao seu final. Essa 

experiência é relativa aos devidos fins que este produto foi criado: apreciar músicas através da 

possibilidade de escutar as batidas inseridas na melodia.  

Outro detalhe alusivo à fenda refere-se à linha onde se encontra o rapper e o 

outdoor, que demonstra o ponto inicial da revolução estabelecida pela marca Beats by Dr Dre 

e, que foi preciso ser feito para adicionar uma nova característica ao produto. 

Depois de fragmentada e descrita a parte visual do videoclipe, chegara o momento de 

detalhar a parte do áudio do vídeo. No caso do áudio deste, a letra da música foi dividida em 

três fragmentos.  

O fragmento inicial diz respeito aos seguintes versos: I've had enough, now I'm so 

fed up/ Time to put my life back together right now. Apesar de conterem uma expressão 

coloquial, reflete a forma de como alguns grupos sociais se manifestam através da fala, nesse 

caso significando o fato motivacional para uma grande mudança, o formato de se apreciar a 

música.  No segundo verso pode-se simbolizar o ponto inicial da “revolução”, ou seja, utilizar 

o problema existente a favor da (re)criação dos fones de ouvidos.  

No segundo fragmento, It was my decision to get clean, I did it for me/ Admittedly I 

probably did it subliminally for you, é possível notar o motivo da criação do produto, 

realizado especialmente para pessoas que trabalhem com músico, expressado pela palavra me 

(mim). Em seguida, acredita-se estar fazendo referência ao consumidor do produto, por estar 



    41 

subentendido que também foi realizado para o público leigo. Ou seja, sua venda acabou 

destinada para o público em geral. 

No terceiro e último fragmento, So I could come back a brand new me, you helped 

see me through/ And don't even realise what you did, believe me you, no momento em que se 

observa o primeiro verso é notada a presença da renovação, no caso da letra diz respeito à 

personalidade do interprete da música, mas que aqui pode estar relacionado com a renovação 

do produto. Agora, no segundo, esta referenciando a necessidade dos produtores musicais 

terem a necessidade de obter um novo elemento em seu ambiente de trabalho. 

Neste trecho, foi observada a comunicação realizada pela primeira visualização do 

product placement desempenhado com a letra da música e o visual do videoclipe. Contudo, há 

a outra inserção, que consequentemente, a partir deste ressalvo será analisada. 

Nesta cena, a segunda inserção tem aproximadamente a duração de 2 segundos, 

tendo seu início em 3’34” e término em 3’37”. Aqui, surge o notebook da marca Beats By Dr 

Dre em parceria com a HP, na qual se depara com uma personagem utilizando o produto em 

questão. No ponto, onde se encontra a personagem, é possível visualizar jornais dispersos 

pelo vento, uma caixa de depósitos de cartas e, um suporte com vários óculos expostos, bem 

como nas imagens: 

 

   

Figura 6 e 7 – Aparecimento do notebook da marca Beats by Dr Dre em parceria com a HP. 

 

 Nesta cena, a exibição do produto é rápida, quase imperceptível, pelo seu tempo de 

duração e, assim, respeitando os critérios de aceitação para análise da pesquisadora. Tendo o 

aparecimento do notebook da marca Beats by Dr Dre no seguinte trecho da música: 

 

Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club 

Porque do jeito que me sinto, sou forte o bastante para ir à boate 

Or the corner pub and lift the whole liquor counter up 
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Ou a um bar de esquina e jogar aos ares todo o balcão de licor 

 

 Logo, ocorreu a descrição desta, de modo parecido com a inserção descrita 

anteriormente. O conteúdo imagético traz o notebook. Nesta sequencia de cenas se encontra 

várias simbologias, mas que por ocorrer com rapidez, algumas não são de fácil percepção. 

Assim sendo visualizada diversas vezes para que se possa tirar proveito desta.  

A primeira simbologia percebida foi à personagem de um homem sentado, ao ar livre, 

utilizando o produto da Beats by Dr Dre. O ato de apresentar um produto novo, ainda mais 

quando se encontra em uso, pode-se dar maior garantia de qualidade a um produto. Já, o fato 

de se encontrar ao ar livre, transmite a mensagem de que sua utilização, sem a necessidade de 

estar conectado na energia elétrica, é de grande durabilidade e de poder o levar consigo para 

qualquer lugar, ou seja, é um produto portátil, notebook.  

 As outras três simbologias, referidas anteriormente precisam de uma percepção mais 

atenciosa para detectá-las. Esta sequência ocorre logo após Eminem decolar voo e planar pela 

cidade, e ao rapper passar pelo local, onde se encontra o personagem, acaba por deixar um 

rastro de vento. Este rastro é o fator principal da cena, ele movimenta a cena, faz com haja 

interação entre os elementos da mesma, porém traz consigo a simbologia de rapidez, 

eficiência e velocidade. Os modelos de notebooks da parceria são equipados com os melhores 

processadores da Intel
20

, a qual da maior agilidade para sua utilização. 

Os óculos presentes na cena correspondem à segunda simbologia encontrada na cena. 

Notada a presença desses vários óculos, cada um com suas respectivas características e 

modelos, traz a sua simbologia à tona, a visão diferenciada da marca. Esta se encontra 

presente no videoclipe devido a Beats by Dr Dre ter essa visão diferente das demais do ramo 

de sistemas de áudio, o de ouvir músicas como os produtores a pensaram. Os produtos da 

marca, headphones e notebooks, os apresentados no videoclipe, foram reestruturados para que 

as necessidades dos seus consumidores possam ser supridas.  

Quanto ao terceiro elemento, os jornais, constados no cenário, este apresentam 

credibilidade para o leitor que o adquire, devido às informações que ali constam serem de 

cunho verídico. A credibilidade da empresa se dá pela preocupação para com seu público, 

através de parceria com outras empresas, com seus produtos, da inserção dos mesmos em 

videoclipes de artistas musicais, que passam uma maior credibilidade. 
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 A Intel projeta e constrói as tecnologias essenciais que servem de base para dispositivos de computação em 

todo o mundo. 
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No que tange a letra, o primeiro verso Cause the way I feel, I'm strong enough to go to 

the club esta se referindo a prosperidade da marca em relação a nova parceria realizada, neste 

caso a HP encontrada no mercado por uma grande período, sugestiona-se que em seu ramo 

empresarial há uma crescimento significativa para sua empresa. Este fato pode se ter uma 

maior precisão quando é citado I’m strong enough, ou melhor, afirmando que a empresa teve 

um crescimento significante para que outra pudesse confiar na Beats by Dr Dre. 

Porém quando é observado todo o histórico publicitário da marca, entra-se em contato 

com o filme publicitário do início do ano de 2011
21

, com o seguinte conceito: From the Studio 

to the stage.  

 

   

 

Figura 8, 9 e 10 – Imagens do filme publicitário de divulgação do notebook. 

 

Este conceito encontra-se subentendido neste verso, quando cantando é  go to the club. 

O motivo para qual se obteve este conceito, ocorre através dos dispositivos eletrônicos, neste 

caso o notebook, que tem sua utilização para auxiliar na mixagem das músicas pelos 

produtores, na qual são empregadas ferramentas digitais, como o Auto Tune
22

. Este produto 

teve seu modelo redesenhado para se obter um melhor auxílio nas pickups dos DJs, os quais 
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 O filme publicitário encontra-se no site de hospedagem de vídeos YouTube, no link de: 

http://www.youtube.com/watch?v=J4WtUYSmA1Y 
22

 Software utilizado, em estúdios de gravação, para edição de voz. 

http://www.youtube.com/watch?v=J4WtUYSmA1Y
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possuem as técnicas necessárias para aplicar cortes e mixagens nas músicas, como explica 

Pinto (2003). Já, no verso seguinte, se traz o seguinte trecho Or the corner pub ( ou a um bar 

de esquina) que também se inclui nesta análise acima, pois ocorre também apresentações de 

DJs em pequenos bares, que possuem poucos equipamentos, mas pode ter uma ótima 

qualidade, ainda mas quando referida as marcas Beats by Dr Dre e HP. 

Voltando a questão sequencial da letra, no segundo verso, mais precisamente na 

segunda parte deste, and lift the whole liquor counter up, a simbologia ocorrida trata da 

relação da marca com o seu crescimento empresarial. No primeiro momento, quando se é 

deparado com este fragmento, não há como se ter uma associação com a marca, entretanto ao 

aprofundar-se no estudo é possível ter uma associação. De tal modo, neste verso se encontra 

significados em toda sua extensão, no qual fazem menção ao desenvolvimento da marca no 

mercado.  

O significado percebido se dá pela expressão em seu todo, no qual jogar todo o licor 

que há no balcão, traz a significância de que o lift é a transmissão da mensagem para todo o 

público, onde esta levará a marca, simbolizada pela palavra counter, e seus produtos, liquor, 

ao alcance esperado, ou seja, dará um up (para cima) à empresa. A representação da palavra 

liquor (licor
23

), designada aos produtos da marca, ocorre pelo significado de que esta bebida 

provoca sensações ao ingerir. Assim, o modo como à marca busca em seus produtos, mostra 

as sensações, batidas de músicas não percebidas, inseridas na música pelos produtores. 

 

4.2.3 Videoclipe Lighters - Bad Meets Evil ft. Bruno Mars 

 

O grupo Bad Meets Evil é um projeto paralelo dos rappers Eminem e Royce Da 5’9, 

no qual estes tinham um grupo de  rap, o D12, no fim dos anos 90. Porém no ano de 2000, 

ocorreu uma briga entres os dois rappers, que seguiram outros caminhos. No ano de 2011, a 

dupla se reuniu novamente para o disco Hell: The Sequel, onde consta a faixa Lighters, o 

primeiro single
24

 deste. Para esta análise foi selecionado o videoclipe da música, aqui citada, 

o qual possui inserida a marca Beats by Dr Dre. 

O product placement da marca Beats by Dr Dre, presente no videoclipe, está no tempo 

de 04’35” a 04’37”, tendo sua duração 3 segundos. A cena dá foco principal à marca, onde 

um indivíduo aparece usando os fones de ouvidos, na qual, segundo Burrowes (2008), a 

                                                 
23

 S.m.1. Bebida aromatizada e doce, obtida pela mistura de álcool ou aguardente com substância geralmente de 

origem vegetal, adicionada de sacarose, glicose ou mel. 2. Designação comum a vários produtos líquidos 

(químicos ou farmacêuticos), especialmente àqueles em cuja composição entra o álcool. 
24

 Música de trabalho ou música que possui potencial suficiente para ser trabalhada sozinha. 
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ficção ganha “ar” de realidade. A cena ocorre em um breve verso da música que corresponde 

a I open my eyes (Eu abro meus olhos). 

 

 

Figura 11 – Único aparecimento da marca Beats by Dr Dre no videoclipe. 

  

 A cena em que aparece a marca tem como foco os fones de ouvidos, deixando em 

segundo plano o usuário do produto. Nesta, se tem a nítida noção de que o produto foi 

inserido de forma proposital, por aparecer em um contexto diferenciado dos demais 

videoclipes analisados neste trabalho.  

 A marca tem seu aparecimento na área central da cena, transparecendo o motivo de 

que a marca seja reconhecida rapidamente, apesar de sua ocorrência de apenas 3 segundos. A 

marca tem seu aparecimento vinculado à sua utilização como acessório, isto se dá por ter um 

indivíduo com os headphones em seu pescoço, e não o utilizando para sua principal função, 

escutar músicas. Este fato aumenta o valor da marca, agregando outra utilidade, a de ser 

considerada uma grife pelos seus consumidores, assim afirmando o que menciona Cannito 

(2010) de que as empresas estão percebendo que não basta vender o produto e, sim, envolver 

o consumidor com este através de suportes culturais, sendo neste o videoclipe. 

 Agora, quando se refere à relação texto-marca deste videoclipe, o verso I open my eyes 

diz respeito à visibilidade que a marca tomou em seu ramo de mercado, sendo que o 

videoclipe foi lançado no ano de 2011, ano em que a Beats by Dr Dre fez parcerias com 

grandes marcas conhecidas do mercado. O verso se encontra nesta posição por fazer 

referência à forma como a marca se direcionou, ou seja, “abriu seus olhos” para um novo 

método de aumentar sua linha de produtos e sua comunicação juntamente com as empresas 

parceiras.  

  Portanto, deste modo adquire-se um grande valor a sua imagem sendo considerada 

como um acessório e com as suas parcerias com marcas renomadas, na qual sua inserção faz 
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com que o haja mudança de hábito, crie uma imagem diferenciada, informe seu consumidor 

de sua posição atual no mercado, como ressalta Pinho (2004). 

 

4.2.4 Videoclipe T.H.E (The Hardest Ever) - Will.I.Am ft. Jennifer Lopez & Mick Jagger 

 

No ano de 2011, o cantor e integrante do grupo Black Eyed Peas, Will.I.am lançou o 

videoclipe da música T.H.E (The Hardest Ever), que se encontra no quarto álbum de estúdio 

denominado #willpower, porém em sua versão Deluxe. Esta música ainda conta com as 

participações da cantora Jennifer Lopez e do vocalista da banda The Rolling Stones, Mick 

Jagger.  

O product placement da marca se dá todo em cima do produto Beats Audio, alto-

falante da marca em questão, ocorrendo o aparecimento da marca três vezes, sendo duas 

destas direcionadas ao alto-falante, no videoclipe, pois, como enfatiza Tavares (2003, p.144), 

“a propaganda é a força da marca”. Os alto-falantes estão em modelo de carro, celulares e 

notebooks. Estes alto-falantes seguem o conceito da marca, escutar música como o produtor 

musical produziu a melodia da música. 

A primeira manifestação da marca se dá no tempo de 9 segundos do videoclipe, entre 

o 00’03” e 00’12” do videoclipe. Aqui, o rapper aparece com celular em suas mãos da marca 

HTC do modelo XL (ver figura 12).  

 

 

Figura 12 - Modelo XL da HTC com Beats Audio 

Fonte: site Exame Info 

 

Neste aparecimento, a marca Beats by Dr Dre não se encontra visivelmente, porém 

está implícita, devido neste modelo de telefone celular haver o alto-falante Beats Audio. Nesta 
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situação, é somente notada sua presença por pessoas interessadas em tecnologia e que 

possuem conhecimento da marca. 

 

Figura 13 – Inserção de product placement do modelo XL da HTC, 

 em parceria com a Beats by Dr Dre. 

 

Abaixo se encontra uma citação a respeito do lançamento desta parceria: 

 

em breve você será capaz de "sentir a música a maneira como o artista pretendia. 

"HTC Corporation, um designer global de dispositivos móveis, anunciou um 

investimento com Beats™ Electronics LLC, a empresa que redefiniu o mercado de 

áudio com seus icônicos Beats by Dr Dre ™ em experiência de áudio. As duas 

companhias  têm trabalhado juntas  para criar  experiências  com 

dispositivos móveis de áudio, o que resultará em uma linha de aparelhos da 

HTC integrado com inovações sonoras da Beats
25

. (HTC CORPORATION, 2011, p. 

1)
26

. 

 

Como se pode perceber pela imagem, a marca não se encontra em destaque, por a 

logomarca se encontrar na parte traseira do aparelho móvel, porém tem grande significado 

para o entendimento do conceito da marca, tornando sua presença mais “agradável”, como 

enfatiza Leite (2010, p.06). A primeira impressão, ao se olhar o videoclipe, o espectador tem a 

percepção de ser mais um product placement de uma marca de celular, como se pode 

presenciar em outros videoclipes. Mas esta inserção tem grande proveito para esta pesquisa.  

Ao ver o videoclipe, pela primeira vez é percebido que Will.I.am recebe uma 

mensagem em seu celular, mas ao se repetir várias vezes a cena é notado que o rapper, 

quando toca no tela touchscreen do celular, seus movimentos são conforme as batidas da 

música, já fazendo referência ao conceito da marca. Essa referência relata que o toque de 

Will.I.am na tela faz alusão ao tocar, transmitir músicas no aparelho, e quando este toque se 

encontra sincronizado com a melodia, nos remete a uma transmissão mais precisa e exata da 

                                                 
25

Tradução Livre 
26

 Citação retirada da página da empresa HTC Corporation no site de hospedagem de vídeos You Tube.  
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mesma. Ou seja, levando ao conceito que a marca traz para seu público e se pautando com um 

dos fatores que a publicidade, segundo Pinho (2004), se relaciona, à estética. 

Como esta inserção está posicionada no início do videoclipe, ou seja, na introdução 

da música, não possui letra, assim não contém a análise da mesma. 

A segunda manifestação da marca advém dentro do tempo de 01’07 e 01’10”, tem 

como foco, na cena, o alto-falante. Apesar de a cena ser rápida, tendo duração de 2 segundos, 

é perceptível a sua inserção no suporte midiático, ocorrido durante a sequência de cenas em 

que Will.I.Am conduz o modelo 300S da automotiva Chrysler.  

  O videoclipe da música de T.H.E (The Hardest Ever), foi lançado no mês de 

dezembro de 2011, onde o Beats Audio aparece no modelo de carro 300S, o qual Will.I.Am 

está dirigindo em seu videoclipe, ou seja, se trata de uma comunicação paga, como menciona 

Santos (2005), a qual, também, se refere para inserção anterior e todas as outras que 

ocorreram nos videoclipes que contêm a ferramenta product placement. O rapper é garoto-

propaganda da marca Chrysler, mais especificamente do modelo 300S, para o segundo filme 

publicitário
27

 dessa parceria com a marca Beats by Dr Dre, o qual possui o mesmo conceito 

do videoclipe.  

 

   

Figura 14 e 15 – Imagens extraídas do filme publicitário da marca automotiva Chrysler. 

 

  A cena de aparecimento no videoclipe é a mesma do filme publicitário, dando a 

entender que os dois formatos audiovisuais foram gravados no mesmo período.  

                                                 
27

 Link do filme publicitário disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=DVvgHTcYSAw 

http://www.youtube.com/watch?v=DVvgHTcYSAw
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           Figura 16 – Product placement do produto Beats Audio  

da marca Beats by Dr Dre. 

 

   Como dito anteriormente, a cena é de fácil reconhecimento perante o público, pois 

seu foco é exatamente no Beats Audio. O produto, neste videoclipe, aparece de forma 

diferenciada dos outros, devido aqui se encontrar pertencente à outra marca, a Chrysler. Este 

pertencimento se dá pelo motivo de o produto aparecer embutido na inserção de product 

placement da marca automotiva, por mostrar detalhes que constituem o carro. Assim, o 

produto aparece como um acessório automotivo. 

   Nesta inserção, o Beats Audio muda de ser o ator principal para ser o coadjuvante, ou 

seja, passa de ser o “centro das atenções” para ser um complemento. Este detalhe encontrado 

se faz presente, também, na letra da música: I end the beginning, then starting again (Eu 

termino o começo, e logo começo de novo).  

   O verso I end the beginning lembra que a marca “termina” com o fato de ser o 

produto central das inserções, que foi onde se deu o principio de sua divulgação para seus 

futuros consumidores, fazendo parte de outros dois produtos de marcas distintas. Já, ao se 

tratar do segundo verso then starting again ressalta a sua volta como ator principal na terceira 

inserção do videoclipe. 

   Na terceira e última inserção, Will.I.Am aparece em um ônibus espacial indo em 

direção ao espaço sideral (universo), onde usa um capacete branco. Neste capacete há a logo 

da Beats by Dr Dre encontrado na posição onde se situam os fones de ouvidos a ser postos em 

uso. Esta inserção ocorre entre os tempos de 3’18” a 4” a 4”29, com duração de 71 segundos, 

sendo intercalados por cenas de Jennifer Lopez e Mick Jagger. 
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Figura 17 e 18 – Capacete com a logo da marca Beats by Dr Dre, usado por Will.I.Am no videoclipe. 

 

  Nesta sequência, a marca passa a ser o ator principal, porém é apresentada de 

maneira diferenciada das demais, mesmo quando comparada com os outros videoclipes. A 

marca se encontra em um capacete, na qual se tem a dúvida de o porquê dessa inserção no 

videoclipe. Porém, ao se deparar com todo o seu contexto, é notável que o cenário, em que se 

encontra simboliza a amplitude de novidades que possam ser exploradas pela marca, que se 

dá pelo o espaço sideral. 

 Ao perceber esse simbolismo, esta demonstra que “o céu é o limite”, ou seja, que a 

marca estará sempre em busca de novas chances de demonstrar todo o seu potencial, a qual 

designa a relatar que seu legado não irá ter limite, quando relacionado às parcerias e 

lançamentos de novos produtos, simbolizado pelo universo, pois não possui fim. Assim, 

transmitindo a noção de inovação, que atualmente, há um amplo espaço para as 

oportunidades. 

 Já, ao enfatizar o transporte que surge nesta sequência, o ônibus espacial se encontra 

rumando ao espaço. Devido a este fato, a representação da marca Beats by Dr Dre ocorre 

através do veículo em questão, o qual ao efetuar o ato de rumar em direção ao universo, traz 

em seu simbolismo a ascensão em que a marca está atualmente. Porém, este simbolismo 

ocorre em todo o videoclipe, devido ao motivo de apresentar alguns modos de se locomover. 

Estes têm o significado de mostrar a evolução dos mesmos e, também, de simbolizar a 

evolução da marca. Também, ocorre ultrapassagem de obstáculos, retratando o que toda 

empresa e marca passam em sua história. 

 Ao interpretar o objeto capacete, pode-se ressaltar que a marca busca novos 

empreendimentos para que esteja sempre em destaque, de tal modo, criando influência e 

gerando um valor à marca, como enfatiza Martins (2006). Esses empreendimentos podem ser 

em novos modelos, como os headphones do modelo Studio Color Beats (ver figura 19), ou 
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em novas parcerias, estas sendo com celebridades, como Lady Gaga
28

 e LeBron James
29

 (ver 

figura 20 e 21), e marcas reconhecidas no mercado. 

 

 
Figura 19 - Modelo de fones de ouvidos Studio Color Beats 

   Fonte: Google Imagens 

             

                                         
Figura 20 - Modelo de fones de ouvidos   Figura 21 - Modelo de fones de ouvidos 

Heartbeats (Lady Gaga )      Powerbeats (LeBron James) 

              Fonte: site Beats by Dr Dre    Fonte: site Beats by Dr Dre 

 

 Quanto à letra, a marca aparece no momento que se dá introdução, possuindo bases 

batidas eletrônicas, para que Mick Jagger cante os versos destinados a ele. Os versos 

correspondentes são:  

 

                                                 
28

 Cantora norte-americana. 
29

 Jogador de basquete da NBA (liga norte-americana de basquete). 
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Hard like a rock n roll 

Time follows decades, explode 

Vivid as a stan mode 

Better move back now 

It's bout to blow 

Hard like geometry and trigonometry 

This is crazy 

Psychology 

Get it baby 

I'm ‘bout to win 

Watch out now 

I'm going in 

 

You can go hard or you can go home 

You can go hard 

You can go hard or you can go home 

You can go hard 

You can go hard or you can go home 

You can go hard or you can go home 

You can go hard or you can go home  

You can go hard 

Forte como rock n roll 

O tempo segue décadas, explode 

Vívido como um fã obcecado 

Melhor voltar atrás agora 

Está prestes a explodir 

Difícil como geometria e trigonometria 

Isso é louco 

Psicologia 

Entendeu, gata? 

Estou prestes a ganhar 

Cuidado agora 

Estou chegando 

 

Você pode ir com tudo ou ir pra casa 

Você pode ir com tudo  

Você pode ir com tudo ou ir pra casa 

Você pode ir com tudo  

Você pode ir com tudo ou ir pra casa 

Você pode ir com tudo ou ir pra casa 

Você pode ir com tudo ou ir pra casa 

Você pode ir com tudo 

 

 Como a inserção está presente em uma extensa sequência, assim fazendo com que a 

letra na qual se encontra também seja extensa. Partindo aos versos, o primeiro, Hard like a 

rock n roll, enfatiza que a comparação com o estilo musical rock ’n roll, se destaca devido a 

ter sua história duradoura sobrevivendo há várias décadas, como expressado no segundo verso 

Time follows decades, explode, remetendo a grande expansão da marca Beats by Dr Dre em 

pouco tempo de existência, mas que sua história já é equivalente a décadas de existência.  

 Ao se tratar do terceiro verso Vivid as a stan mode, se encontra ligado ao fã, o qual 

extrai informações de seu ídolo para adquirir um modo de vida similar ao último, ou seja, a 

marca ainda há o que tirar de conceito e inserir em seus produtos, para que seus consumidores 

possam extrair de seus produtos. Já, no verso Better move back now (melhor voltar atrás 

agora), não pertence ao contexto de uma marca, pois o ato de retornar ao estágio anterior, se 

encontra fora dos rumos de qualquer empresa. 
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 It's bout to blow ressalta a ambição que a marca tem de ser conhecida mundialmente. 

No sexto verso, Hard like geometry and trigonometry traz em sua essência o significado de 

como é difícil se manter no mercado, porém a sempre uma solução bem sucedida, como em 

um cálculo matemático. Os versos sete e oito (This is crazy/ Psychology) remetem ao fato de 

que todo esse processo de marketing, acaba se tornando uma loucura, por ter que determinar 

estratégias que impactem da maneira esperada o público, ou seja, usar da psicologia a favor da 

marca. 

 Agora, os versos Get it baby/ I'm ‘bout to win remetem a marca por ser renomada no 

ramo de fones de ouvidos, porém pouco conhecida pelos seus outros produtos, mas que está 

no mercado para ganhar espaço e reconhecimento por estes. Assim, a palavra baby, que está 

na tradução com significado de “gata”, mas que ao ser utilizado na língua inglesa, esta pode 

ser usada tanto para o gênero masculino, quanto para o gênero feminino, nesta análise 

simboliza a palavra público. Já, os versos Watch out now/ I'm going in reafirmam a ambição 

expressada pelo quinto verso, de que seus próximos passos mercadológicos podem 

surpreender o seu público, como faz atualmente. 

 Após, estes versos, ocorre o refrão, que se dá pela repetição de You can go hard or 

you can go home/ You can go hard, o qual reafirma a posição que para o alcance de seus 

objetivos é necessário que se corra o risco de inovar e buscar novos empreendimentos. 

 Contudo, este videoclipe é o único que apresenta um detalhe incomum, uma cor 

presente em todo seu desempenho, a cor branca. A cor se encontra na roupa e no capacete do 

cantor, nos meios de transportes utilizados e no aparelho móvel (celular). A cor branca faz 

com que pequenos detalhes sejam observados no videoclipe. 

 Esta cor faz com que haja um contraste com o vermelho, a cor da logo da marca 

Beats by Dr Dre. A cor branca transmite sensação de pureza, confiança e credibilidade para 

quem o assiste. Desta forma, o videoclipe quer transparecer todas essas características da cor, 

perante as suas inserções de product placement. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos objetivos propostos por esta pesquisa, ou seja, as inserções de product 

placement da marca Beat by Dr Dre em videoclipes, pode-se relatar que estes foram obtidos 

de forma relevante para compreensão dos mesmos. A ferramenta de comunicação aqui 

analisada foi extraída de quatro videoclipes, destinados ao público pertencente ou 

simpatizante do movimento Hip Hop, aquele que a marca tem como principal alvo. Os 

videoclipes eleitos foram estes: My life do rapper The Game, Not Afraid do rapper Eminem, 

Lighters da dupla de rap Bad Meets Evil e T.H.E (The Hardest Ever) do cantor Will.I.Am. 

 Ao avaliar os videoclipes selecionados, pode-se perceber o aparecimento de uma ou 

mais inserções de product placement em cada um, sendo que em alguns videoclipes houve 

dificuldade para presenciá-las. Na totalidade foram sete objetos de análise. No videoclipe My 

life e Ligthers sucedeu-se, em cada um deles, uma inserção da ferramenta de comunicação. Já 

em Not Afraid aconteceu duas inserções, e no videoclipe de T.H.E (The Hardest Ever) houve 

três inserções dessas. 

 Através dessa junção de entretenimento, videoclipe, mais a publicidade, ou melhor, o 

product placement se deu outra maneira de impactar o público desejado, sem que este seja 

“obrigado” a receber informações, como se dá pela publicidade tradicional. A partir dessa 

forma inovadora que a marca Beats by Dr Dre se noticiou, encontrando-se inserida em um 

grande número de videoclipes. 

 Deste modo, ao desenvolver esta temática nesta pesquisa pode-se perceber que, em 

cada inserção ocorrida nos videoclipes, a marca foi divulgada de forma diferenciada e, 

consequentemente, com características diferenciadas, porém sempre apresentou seu conceito, 

tanto de forma explicita, quanto de forma implícita,como no caso das letras das músicas. 

Essas diferenciações fazem parte de todo contexto histórico da marca, desde seu inicio até os 

dias de hoje, bem como apresentado na análise.  

 A análise foi alcançada a partir do momento em que a percepção da pesquisadora 

entrou em campo para realizá-la, pois anteriormente esta iria ocorrer através da percepção do 

público-alvo correspondente ao da marca, ou seja, grupo focal, para que verificassem se a 

forma de divulgação era propícia para o que se almejara. Mas, devido ao público não 

corresponder às expectativas da pesquisadora, se pôs em prática a análise pela própria. A 

partir desta problemática ocorreram mudanças necessárias, como problema de pesquisa e 

objetivos, para que pudesse ser concluída de forma clara e direta. 
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 Assim, objetivou-se a identificação da forma de como a ferramenta de comunicação 

product placement, referente à marca Beats by Dr Dre, se manifestou através dos videoclipes 

citados anteriormente. No que tange ao primeiro objetivo específico, as imagens 

correspondentes às inserções de product placement da marca escolhida entraram de acordo 

com a trajetória da marca. Já, com relação ao segundo objetivo específico, teve que ter uma 

percepção mais aprofundada, devido a ter mensagens implícitas nas letras das músicas, que 

precisaram ser desvendadas e associadas com a mensagem que a marca comunica ao seu 

público, sendo esta concluída com êxito. Chegando ao terceiro e último, pode-se verificar que 

todas as inserções de product placement estão dispostas em períodos dos videoclipes que se 

enquadram com o conceito transmitido pela Beats by Dr Dre, que é o de escutar músicas 

como o produtor determinou. Sendo que este conceito é apresentado em todos os videoclipes 

analisados, reafirmando o que a marca pretende. 

 Portanto, esta pesquisa teve entendimento através da percepção da pesquisadora, o 

que pode variar conforme o entendimento e vivência de cada indivíduo, ocorrendo a partir de 

sua vivência e do que entende por cultura. Assim, pode ocorrer discordância para o mesmo, 

de forma que possa complementar o estudo aqui realizado. 
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ANEXO A - BIOGRAFIA DE DR DRE 

 

 Considerado por muitos como o maior produtor de hip-hop, Dr. Dre (nascido André 

Young, 18 de fevereiro de 1965) foi pioneiro no hip hop na modalidade gangsta e tem sua 

própria variação do som, chamado de G-Funk. Seus álbuns iniciais eram contos violentos, 

alerta da mente criminosa, mas os registros de Dre com o NWA celebraram o lado hedonista 

amoral de vida de gangue.  

 Esteve presente durante o nascimento do hip hop da costa oeste, durante o início dos 

anos 1980. Dre apresentou-se em festas e clubes com o World Class Wreckin’ Cru, em torno 

da região Centro-Sul de Los Angeles. Vestindo uma máscara de médico, ele se auto-

denominou Dr. Dre, se tornando em um apelido para André.  

 Em 1986, Dre encontrou Ice Cube. Imediatamente se tornando bons amigos, os dois 

MCs começaram a escrever músicas para a Ruthless Records, um selo que começou pelo ex-

traficante de drogas "Eazy-E". Inicialmente, eles foram rejeitados por um público recorde de 

compra, mas Eazy formou a NWA, um acrônimo para Niggaz With Attitude, com Dre, Cube, 

e os novatos MC Ren e DJ Yella, lançando seu primeiro álbum em 1987.  

 Então, em 1989, com distribuição de Bryan Turner e sua prioridade Records (agora 

parte da EMI), NWA entregou "Straight Outta Compton", um registro cruel, violento e 

misógino, que se tornou um hit underground com praticamente nenhum apoio da rádio, da 

imprensa, ou ainda, sem MTV.  

 NWA se tornou famoso por suas letras violentas, especialmente os da música "Fuck 

tha police", o que resultou no FBI enviando uma carta de advertência a Ruthless e sua 

distribuidora, a Priority Records, sugerindo que o grupo devesse cumprir com uma medida.  

 Dre teria vários problemas com a polícia durante a sua vida. Enquanto parecia que o 

grupo era forte, Ice Cube, de repente saiu no final de 1989, admitiram-se muitos 

desentendimentos financeiros com Dre. E, de repente, a música estava nas mãos de Dre, que 

deixou o grupo no próximo ano para formar a Death Row Records com 'Suge Knight'. Knight 

manteu o gerente do NWA ameaçando com uma arma e matá-lo, se houvesse recusa em tirar 

Dre de seu contrato.  

 Dre não sabia como ele saiu, nem se importava, ele queria fazer música. Então, Dre 

descobriu Snoop Dogg, através de seu meio-irmão 'Warren G', e ele imediatamente começou 

a trabalhar com o brilhante e talentoso MC. Snoop e Dr se tornaram grandes amigos e esse 

estava no álbum de estreia "The Chronic" do Dre em 1992. Mas, teve um problema logo a 

seguir. Dre estava frustrado com forte sustento e técnicas de Knight. Porém, na época, a 
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Death Row estava dedicando-se ao álbum de estreia de Tupac Shakur, "All Eyez on Me". E 

Snoop estava ocupado se recuperando de seu julgamento por assassinato.  

 Assim, Dre levantou-se no verão de 1996 e deixou a marca, formando Aftermath, e 

declarando que o gangsta hip hop estava morto. Logo depois, 2Pac e Notorious BIG foram 

assassinados, pondo um fim súbito para o Lado Oeste e Lado Leste, guerra entre as gangues 

do hip-hop, e Suge foi posteriormente preso e enviado à prisão . Seria, pelo menos, três anos 

antes que algo grande saísse do grande produtor.  Até que ele começou a trabalhar em seu 

álbum de 2001, e descobriu um MC de metrô com o nome de Eminem, que faria com Dr Dre 

retornasse. 
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