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Moon river, wider than a mile 

I'm crossing you in style some day 

Oh, dream maker, you heart breaker 

Wherever you're going 

I'm going your way 

 

(Moon River - Louis Armstrong) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho partiu da hipótese de que, um grande influenciador para o conhecimento 

da Tiffany & Co é o filme Bonequinha de Luxo. Com o objetivo de descobrir o nível de 

conhecimento da marca em relação ao filme, foram realizadas entrevistas com dez 

acadêmicos do Centro Universitário Franciscano, que já cursaram ou cursam a disciplina de 

Cinema, de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Para a obtenção dos dados optou-se por 

entrevistas abertas on-line e off-line. A análise desses dados deu-se por meio de uma pesquisa 

quali-quanti, bibliográfica e exploratória. Com as entrevistas e o referencial teórico produzido 

para está pesquisa, foi possível confirmar a influencia do filme sobre a marca e mapear os 

pontos que caracterizam essa ação. 

 

 

Palavras-Chave: Comunicação; Publicidade; Imagem de Marca; Tiffany & Co. 

 

ABSTRACT  

 

The present work on the hypothesis that a great influencer to the knowledge of Tiffany & Co 

is the movie Breakfast at Tiffany's. Aiming to discover the level of brand awareness in 

relation to the film, interviews with ten students from the Centro Universitário Franciscano, 

which have studied or are studying the discipline of Film, Journalism and Publicity and 

Advertising.. To obtain the data it was decided to open interviews online and offline. The data 

analysis was performed by means of qualitative and quantitative research, literature and 

exploratory. With interviews and the theoretical framework is produced for research, it was 

possible to confirm the influence of the film on the mark and map the points that characterize 

this action. 

 

Keywords: Comunication, Publicity, Brand Image, Tiffany & Co. 
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1        INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 1895, na primeira exibição cinematográfica realizada pelos irmãos 

Lumière
1
, ninguém imaginaria a importância que esse invento alcançaria. Segundo Costa 

(2006, p.17) o cinema sofreu: “Transformação constante. Essa talvez seja a melhor maneira 

de descrever os primeiros 20 anos do cinema, de 1895 a 1915”. Essas transformações estão 

ligadas as mudanças ocasionadas pela sociedade, tecnologia e ao mundo. 

Essas constantes modificações levaram o cinema a ser hoje uma poderosa indústria do 

entretenimento mundial, segundo o site Box Office Mojo
2
, especializado por análise de 

bilheterias em diversos países, o mercado cinematográfico americano fechou 2012 com os 

maiores rendimentos de sua história, US$ 10,6 bilhões (R$ 21,6 bi), com lucros gerados pelas 

bilheterias. Além dos lucros de bilheteria, a maior parte do retorno financeiro de um filme 

vem de investimentos paralelos que exploram a relação do expectador com o universo 

fílmico, ou seja, marcas que determinados personagens consomem, como James Bond e a 

BMW, Forrest Gump e o tênis Nike, além dos produtos que são lançados por conta do filme, 

como bonecos do Toy Story, sabre de luz do Star Wars. Segundo Covaleski: 

 
A linguagem trabalhada pelo cinema induz o espectador a consumir um produto 

intangível, porém carregado de significados e simbolismos, os sonhos. Sonhos que a 

indústria e o capitalismo transformaram em bens de consumo. Modas, valores, 
padrões; tudo podendo ser oferecido ao público através dos artifícios que a obra 

fílmica suporta. (COVALESKI, 2009, p.35) 

 

 

Muitas marcas que são representadas em filmes nem sempre estão alcance do público, 

a exemplo disso, na versão cinematográfica do seriado da HBO, Sex and the City, não há 

pudores na hora de promover marcas de luxo, como uma bolsa da Louis Vuitton, ou sapatos 

eternizados no seriado pela protagonista Carrie e também presentes no filme da grife Manolo 

Blahnik, além do vestido de noiva usado por ela assinado pela Vivienne Westwood, que pode 

ser visto na figura abaixo.   

 

                                                
1 Auguste Lumière e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, em 1895 e fizeram a primeira exibição pública 

de uma imagem em movimento. 
2  <  http://www.boxofficemojo.com/l> Acesso em: 21/10/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1207968-hollywood-tem-o-maior-lucro-de-sua-historia-em-2012.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1207968-hollywood-tem-o-maior-lucro-de-sua-historia-em-2012.shtml
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Figura 1:. Vestido de noiva assinado por Viviane Westwood em Sex and the City 

Fonte: http://www.thedress.it/2214/collezione-sposa-della-grand-dame-vivienne-westwood/ 

 

Conforme McLuhan (citado por Covaleski, 2009, p.35) “não é por acaso que o cinema 

se caracterizou como o meio que oferece, aos pobres, papéis de riqueza e poder que superam 

os sonhos da avareza.”, ou seja, mesmo sem ter condições de consumir uma marca que está no 

filme o público pode se apegar a ela como objeto de desejo, guardando no seu imaginário uma 

representação positiva sobre a imagem de marca de determinado produto. Pois para Araújo “a 

tela de cinema não é um retângulo de pano branco. Sua matéria real é o imaginário.” (2010, 

p.132) 

Nem sempre as marcas retratadas são utilizadas pelos personagens dos filmes, como 

no caso do filme “Bonequinha de Luxo” de 1961, a joalheria Tiffany & Co, localizada na 

Quinta Avenida de Nova York, foi uma das principais locações do longa. O nome original da 

produção, inclusive, é "Breakfast at Tiffany's" (Café da manhã na Tiffany's). O filme é 

baseado na obra de mesmo título do escritor Truman Capote
3
. Audrey Hepburn

4
 foi escolhida 

para fazer a irreverente Holly Golightly, personagem principal do romance , uma garota de 

programa que sonha casar com um milionário, cuja filosofia é: “Nada de ruim pode acontecer 

a você na Tiffany”.  

                                                
3 Truman Capote foi um escritor norte-americano, o qual escreveu vários contos, romances e peças teatrais, 

reconhecidas como clássicos literários. Foi o pioneiro do jornalismo literário.  Disponível em: 

<http://www.imdb.com/name/nm0001986/bio?ref_=nm_ov_bio_sm#trivia>. Acesso em 20 de setembro de 

2013. 
4 Audrey Hepburn premiada atriz, modelo e humanista belga, radicada na Inglaterra e Países Baixos, eleita em 

2009 a atriz de Hollywood mais bonita da história.  Disponível em: 

<htthttp://www.imdb.com/name/nm0000030/bio?ref_=nm_ov_bio_sm>.  Acesso em 20 de setembro de 2013. 
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Figura 2: Filme Bonequinha de Luxo 

 

A personagem não tem condições financeiras para consumir os produtos da marca, 

mas tem um grande apego emocional com ela. O filme consagrou a imagem da Tiffany‟s 

como símbolo de beleza, exclusividade, e também de um lugar muito agradável, onde tudo é 

voltado para a satisfação de seus clientes. A união do filme com a marca se faz presente há 

mais de cinqüenta anos no repertório cultural dos seus expectadores. Os filmes utilizam da 

publicidade para fomentar o desejo por aquilo que está sendo representado na tela. Uma 

sessão de cinema pode estar cheia, mas a forma que a película atingirá cada expectador e 

individual, pois é uma experiência particular, mesmo o cinema sendo um produto de massa. 

O crescimento da indústria cinematográfica está diretamente ligado a divulgação e 

consumo de produtos por ela comercializados. Ao observar a história da publicidade, logo 

observa-se uma ligação entre ela e o cinema. Segundo Covaleski: 

 
O cinema é claramente uma das expressões artísticas mais consumidas e cultuadas, 

alimentando o imaginário coletivo de pessoas ao redor do mundo. Entre os públicos 

que mais tiram proveito dessa fonte de consulta e inspiração, na qual o cinema se 

constituiu, estão os publicitários. (COVALESKI, 2009, p.16) 

O cinema é uma arte em que torna difícil de se desvencilhar da publicidade, tudo que 

está na tela é visto, discutido, criticado e desejado. Os elementos que compõem um película 

ganham vida fora dela, e passam a ter uma significância para o expectador. As marcas são as 

grandes beneficiadas disso, algumas vezes por patrocínio outras por causalidade como no caso 

do filme “O Naufrago” m uqe o personagem de Tom Hanks, Chuck Holand, trabalha em uma 

multinacional, que em meio as festas de fim de ano embarca em uma viagem para serem 

entregues diversos pacotes da Fedex, ocorre um acidente e após sofrer um acidente onde ele 

se torna o único sobrevivente e fica isolado em uma ilha. Com o passar do tempo os pacotes 

que seriam entregues pela Fedex chegam até a praia alguns ele abre e descarta, dentro de um 

há uma bola de vôlei, da marca Wilson, que passa ser sua companheira na ilha. Para 
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Veronezzi: "O Náufrago, com o Rei do merchandising, Tom Hanks. O filme é simplesmente 

um merchandising de 143 minutos da Fedex, com um pouco menos de tempo da Wilson 

(artigos esportivos). Mas muito bem feito.” (2009, p.191). 

 
Figura 3: Cena do filme „O Naufrago‟ 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/ 

os-15-casos-mais-desavergonhados-de-publicidade-no-cinema?p=2 

 

Embora o autor utilize o filme como exemplo de merchandising no cinema, por meio 

das inserções que fizeram parte do enredo do filme, não houve pagamento para que elas 

estivessem lá, foi uma decisão do próprio diretor. 

Caso semelhante a esse é o que motivou essa pesquisa, na busca pelo melhor 

entendimento da relação do filme “Bonequinha de Luxo” na imagem de marca da joalheria 

Tiffany & CO, surgiram muitas inquietações sobre o tema, não foi encontrado pesquisa sobre 

o assunto, a partir disso acredita-se que seja de grande interesse para o campo publicitário um 

estudo de como foi dada a inserção da joalharia no filme e de como a película influenciou na 

imagem de marca da Tiffany & CO. Há um grande valor agregado a imagem de marca de 

uma empresa, sendo ela construída por meio das mais diversas fontes como, experiência do 

uso do produto, identidade da empresa, publicidade, promoção de vendas, a mídia é a grande 

responsável por essa construção e pela manutenção da imagem de marca.  

O novo poder da imaginação na construção da vida social está muito ligado às 
imagens, às ideias e às oportunidades que são manipuladas pela mídia e por outros 

enunciadores públicos. Estes estímulos podem se relacionar com todas as facetas da 

vida do indivíduo: seu trabalho, sua vida amorosa, seu estilo de vida, seu ambiente, 

sua casa (SEMPRINI, 2006, p.312) 

 

Considerando o poder do cinema, publicidade e da imagem de marca fortes elementos 

dentro na área de comunicação, acredita-se na relevância do tema para um estudo detalhado e 

crítico. O problema de pesquisa desse trabalho é investigar o nível de conhecimento do filme 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/
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Bonequinha de Luxo na imagem de marca da Tiffany e Co entre os acadêmicos do Centro 

Universitário Franciscano que já cursaram ou cursam a disciplina de cinema I. Para isso, 

foram definidos alguns objetivos específicos: mapear os cenários nos quais a marca é 

relacionada no filme, apresentando as situações que ela é citada e o que é dito sobre a mesma; 

identificar seu posicionamento no mercado, para saber como ela se mantém e verificar a 

relação dos entrevistados com o filme e a marca, para descobrir se os entrevistados conhecem 

a marca por influência do filme ou se independe dele. 

Para compreender essa pesquisa e serão detalhados os temas referentes à construção de 

desse trabalho, no capítulo 2, encontra-se a definição do que é marca e qual a função dela na 

criação de valores, temas que relacionados contribuem para a construção da imagem de 

marca, que está contextualizada no item 2.1 com base no estudo do Pinho, Kotler e Keller. Já 

o capítulo 3 apresenta a relação de sucesso que se formou entre o cinema e a publicidade, para 

complementar, o item 2.4 mostra como pode ser aplicado o merchandising e product 

placement. No capítulo 3, conta-se sobre o posicionamento da marca Tifffany & CO e sua 

história. 

O Capítulo 4 trata da metodologia escolhida para realizar a pesquisa, com os caminhos 

percorridos para atingir os objetivos propostos, além da análises das entrevistas realizadas e 

interpretação das respostas obtidas. Para encerrar, as considerações finais sobre a pesquisa e 

resultados obtidos. 
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2.1  A MARCA 

É difícil negar o poder que as marcas exercem no mercado hoje, elas têm um grande 

poder de venda e trazem consigo um grande valor associado ao seu nome, que vai muito além 

da qualidade do produto. Segundo Kotler e Keller (2006, p, 269) “marca é um produto ou 

serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou 

serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade”.  É uma espécie da identidade 

dos serviços ou produtos, sejam eles comerciais ou industriais e tem a função de diferenciá-

los de outros semelhantes, ou seja, é a marca que vai representar a qualidade e o valor dos 

produtos. Duas garrafas contendo um líquido escuro, sem rótulos lado a lado em um mercado 

nada dizem para o consumidor, mas no momento que é colocada a marca nelas a definição de 

preço, qualidade e o gosto pessoal definem qual será comprada. De acordo com Aaker: 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens ou serviços 
daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7). 

 Uma marca representa um conjunto de características, benefícios e serviços aos 

compradores. E pode ser entendida como um contrato entre a empresa e seus clientes, que 

garante o nível de qualidade associada ao nome do produto. Conforme Pinho (1996, p. 43) no 

mercado contemporâneo “a marca é a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais, e 

estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos”. Os consumidores ao adquirirem 

um produto, observam esse conjunto de atributos contido na marca, devido à capacidade que 

tem de influenciar na percepção dos elementos que compõe o produto ou serviço. Dessa 

forma a marca age como um indicador da origem e qualidade, atribuindo ao produto uma um 

conjunto de valores, que se sobressai e distingue dos concorrentes no local de venda. 

É a partir da marca que o produto transita na mente do consumidor. São seus 

elementos, que a tornam lembrada, recomendada e até mesmo escolhida na hora da compra. 

Kotler e Keller (2006, p. 276) explicam os elementos como “recursos próprios da marca que 

servem para identificá-la e diferenciá-la”. Os autores definem seis critérios para a escolha dos 

elementos da marca que são eles: memorável que é a facilidade como que é lembrado, 

significativos deve ser digno de créditos; desejável tem que ser cativante e agradável 

visualmente, transferível que pode ser usado para apresentar novos produtos; adaptável é a 
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capacidade do elemento da marca em ser utilizável; e, protegido o elemento de marca pode 

ser protegido juridicamente e em termos concorrenciais. 

Algumas marcas se tornam sinônimos de referência de um produto, como Gillette, 

Band Aind, Coca-Cola e Xerox. Elas procuram estabelecer ligações emocionais com seus 

consumidores. Para Semprini (2006) as marcas são fator de referência e diferenciação, 

podendo oferecer segurança e familiaridade ao consumidor, ajudando-o a realizar sua escolha 

em meio a uma infinidade de produtos. Por conta do excesso de oferta, a familiaridade da 

marca com o consumidor é muito importante, as marcas procuram se aproximar cada vez mais 

do seu público alvo para criar um relacionamento direto com eles. Sendo assim, conforme 

Semprini (2006, p.73) “a capacidade de construir mundos, desenvolver territórios, símbolos e 

manipular a abstração são aspectos que definem a lógica de marca”.  Assim, é fundamental, 

para a construção de uma marca, idealizar o que seria mais proveitoso para sua permanência 

dentro do estilo de vida de determinados públicos que se procura atingir, pois não são apenas 

os elementos tangíveis de um produto ou serviço que garantem a consolidação da relação 

entre uma empresa e seus clientes.  

Atualmente há uma grande disputa entre as marcas para se tornarem lideres do 

mercado, sejam elas de mesmo segmento ou não. A Coca-Cola, desde 2000, ocupa o posto de 

marca mais valiosa do mundo, este ano de acordo com o ranking anual Best Global Brands
5
, 

da consultoria Interbrand, a Apple a ultrapassou e foi avaliada em US$ 98.316 bilhões, 

enquanto a Coca vale US$ 79.213 bilhões e ocupa o terceiro lugar do estudo, sendo 

ultrapassada também pelo Google, com valor de US$ 93.291 bilhões. Para explicar a ascensão 

da Apple, o CEO da Interbrand em comunicado declarou que: "De vez em quando uma 

empresa muda as nossas vidas, não só com os seus produtos, mas com seu espírito". 

Indicando que cada vez mais o consumidor está buscando a marca que seja capaz de gerar 

estímulos, sentimentos e que seja feita para ele. De acordo com Semprini  

 

Em apenas vinte anos, as marcas passaram por uma evolução e por transformações 

profundas, tanto em suas lógicas de funcionamento quanto em seu papel e seu 

significado. Essencialmente, é o lugar que elas ocupam nos mercados e nos espaços 
sociais que mudou de maneira significativa. O caráter apaixonante e frequentemente 

agitado do debate sobre as marcas é, ele próprio, um indicador da importância que 

elas adquiriram e de uma nova sensibilidade da opinião pública a seu respeito. 

(SEMPRINI, 2006, p.25)  

 

                                                
5  Fonte < http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/apple-ultrapassa-coca-cola-como-marca-mais-valiosa-do-

mundo> Acesso em 21 de outubro de 2013. 



14 

 

Dessa forma, elas começaram a assumir funções diferentes perante a sociedade, não 

servem apenas para identificar ou destacar um produto em uma prateleira, a marca passa a dar 

significado a estes produtos, passa a envolver o público, sendo parte do dia a das pessoas, isto 

mostra o significado e a importância que elas possuem. 

 

2.1.2 IMAGEM DE MARCA 

 

A cada dia crescem mais as opções de escolha de um produto ou serviço em termos de 

quantidade e semelhança, como no caso das joalherias brasileiras, H. Stern, Vivara e 

Amsterdam Sauer
6
, grandes nomes de empresas que oferecem jóias exclusivas. Torna-se cada 

vez mais complexo para uma marca, criar uma imagem que seja relevante para o consumidor 

na hora da compra. Dessa forma são travadas batalhas mercadológicas entre elas, para 

construir e manter uma relação de fidelidade entre o consumidor e a marca. Essas batalhas 

buscam a construção da imagem de marca, ou seja, a percepção que o consumidor irá 

desenvolver  a imagem de marca sobre determinado produto ou serviço, ao estabelecer uma 

relação entre ambos.  

De acordo com Pinho a: 

 

Imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: informações 

veiculadas pelos meios de comunicação, experiências no uso de produto, 

embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, publicidade, 
relações públicas. Entre elas, a publicidade é um importante componente da marca e, 

por sua natureza, constitui ferramenta essencial no processo de construção da 

imagem de marca. Como atividade de comunicação, a publicidade destaca-se tanto 

pelo elevado grau de controle que permite sobre as mensagens quanto pelo poder de 

penetração e convencimento junto aos consumidores e público em geral. (PINHO, 

1996, p. 51) 

 

 

Sendo a imagem de marca formada por diferentes caminhos, como experiência de uso 

do produto, publicidade, filmes, entre outros, formando um “conjunto de atributos e 

associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome de marca” (Pinho, 

1996, p.50). Exemplificando, a marca de cerveja Heineken criou uma ação que consistia em 

uma troca de destinos. Foi colocando no Aeroporto JFK, em Nova York, uma roleta, a 

                                                
6  A Amsterdam Sauer é hoje um dos maiores nomes da alta joalheria no Brasil. Criada em 1941por Jules Roger 

Sauer, francês da região de Alsácia-Lorena.  Jules fundou sua empresa em Belo Horizonte, então denominada 

Lapidação Amsterdam Limitada. A cidade de Amsterdam, na Holanda, era berço de excelência na lapidação e 

comércio de diamantes. Além disso, Jules tinha lembranças maravilhosas e uma tremenda admiração pelo povo 

holandês. Disponível em: < http://www.amsterdamsauer.com.br/a-empresa>, Acesso em 13 out. 2013 
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Departure Roulette
7
, acompanhada de representantes da marca com o objetivo de abordar 

viajantes e convencê-los a saírem de suas zonas de conforto cancelando suas viagens e 

embarcando em um destino desconhecido escolhido aleatoriamente pela roleta. A ação tinha o 

objetivo de promover uma experiência inovadora, aventureira e inusitada, características que a 

Heineken destaca em seu posicionamento.  

 

Figura 4: Departure Roulette Heineken 

 

A Departure Roulettte levou muitas pessoas a mudarem seu itinerário e aceitarem o 

destino escolhida pela roleta. Dessa forma, a Heineken promoveu a experiência de marca, 

mesmo sem as pessoas que participaram da ação estar fazendo uso de seus produtos, ela 

aproximou possíveis consumidores com a marca fortalecendo sua imagem de marca e 

posicionamento na prática. A imagem de marca envolve tanto as experiências do consumidor 

com o produto, quanto pela qualidade com que desempenha sua função e a forma como a 

marca se posiciona e promove, com campanhas publicitárias entre outros fatores.  

Para Kotler, trabalhar  a imagem da marca é uma das formas mais eficientes de obter 

destaque perante o consumidor, pois “mesmo quando as ofertas concorrentes parecem ser as 

mesmas, os compradores podem responder diferentemente à imagem da empresa ou marca” 

(1998, p.263). Quando o consumidor realiza essa reflexão entre qual produto escolher e opta 

pela qual ele tem uma boa imagem da marca, provavelmente a ação resultará na fidelidade a 

ela. Aaker (1998) afirma que clientes satisfeitos e leais à marca ajudam na  divulgação para 

outros consumidores. Ainda,  de acordo com Kotler  e Keller (1998,  p.269), “as marcas 

podem sinalizar determinado nível de qualidade e, dessa maneira, consumidores satisfeitos 

podem facilmente optar novamente pelo produto.”  

                                                
7  Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/heineken-cai-na-estrada-com-a-departure-

roulette>, Acesso em 05 outubro de 2013 
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No dia a dia, a prática da divulgação de marcas a partir do consumidor fidelizado para 

possíveis novos usuários é muito comum, como por exemplo, um grupo de amigos em um 

bar. Determinada pessoa é fiel a marca Heineken e sugere para os demais amigos 

experimentam a cerveja, o clima de lazer, descomprometimento e alegria do bar. Certamente, 

influenciarão quem está experimentando a cerveja, tanto quanto o sabor dessa. Assim aqueles 

que estão apreciando a bebida pela primeira vez relacionarão o momento de descontração com 

a marca Heineken, podendo não se tornar consumidores fiéis, mas mantendo uma imagem de 

marca positiva da empresa.  

Para Kotler e Keller: 

 

Uma marca é uma oferta de uma fonte conhecida. Uma marca como McDonald‟s, 

por exemplo, propicia muitas associações na mente das pessoas: hambúrgers, 

diversão, crianças, fast-food, conveniência e arcos amarelos. Essas associações 

formam a imagem da marca. Todas as empresas lutam para estabelecer uma marca 
sólida – isto é, uma imagem de marca exclusiva, forte e favorável (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.22). 

 

 

Quando as empresas conseguem se estabelecer como uma marca sólida, a preocupação 

passa a ser, principalmente, em como manter essa posição. Dessa forma, são necessárias ações 

como, investimentos em propagandas criativas, patrocinar eventos que venham agregar valor 

à marca, abrir as portas da empresa e convidar os seus consumidores a visitar as suas 

dependências e opinar sobre a mesma, utilizando-os como um canal entre a marca e o público, 

dando voz ativa a eles e também apoiar de maneira visível, importantes causas ou campanhas 

sociais. 
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2.2  CINEMA E A PUBLICIDADE 

O cinema tem sua origem no final do final do século XIX, tendo como principal 

característica a influência direta da fotografia e de movimentos ópticos. Dessa forma 

inicialmente foi utilizado para captar imagens da realidade, como o trem chegando à estação, 

uma bailarina dançando, operários deixando o local de trabalho.  De acordo com Costa:  

Não existiu um único descobridor do cinema, e os aparatos que a invenção envolve 
não surgiram repentinamente num único lugar. Uma conjunção de circunstâncias 

técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a 

mostrar os resultados de suas pesquisas na busca da projeção de imagens em 

movimento: o aperfeiçoamento nas técnicas fotográficas, a invenção do celuloide (o 

primeiro suporte fotográfico flexível, que permitia a passagem por câmeras e 

projetores) e a aplicação de técnicas de maior precisão na construção dos aparatos de 

projeção (COSTA, 2006, p.18). 

Aos poucos, o cinema foi perdendo o caráter mecânico da fotografia e começou a 

valorizar as construções narrativas, contado histórias ficcionais e abandonando o conceito da 

realidade em movimento. Segundo Costa "A partir de 1907, os filmes começam a utilizar 

convenções narrativas especificamente cinematográficas, na tentativa de construir enredos 

auto-explicativos. Há menos ação física e busca-se uma maior definição psicológica nos 

personagens.” (COSTA, 2006, p. 28). Assim, o cinema foi se aprimorando e as produções 

começaram a ter maior elaboração, tornando-se uma mídia popular e se consolidando como 

um produto industrial e ideológico. Como no caso do filme “O Triunfo da Vontade
8
” de Leni 

Riefenstahl feito para ser utilizado como veículo de propaganda ideológica no governo nazista 

de Hitler, através de enquadramentos, planos e montagem a imagem do ditador é exaltada, 

com o intuito de estimular o apoio de cada espectador. Para Covaleski (2009, p. 45) “Além do 

apelo emocional e estético que a obra cinematográfica propicia e do fascínio exercido sobre a 

maioria das pessoas, é uma fonte quase inesgotável de idéias, formatos e linguagens”, dessa 

forma o cinema é um importante formador de opinião e tendências.  

Desde então o cinema atrai e influencia diversas gerações de espectadores no mundo 

inteiro. A partir da ligação dos filmes com outros produtos comunicacionais como histórias 

em quadrinhos, televisão, publicidade, a distância entre o universo cinematográfico e o do 

espectador se torna menor e muitas vezes acabam influenciando nas escolhas de determinados 

produtos. Um dos grandes atrativos da indústria cinematográfica é o uso de celebridades 

renomadas sendo utilizados pela publicidade com intuito de apresentar produtos ao público, 

                                                
8 O Triunfo da Vontade, filme que retrata o 4º Congresso do Partido Nacional Socialista Alemão (NSDAP) 

ocorrido entre 4 e 10 de setembro de 1934, em Nuremberg, Alemanha. Disponível em: < 

http://www.oolhodahistoria.org/n11/textos/elizabethfaro.pdf>. Acesso em  06 de setembro de 2013. 
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por exemplo, no caso extraído do site da revista EXAME (2013), envolvendo a marca de 

óculos Ray Ban e o filme Négocio Arriscado. A comédia de 1983, estrelado por Tom Cruise 

elevou as vendas do hoje hit óculos Rayban Wayfarer. O acessório mal deixava o rosto do 

ator. E a linha, que quase foi descontinuada, vendeu 360 mil pares nos Estados Unidos no ano 

de estreia do longa.  

 

Figura 5: Tom Cruise em Negócio Arriscado 

Tanto o cinema, quanto a publicidade conseguem transmitir ao público, as mais 

variadas emoções, como a oportunidade de vivenciar momentos únicos e despertar 

sentimentos, construindo, dessa forma, lembranças na vida de cada espectador. Covaleski 

(2009, p. 13), afirma que “algumas sequências, cenas, diálogos, interpretações, luzes e trilhas 

fazem parte do repertório afetivo de milhões de indivíduos ao redor do mundo.” Essa 

oportunidade de experienciação, mesmo que só no ficcional, desperta desejos, assim quando o 

Tom Cruise aparece usando um Rayban Wayfer, em Negócio Arriscado, um produto acessível 

ao espectador, ele fica mais próximo do sentimento que teve com o filme, adquirindo assim o 

produto e carregando de forma física a vivência que o filme proporcionou. Segundo McLuhan 

(apud Covaleski, 2009, p.71) “não é por acaso que o cinema se caracterizou como o meio que 

oferece, aos pobres, papéis de riqueza e poder que superam os sonhos da avareza”, através da 

linguagem exposta nas telas o cinema vende sonhos e a publicidade transforma em bens de 

consumo. 

Ainda, de acordo, com o autor a “criação de mitos do cinema ao lançamento de moda, 

passando pelo merchandising institucionalizado, a estética cinematográfica contribui na 

formação e evolução de comportamentos fetichistas por parte da sociedade”. (2009, p.79-80) 

Ou seja, a adoração e veneração de determinados elementos representados na película, que 

vão desde o figurino, maquiagem até o cenário, estabelecem um valor para o expectador e 

geram o desejo de consumo. 
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2.1 MERCHANDISING E PRODUCT PLACEMENT 

 

Merchandising , de forma geral, é um conjunto de ações de promoção realizada no 

ponto de venda ou em espaços editoriais como televisão, cinema, internet, entre outros, para 

reiterar a mensagem publicitária de determinada marca.  Segundo Vasconcelos:  

 
A palavra "merchandising" vem do inglês merchandising, que significa 

"mercadoria". "Merchandising" significa, portanto, "comunicar pela mercadoria". É 

fazer o próprio produto vender-se, sem palavras. Sua aplicação voltada às ações de 

promoção de vendas é o chamado merchandising de ponto-de-venda, considerado o 

verdadeiro merchandising. (VASCONCELOS 2009, p.86) 

 

 

Bandeirolas, cartazes, faixas, displays, são criadas e disponibilizadas nos pontos de 

venda para chamar a atenção do consumidor fazendo com que esse perceba o produto em uma 

prateleira com outras diversas mercadorias do mesmo gênero. 

 

Figura 6: Exemplo de merchandising no ponto de venda 

 

O termo merchandising é usado no Brasil para justificar quando alguma marca, 

produto ou serviço é inserido dentro do enredo de filmes, programas de entretenimento, jogos, 

novelas, como se fosse parte do contexto da história, geralmente em segundo plano, ou as 

vezes sendo parte do texto de determinados atores. De acordo com Veronezzi:      

 

O termo merchandising tem sido usado pelo mercado para quase tudo que não seja 

comercial tradicional, e se tornou a denominação corriqueira para comerciais ao 

vivo, testemunhais endossados por apresentadores, ações promocionais dentro de 

programas, musiquinhas cantadas, e até para eventos promocionais, mesmo quando 

eles não têm nenhum envolvimento com meios de comunicação (VERONEZZI, 

2005, p. 209). 

 

No Brasil há certa banalização da palavra, por ser uma forma de promoção muito usada nas 

novelas, qualquer aparição de produto em cena é considerado “merchan”. Segundo a Folha de 

São Paulo (2010) “Enquanto um anúncio de 30 segundos num intervalo da novela das oito, na 
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Globo, custa em média R$ 380 mil, a publicidade dentro do programa chega a sair por R$ 1 

milhão. Um conjunto de ações, negociado entre o cliente e a emissora, pode passar de R$ 3 

milhões.” Sendo o Brasil um país onde as novelas fazem grande sucesso as emissoras faturam 

muito utilizando o merchandising, mesmo que o termo seja empregado erroneamente, uma 

vez que, a expressão correta para essa forma de inserção é “product placement”. 

Para Vasconcelos product placement representa “ações de comunicação ligadas à 

aparição de um produto em determinada mídia, sem as características da propaganda, mas 

feita mediante pagamento por parte do produto anunciante” (Vasconcelos, 2009, p. 101). Ou 

seja, a marca é inserida em determinada cena como um elemento visual ou as vezes  citadas 

por determinados personagens. Vasconcelos (2009) ressalta que existem três níveis para 

classificar as ações de product placement, variando a partir da intensidade da inclusão. 1) 

inserção: aparição simples do produto em determinada cena; 2) aparição: nesse, o produto ou 

marca aparecem a partir de demonstrações de seu uso; e 3) testemunhal: há um testemunho a 

favor do produto ou marca. Cardoso também classifica em três níveis, mas utiliza uma 

nomenclatura diferente:  

 
No placement criativo, on set placement ou screen placement, a marca é insinuada e 
tem o seu próprio lugar. No script placement ou audio placement, 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)  

 

O nível três, testemunhal, plot placement ou product placement é o mais utilizado em 

novelas e filmes brasileiros. Um exemplo são os relatos de personagens femininas em novelas 

produzidas e veiculas pela Rede Globo de Televisão utilizando produtos da Natura, a empresa 

já apareceu em novelas como Viver a Vida, Salve Jorge, Avenida Brasil, Insensato Coração, 

Belissíma
9
 entre outras. Ainda de acordo com Vasconcelos (2009, p. 102), product placement 

deve “aparecer de forma natural, dentro de um contexto positivo e em harmonia com os 

objetivos a serem atingidos”, para não agredir o espectador, para que esse receba a 

publicidade de forma positiva, o anunciante deve estar ciente da forma que sua marca será 

posicionada na cena para que o objetivo da inserção seja atingido. 

Cardoso (2007) classifica as vantagens e desvantagens do uso do product placement 

para o anunciante e produtora: 

 

                                                
9 Relato sobre a marca Natura inserido dentro da novela Belíssima.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QI-krlaeGio 

 

https://www.youtube.com/watch
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Figura 7: Tabela  

Fonte: Cardoso, 2007. 

  

 

Tanto o product placement, quanto o merchandising utilizado por um personagem que 

não obteve aceitação popular ou apresentando de forma abrupta, podem gerar repercussão 

negativa para a marca, por isso o anunciante deve conhecer o personagem que estará fazendo 

a divulgação dessa e a situação que ela será inserida. Os dois termos têm forte ligação e é 

possível mostrar as diferenças deles utilizando a indústria cinematográfica, de acordo com 

Veronezzi (2005), após a grande depressão de 1929 que o merchandising nasceu no cinema, 

pois o governo americano precisava incentivar a auto-estima na população e encomendou a 

diretores famosos produções que passassem idéias otimistas para a população, para que eles 

fosse influenciados pela mensagem positiva transmitida nos filmes. Já segundo Carvalho 

(2003), o merchandising no cinema assumiu maior evidência na década de 70. Isto ocorreu 

devido ao sucesso do filme “Guerra das estrelas” (1977).  O diretor da saga, George Lucas
10

, 

criou além do filme, uma série de produtos vinculados a ele, como camisetas, bonecos, 

pôsteres, jogos entre outros. Ao negociar seu contrato o diretor topara um salário de 150 mil 

dólares e uma participação nos lucros reduzida a 40% em troca de manter 100% dos direitos 

de merchandising do filme. Na próxima página estão alguns exemplos dos produtos da saga, 

no nicho de vestuário e acessórios. 

                                                
10 Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/vinganca-sith-the-end-434219.shtml. Acesso 

em:21/05/14. 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/vinganca-sith-the-end-434219.shtml


22 

 

 

Figura 8: Grife com produtos da marca Guerra nas Estrelas 

 

Com o licenciamento e venda dos produtos, Lucas lucrou mais de 3 bilhões de dólares 

com a venda de produtos relacionados a película. E, desde então, direitos de merchandising se 

tornaram a parte mais importante dos contratos na grande indústria. Ou seja, aquilo que é 

veiculado ao filme é considerado merchandising. Segundo Vasconcelos (2009. p. 101) “a 

aparição de uma determinada bebida no balcão de um bar numa cena de novela ou marca de 

uma companhia aérea estampada no avião de uma cena de despedida de um longa-metragem 

são exemplos de product placement”. Sendo todo o aparecimento de alguma marca (produto) 

tendo ela pago, ou não, para estar lá pode ser considerado product placement. 
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2.3  POSICIONAMENTO E A MARCA TIFFANY & CO 

 

O que compõe uma marca não é apenas o valor do seu nome ou a imagem que essa 

representa para o público-alvo, mas sim como ela é posicionada no mercado. O 

posicionamento é a base da comunicação de uma empresa, pois é por meio dele que imagem 

da marca terá destaque na mente do consumidor. Para Kotler e Keller (2006, p.305): “O 

objetivo é posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de maximizar a vantagem 

potencial da empresa”. Dessa forma quanto mais especifico for o posicionamento, maior será 

a lembrança de marca na mente do seu público-alvo. 

Ainda de acordo com os autores posicionamento é: 

 
O ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar de 
destaque na mente do mercado-alvo. O resultado final do posicionamento é a criação 

bem sucedida de uma proposição de valor concentrada no mercado, uma razão 

convincente para o mercado alvo comprar o valor. (Kotler; Keller 2006, p.220) 

 

 

Ou seja, o posicionamento diferencia as marcas das demais e cria uma atmosfera de 

aceitação e lembrança para o consumidor. Essa diferença deve demonstrar exclusividade, 

criando assim associações que remetam a marca. Para Lupetti (2007) um conjunto de 

associações “forma uma imagem forte, e ambas – associações e imagem - representam 

percepções. Assim, uma marca bem colocada terá uma posição competitiva atraente, apoiada 

por associações eficazes”. A exemplo disso, a Tiffany &Co, joalheria de renome internacional 

fundada por Charles Lewis Tiffany e Teddy Young em 1837  em Nova York, no número 259 

da Broadway, na época recebeu o nome de Tiffany & Young, junção dos sobrenomes dos dois 

proprietários. Em 1853, quando Charles Tiffany assumiu sozinho o controle da empresa, ela 

passou para o atual nome Tiffany &Co. A princípio, não pertencia à categoria das marcas de 

luxo e seu principal produto de venda eram artigos para casa, produtos de papelaria e 

escritório.  

No mesmo ano a loja lançou a tradicional Blue Box, caixa de presente com a cor azul 

turquesa, conhecida como azul Tiffany. Esta cor distinta foi escolhida por causa da 

popularidade da cor turquesa em jóias no século XIX.  A cor também era a favorita das noivas 

vitorianas que davam a suas damas de honra um broche em forma de pomba na cor turquesa 

como um dia de lembrança do casamento.   

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1853
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Figura 9: “Blue Box”  

Fonte:http://www.tiffany.com.br/WorldOfTiffany/TiffanyStory/Legacy/BlueBox.aspx 
 

Esse tom de azul turquesa foi mais tarde registrado como marca, utilizada nas sacolas, 

catálogos, embalagens e material promocional da loja, Tiffany Blue Box tornou-se um ícone 

de luxo e exclusividade. A marca encontrou na “Blue Box” uma forma de se tonar exclusiva. 

Para Lupetti (2007) há dez alternativas de posicionamento. São elas: posicionamento por 

atributos, posicionamento por benefícios, posicionamento pela mente ou lembrança, 

posicionamento por categoria, posicionamento por aplicação ou uso, posicionamento por 

usuário, posicionamento por concorrente, posicionamento por valor (qualidade e preço), 

posicionamento por foco e posicionamento por escada. 

No quadro, a seguir, é possível ver algumas alternativas de posicionamento propostas 

por Lupetti (2007) que são baseados nos conceitos de Kotller (2000) e Ries e Trout (1993). 

 

TIPO DE 

POSICIONAMENTO 

CARACTERÍSTICAS 

Atributos A emopresa se posiciona com um atributo diferenciando 

que estimule a escolha do produto. O atributo precisa 

ser consistente para que os concorrentes não possam 

adotá-lo 

Benefícios  O produto promove os benefícios emocionais ou 

racionais, pois o consumidor não procura apenas 

atributos em produtos, mas benefícios. 

 

Mente ou lembrança Nesse posicionamento vale mais estar em primeiro 

lugar na mente dos consumidores, do que no mercado 
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(share of mind). 

Categoria A empresa pode criar uma nova categoria e descrever-se 

como a líder, sendo a primeiro a apresentar tal 

diferencial.  

Aplicação ou uso O produto é posicionado como o melhor para um fim 

específico. Outras marcas poderão imitar esse 

posicionamento e a empresa terá de, teoricamente, 

dividi-lo com a concorrência. 

Usuário A marca é posicionada em termos de grupo-alvo de 

usuários, preza pela qualidade não quantidade. 

Concorrente 

 

 

 

 A marca sugere ser diferente, ou melhor, que o produto 

concorrente. A comparação pode ser feita a partir de 

algum diferencial do produto. 

Valor (qualidade e preço) A marca pode ser posicionada em determinado nível de 

preço. 

Foco Consiste em escolher uma palavra, um número ou uma 

expressão, que evidenciam um atributo do produto e 

esteja relacionada a marca. 

Escada Essa categoria consiste em criar uma escada, em que 

cada degrau é ocupado por uma marca. É recomendado 

para as marcas que tem um planejamento de 

crescimento.  

Fonte: Adaptado com base em Lupetti, 2007. 

 

Com o passar dos anos, a loja utilizou-se de diversas estratégias de aproximação com 

o consumidor, celebrando os momentos especiais, dessa forma, passou a oferecer presentes de 

aniversários, pratarias, anéis de noivados, listas de casamento e até artigos para bebês. Kotler 

(2006, p. 328) afirma que “cada novo atributo, se bem sucedido, criará uma vantagem 

competitiva para a empresa, resultando em lucros e em participação do mercado 

temporariamente acima da média”. A divulgação da loja desde seu inicio sempre esteve ligada 

a algum momento especial e íntimo da vida dos seus consumidores. A partir dessas ações de 

relacionamento que se iniciou a construção da identidade da marca. Cabe salientar que para 

Kotler (2006, p. 315) os conceitos de identidade e imagem devem ser diferenciados: 

“Identidade é o modo como a empresa busca identificar ou posicionar a si mesma ou seu 
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produto. Imagem é o modo como o público vê a empresa ou seus produtos”. O filme 

Bonequinha de Luxo evidencia isso, quando apresenta a imagem de que a Tiffany é o melhor 

lugar para se estar. 

Em 1877, a Tiffany &Co apresentou para o mundo com um dos maiores e mais raros 

diamantes amarelos jamais visto, encontrado nas minas de Kimberley, na África do Sul, pelo 

geólogo contratado da empresa George Frederick Kunz, o diamante de 187 quilates foi 

batizado de Tiffany Diamond
11

, foi lapidado pelo próprio Charles Tiffany e tornou-se símbolo 

da arte  da joalheria. Foi nessa época que a empresa passou a ser considerada a Rainha dos 

Diamantes. O diamante é conhecido por ter sido usado por apenas duas mulheres desde que 

foi encontrado, que foram a presidente do Baile Tiffany, Sheldon Whitehouse que usou no 

baile realizado em Newport, RhodeIsland em 1957.  Posteriormente, foi usado por Audrey 

Hepburn em 1961 para fotografias publicitárias do filme Bonequinha de Luxo.  

 

 
Figura 10: Close no Diamante Tiffany. O diamante fica exposto na sede da loja em 

Nova York e não está a venda. Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s 

(Cap.10 - 1h 09min 44s) 

 

Em 1940 a loja mudou-se para o atual endereço, 727, 5º Avenida, esquina com a rua 

57, em Manhattan, o prédio de cinco andares, foi incluído como um dos prédios no Registro 

Nacional de Locais Históricos Americanos.A entrada da loja é guardada pela figura 

mitológica do deus Atlas, uma estátua de aproximadamente trinta centímetros que está na 

Tiffany desde 1850 e pode ser vista no início do filme. 

 

                                                
11 Fonte <http://en.wikipedia.org/wiki/Tiffany_Yellow_Diamond> Acesso em 03/11/2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiffany_Yellow_Diamond
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Figura 11: O nome da loja é revelado juntamente com a estátua mitológica.  

Frame extraídodofilme Breakfast at Tiffany‟s (Cap.1- 38s) 

 

A Tiffany &Co teve sempre no design sua principal preocupação, segundo Michael 

Kowalski, presidente mundial da Tiffany &Co. em entrevista 
12

“A maior parte de nossa 

energia sempre esteve concentrada no design. Para falar a verdade, não éramos muito bons em 

marketing. Muita gente sabe algo sobre a Tiffany porque viu o filme Bonequinha de Luxo. 

Mas a maioria não sabe que a empresa tem 175 anos de idade”. Embora tenha se tornado 

conhecida no mundo todo por causa do filme Bonequinha de Luxo, somente em 1963 a loja 

abriu sua primeira filial fora da cidade de Nova York e em 1986 inaugurou a primeira loja no 

mercado europeu, em Londres, e de lá para cá a loja conta com 272 filiais espalhadas pelo 

mundo, no Brasil são três lojas
13

, localizadas em Brasilia, Rio de Janeiro e São Paulo. Nosso 

país é o único que permite parcelamento da compra em até três vezes. 

Apesar de Bonequinha de Luxo ter eternizado a loja Tiffany, não foi a única vez que a 

loja apareceu no cinema, em outras ocasiões como “Os Homens Preferem as Loiras” em 

1953, “Lar Doce Lar” de 2002 entre outro. Em 2013 a marca foi, mais uma vez, destaque no 

cinema na adaptação do livro de F. Scott Fitzgerald
14

 “O Grande Gatsby
15

” em que as jóias da 

Tiffany & Co tiveram destaque, por meio de uma coleção criada exclusivamente para o filme. 

As jóias foram criadas por Catherine Martin, ela teve autorização para acessar os arquivos da 

joalheria e elaborar, ao lado de designers da loja, as peças do filme.  

 

                                                
12 Fonte <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1035/noticias/luxo-nao-tem-de-custar-caro> Acesso 

em 03/11/2013 
13

 Fonte: http://www.tiffany.com.br/Locations/StoreLocator 
14É um escritor, romancista, contista, roteirista e poeta norte-americano. Fitzgerald é considerado um dos 

maiores escritores americanos do século XX. 
15É um filme de drama e romance estadunidense, baseado no livro homônimo, a história de Gatsby se passa nas 

redondezas da Nova York dos anos 1920, época em que a joalheria já era símbolo de glamour entre os 

americanos. 
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Figura 12: Cena do Filme “O Grande Gatsby.  

Fonte: http://www.uniqmagazine.com.br/ 

tiffany-para-o-grande-gatsby-chega-ao-villagemall/ 

 

Hoje a Tiffany &Co é a terceira maior joalheria do mundo, segundo a Isto é 

Dinheiro
16

, e possui uma ampla linha de produtos,cerca de 83% do faturamento provém da 

venda de jóias. Muito alémde jóias a Tiffany &Co vende exclusividade e a certeza de fazer 

cada cliente que entrar em sua loja sentir-se especial. Para Michael Kowalski, presidente 

mundial da marca: “Temos joias de prata que custam 200 dólares e já vendemos peças por 6 

milhões de dólares. Queremos que qualquer pessoa entre nas lojas da Tiffany, mesmo se ela 

não puder pagar por nossos produtos”. Afirmando o posicionamento construindo no decorrer 

dos 176 anos da marca, a Tiffany deseja que todos possam ter uma experiência positiva dentro 

de suas lojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16Fonte<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/15501_TIFFANY+ENFRENTA+NOVOS+RIVAIS>Acesso 

em: 07/11/2013 

 

http://www.uniqmagazine.com.br/
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/15501_TIFFANY+ENFRENTA+NOVOS+RIVAIS
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3  METODOLOGIA  

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa de natureza quali-quanti de nível 

exploratório.  De acordo com Michel (2009), a pesquisa qualiquanti, quantifica e 

percentualiza opiniões, comportamentos, afirmações, submetendo seus resultados a uma 

análise crítica qualitativa, permitindo assim, identificar e explicar comportamentos, atitudes. 

Ainda de acordo com a autora, com intuito de elencar informações relevantes em uma busca 

bibliográfica que sirvam de auxílio para designar objetivos para analisar o universo do objeto 

de estudo. No trabalho a pesquisadora realizou análise de dados, coletou informações e 

compreendeu o objeto de estudo para dar embasamento teórico para ele, segundo Michel: 

 

A verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma 
da experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos 

em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 

reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. (MICHEL, 2009, 

p.37) 

 

 

Para Gil (2002), toda pesquisa começa com algum tipo de problema ou indagação. 

Essas questões representam o que o pesquisado deseja esclarecer. A partir disso, o presente 

trabalho pretendeu responder a seguinte questão de pesquisa: Verificar se existe ou não 

influência do filme Bonequinha de Luxo na imagem de marca da Tiffany & Co. Para 

responder essas questões, foi realizado um questionário com nove perguntas respondidas 

pelos acadêmicos do Centro Universitário Franciscano de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda que já cursaram ou cursam a disciplina de Cinema I.   

Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de aprofundar os assuntos 

tratados no referencial teórico. Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em materiais já elaborados, principalmente livros e artigos científicos. Neste 

sentido, os dados deste estudo foram coletados através de livros e de sites pesquisados na 

Internet, com a finalidade de atender o objetivo proposto.  
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3.1 INSTRUMENTO DE COLETA 

 

A coleta de dados desta pesquisa ocorreu entre os dias 19 e 25 de maio de 2014, por 

meio de entrevistas que foram realizadas em dois ambientes, off-line, realizadas frente a frente 

e on-line, com oito estudantes de Jornalismo e dois de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano de Jornalismo que cursam ou cursaram a disciplina de Cinema I, 

com idade entre 22 e 27 anos. Após a definição de qual seria o público alvo da pesquisa, os 

mesmos foram convidados a participar da entrevista, que dependeu da disponibilidade e 

vontade dos entrevistados a responderem as questões apresentadas pela pesquisadora. 

As entrevistas off-line foram realizadas com quatro estudantes  individualmente e 

dentro de sala de aula, por ser um local tranquilidade  e de conhecimento dos entrevistados. 

Foi desenvolvido um roteiro de perguntas com o intuito de obter dados acerca do tema em 

análise. As entrevistas on-line foram feitas via Facebook com seis pessoas, foi aplicado o 

mesmo questionário e os entrevistados digitaram suas respostas. 

De acordo com Gil “os dados podem ser obtidos mediante a análise de documentos, 

entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e analise 

de artefatos físicos” (2002, p.14‟). Dessa forma desenvolveu-se um roteiro de entrevista, com 

perguntas abertas e relacionadas, para poder mensurar o nível de conhecimento do 

entrevistado, esse tipo de pesquisa tem a função de “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se afirmar que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições” (2002, p.41). 

Para a elaboração dessa pesquisa optou-se por perguntas abertas, aquelas em que o 

pesquisado pode responder com suas próprias palavras, sem ter para isso qualquer restrição. 

Sua principal vantagem está em não forçar o respondente a se enquadrar em alguma 

alternativa preestabelecida, dando a ele maior liberdade de expressão acerca do 

questionamento. Em contrapartida, o processo de tabulação dos dados é mais complexo e leva 

mais tempo. Já sobre as questões relacionadas ou dependentes, Gil (2006) explica que isso 

acontece quando a questão depende, para ser respondida, da resposta de outra pergunta feita 

anteriormente.  
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3.2 PROGRAMAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Criou-se um roteiro para realização das entrevistas, no decorrer das entrevistas ele 

sofreu algumas alterações, uma vez que algumas perguntas, em alguns pontos, eram 

relacionadas a outras e tudo dependia da resposta. Limitou o roteiro em cinco tópicos: 

 

1. SOBRE A TIFFANY & CO 

1.1. Qual associação você faz ao ver essa caixa? 

1.2. Você conhece a marca Tiffany & Co? 

1.3. Já foi? Sabe onde está localizada? 

 

O primeiro tópico foi destinado para descobrir o conhecimento que o entrevistado tem com a 

marca, se conhecia e/ou é consumidor da mesma. 

 

2.SOBRE O FILME BONEQUINHA DE LUXO 

2.1. Você já assistiu ao filme Bonequinha de Luxo? 

2.2. Você sabe qual o título original do filme? 

2.3. Qual elemento de importância você destacaria no filme ? 

 

No segundo momento foram realizadas perguntas sobre o filme Bonequinha de Luxo, com 

intuito de descobrir se o entrevistado perceberia alguma relação entre a marca e o filme. 

 

3. IDENTIDADE DE MARCA E POSICIONAMENTO  

3.1. Você sabe de algum momento da marca que ressaltaria como importante para sua 

imagem?  

 

O terceiro tópico foi para saber um pouco sobre o que o entrevistado sabia da marca, além do 

exposto no primeiro e depois de ter conversado sobre a ligação dela com o filme. 

 

4. PERSONALIDADE  

4.1. Através das informações que você tem sobre a marca, imagine que a ela é uma pessoa. 

Como seria?  

 

Nesta parte o foco foi na personificação da marca, para avaliar como o entrevistado a via. 
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5. RELAÇÃO  

5.1. A partir da sua lembrança sobre o filme e o conhecimento da marca, para você qual/que 

tipo de experiência/sentimento que a marca pretende proporcionar ao consumidor?  

 

A última etapa foi para fazer a ligação entre o filme e marca, para descobrir como o 

entrevistado percebia uma correlação entre elas e como se manifestava. 

4. Validação dos Resultados 

 

Por meio das entrevistas pode-se observar o nível de conhecimento da marca e do 

filme, a partir desse resultado foi elaborado que a existência ou não da relação entre os dois 

objetos de estudo. Mesmo sendo uma entrevista aberta, na qual os entrevistados eram livres 

para criar suas respostas, pode-se nota semelhança entre elas 

Para dar início as entrevistas a primeira pergunta foi “Qual associação você faz ao ver 

essa caixa?” nesse momento entrou em contato com uma foto da tradicional caixa azul da 

Tiffany, a Blue Box, todos os entrevistados responderam que era um presente, três pessoas 

reconheceram como ser um presente da Tiffany. Esse fato trouxe a tona o que foi citado 

anteriormente no capítulo sobre marcas, são os elementos da marca que a formam e tornam 

lembrada, Kotler e Keller (2006) explicam os elementos como recursos que servem para 

identificá-la e diferenciá-la. Para quem identificou a figura como da Tiffany mostrou 

familiaridade com a marca e emoção em saber do que se tratava. 

O próximo passo foi contabilizar diferença entre o número de pessoas que assistiram 

ao filme em relação aos que conheciam a marca. Dos 10 pesquisados seis já haviam visto o 

filme e sete conheciam a marca. Todos afirmaram que nunca tinha frequentado a loja, mas 

acreditavam que ela exista por todo o mundo, transmitindo a ideia de que mesmo com um 

conhecimento superficial sobre a marca, ela é uma multinacional que movimenta o mercado 

de luxo em várias cidades do mundo. 
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Figura 13. Nível de conhecimento do filme e da marca 

 

Cabe salientar que em nenhum momento do filme a Blue Box é mostrada ou citada, 

mesmo sendo um objeto tradicional da marca e que muitas vezes aparece em outros filmes e 

seriados em momentos felizes, como pedidos de casamento. Nesse ponto pode-se observar a 

relação da publicidade com o cinema, no capítulo referente a esse tema , destacado o 

pensamento de Covaleski (2009) sobre os mitos que o cinema cria, lançando moda e 

contribuindo na formação e evolução fetichista da sociedade. Na maioria das vezes esses 

mitos estão envoltos do cenário, figurino, maquiagem, elementos que aparecem em cena e 

geram desejo de consumo, como no caso da Blue Box, que desperta no expectador a vontade 

de receber um presente da Tiffany. 

Nessa ocasião pode ser percebido o posicionamento de atributo, que ainda segundo 

Luppeti (2007), o atributo precisa ser consistente para que os concorrentes não possam adotá-

lo, porque caso aconteça, toda a estratégia de marketing poderá não ter mais função. Em 1906 

o jornal The New York
17

 declarou: “Charles Lewis Tiffany tem uma coisa em seu estoque que 

você não pode comprar por dinheiro algum, ele só vai dar para você. E essa é uma de suas 

caixas, a regra do estabelecimento é rígida, nunca permitir que uma caixa com o nome da 

empresa possa ser levada para fora do prédio, exceto com um artigo que foi vendido por eles.” 

A caixa continua sendo um ícone internacional de elegância e sofisticação em um nível mais 

pessoal é um sinal de que algo maravilhoso está por vir, seja um anel de diamante ou um 

simples pingente de prata, mas a caixa azul sempre será icônica para quem a recebe. 

                                                
17Fonte <http://press.tiffany.com/ViewBackgrounder.aspx?backgrounderId=6> Acesso em 03/11/2013 
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Ainda sobre a relação cinema e publicidade, somando-se a declaração do atual 

presidente da Tiffany, Michael Kowalski, que a maioria das pessoas sabe algo sobre a Tiffany 

porque viu o filme Bonequinha de Luxo. Descobriu-se que seis pessoas afirmaram que o 

elemento mais importante para a imagem de marca foi a aparição no filme, enquanto uma 

acha que a Blue Box, é o elemento que agrega maior valor  a marca. O fato da marca já ter 

mais de cinqüenta anos quando apareceu na película e já se passarem sessenta desde que o 

filme foi lançado não foi relevante para os entrevistados, é como se filme a marca fossem 

atemporais. 

 

 

 

Figura 14: Elementos importantes para a imagem da marca 

   

Um dos entrevistados fez a relação entre o nome original do filme “Breakfast at 

Tiffany” e o fato da personagem Holly Golightly, tomar café na frente da loja, citando esse 

como elemento de maior importância na narrativa. No filme o fato da personagem tomar café 

em frente à loja não é mencionado, mas é algo que ocorre na cena de abertura do filme. 

A personagem Holly Golighty declara no livro Bonequinha de Luxo: 

 

Não é que me importasse de ser rica e famosa. Isso faz parte dos meus planos, e um 

dia destes hei de lá chegar, mas quando isso acontecer, quero arrastar o meu ego 

atrás de mim. Quero continuar a ser eu quando acordar uma bela manhã para ir 

tomar o café da manhã no Tiffany's. (CAPOTE, 2002, p.27) 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=holly+golightly&rlz=1C1FDUM_enBR472BR472&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=smyCU43JMKLisASZiYHgAw&ved=0CC4QsAQ
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Figura 15: Holly toma café em frente à Tiffany com vestido de corte refinado, colar e óculos escuros. 

Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s (Cap.1 - 01min 23s) 

 

Dentre os demais elementos os que mais chamaram a atenção sobre o filme foram 

citados roupas e jóias, todos que assistiram acreditam que Audrey Hepburn tem a cara da 

Tiffany, depois de questionados quais elementos que evidenciariam isso, foi falado algumas 

características que formariam a personalidade da atriz, como elegância, sofisticação, ter um 

estilo clássico e principalmente dinheiro para poder consumir os produtos da marca. 

Um entrevistado declarou: “Quando me lembro do filme as principais coisas que me 

vêem a mente são de uma pessoa elegante, sofisticada, de muito bom gosto, mas também de 

alguém fútil e superficial”. Lembrando do interesse da personagem por dinheiro. Mesmo a 

personagem Holly Golighty ser uma garota de programa e expressar o desejo de casar com 

um homem rico, para também ter dinheiro, elementos que poderiam passar uma imagem 

negativa para ela, ficam pequenos diante da exuberância e carisma da personagem.  

Embora muitas pessoas conheçam a Tiffany por meio do Bonequinha de Luxo, poucos 

sabem que o desejo da personagem Holly Golightly deve viver em um lugar como a loja, em 

que nada ruim pode acontecer, não é apenas uma história criada por ela, mas sim a forma 

como a marca se posicionou desde seu início, situando-se como um lugar que não faz 

distinção entre seus clientes e todos seriam tratados como quem comprasse um anel de 

diamante. Certamente o filme reforçou essa ideia e apresentou para muitas pessoas, mas não é 

o criador da mesma. 

É no primeiro capítulo do filme que a personagem faz sua declaração de amor a loja, 

falando sobre seu desejo de morar em lugar como Tiffany's, pois lá é um lugar  tranquilo  e 

sofisticado onde a acalma dos dias tristes. 
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Figura 16 – Holly com uma sapatilha de balé na mão enquanto fala da Tiffany‟s. Frame extraído do 

filme Breakfast at Tiffany‟s (Cap.1 - 07min 57s) 

Durante as entrevistas observou-se que as pessoas tendem a perceber na atriz Audrey 

Hepburn toda a sofisticação em torno da Tiffany e a personagem Holly fica em segundo 

plano. Dessa forma tentou-se personificar a marca, buscando elementos para transformá-la em 

uma pessoa. Por meio das respostas obtidas da pergunta “Se a Tiffany fosse uma pessoa como 

seria?”. Na figura abaixo pode ser observado os principais atributos que formariam a 

identidade da marca, caso essa fosse uma pessoa. 

 

Figura 17. Se a marca fosse uma pessoa como seria  

O interior da Tiffany’s aparece no filme em um plano geral, é apresentada pela Holly 

Golighty, no frame pode se observar os vários balcões com jóias e toda sua amplitude da loja, 

logos após é mostrado alguns diamantes, símbolos da marca. 
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Figura 18 – Plano geral da loja Tiffany‟s & Co.  

Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s 

(Cap.10 - 1h 09min 22s) 

 

Para os entrevistados que viram o filme e conhecem a marca o principal sentimento 

que ela pretende proporcionar ao consumidor é do se sentir especial e de estar presente em 

momentos únicos. O filme retrata muito bem o posicionamento da marca, quando a 

personagem Holly Golighty acompanhada do seu par romântico, chega na joalheria, fala para 

o atendente que não tem dinheiro para comprar algo da loja e pergunta se a Tiffany‟s gravaria 

as iniciais deles em um anel achado em uma caixa de cereal. 

 
Figura 19. Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s 

(Cap.10 - 1h 13min 12s) 

 

O funcionário diz que sim e evidenciando a política de que na Tiffany todos que 

gastam um dólar ou um milhão são bem atendidos. Um exemplo dessa política pode ser visto 

no Facebook
18

 da Tiffany & Co, meio on-line em que a empresa responde aos internautas que 

enviam dúvidas sobre onde encontrar os produtos da marca, como comprar e até como 

trabalhar na loja, além de muitos outros questionamentos.  As respostas são dadas com muita 

educação e preocupação em esclarecer as dúvidas enviadas. 

  

                                                
18 Fonte:https://www.facebook.com/TiffanyAndCo.Brasil?fref=ts  
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Figura 20. Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s (Cap.10 - 1h 13min 10s) 

 

Nessa cena pode se observar a relação entre identidade e imagem de marca, citados no 

capitulo de posicionamento, a identidade criada pela marca de como a loja deve ser, condiz 

com a situação que está sendo encenada no filme. A personagem Holly enaltece a Tiffany, 

confirmando o que ela já havia mencionado durante o filme, que a loja é um lugar agradável. 

 

 
Figura 21 - Frame extraído do filme Breakfast at Tiffany‟s 

(Cap.10 - 1h 13min 16s) 

 

Nesses três frames percebe que o local não é citado apenas como uma loja, mas sim 

pelo nome, Tiffany, como se a loja fosse uma pessoa disposta a entender as necessidades dos 

seus consumidores, esse tratamento passa ao expectador um tom de maior aproximação entra 

marca e cliente.  Observa-se uma espécie de fetiche cinematográfico,  de acordo com o que 

foi citado no capítulo 2, sobre a relação de publicidade e cinema e Covaleski(2009) a 

adoração e a veneração de determinados elementos constituintes da narrativa, do cenário, do 
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figurino ou dá própria performance cênica da do ator, simbolizam objeto de culto e estabelece 

um valor icônico a este.  

No decorrer dessa pesquisa foi visto que para criar uma marca não basta apenas 

nomeá-la e esperar que tudo aconteça. Muitos elementos estão por trás de uma marca, para 

Tiffany & Co conquistar o mercado de luxo e ser referência entre as melhores joalherias do 

mundo, ela precisou direcionar suas estratégias para que essas atendessem a posição que 

Charles Tiffany almejava para sua marca. 

A partir da análise das dez entrevista conclui-se que embora seja diminuta a amostra 

dessa pesquisa, com ela pode-se afirmar que há sim relação entre os dois objetos de estudo 

filme e marca. Para todos os entrevistados que tiveram contato com o filme, ele foi o 

elemento principal para que conhecessem a marca e muitos acreditam que senão fosse o filme, 

nem saberiam da existência da mesma.  

No filme de quase duas horas a marca é citada em 10 momentos, que são cruciais para 

eternizar seu nome e sua imagem como a loja em que “nada de ruim pode acontecer a você 

dentro da Tiffany”. A marca recebeu esse status que é exaltado por pessoas que se quer 

entraram em suas lojas, mas criaram uma referência positiva de como deve ser. A marca não 

nega que o filme influenciou a criação de uma áurea mística em torno da loja, mas também 

sabe que seu sucesso e fama da Tiffany não depende só da ajuda de Hollywood. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para a pesquisadora atingir seu objetivo geral foi preciso desenvolver os específicos, 

como mapear os cenários nos quais a marca é relacionada no filme, analisando como ela foi 

demonstrada no filme e descobrir o posicionamento da mesma, foi na busca do 

posicionamento da mesma que se descobriu que o filme retratou exatamente a forma com que 

a loja gostaria de ser vista desde que Charles Tiffany assumiu seu controle absoluto. 

 Percebeu-se que se pode dividir a presença da marca no filme em três importantes 

pontos: o luxo, quando a personagem toma café na frente da vitrine observando as vitrines em 

que muitas jóias estão expostas, o sonho, no momento em que ela conta que gostaria de viver 

num lugar como a Tiffany, na situação ela está dentro do seu apartamento sem móveis e 

bagunçado e a loja, quando Holly acompanhada de seu par romântico vai até o local, sem ter 

condições de comprar nada e o atendente diz que a Tiffany é muito compreensiva e gravaria 

as inicias deles em um anel encontrado em uma caixa de cereal.  

Por meio desses pontos pode-se observar o posicionamento da marca implícito no 

filme, que estar na loja é entrar num mundo de sonhos, uma experiência única e surpreendente 

tanto pelo luxo que lá abriga quanto pela forma de como os clientes são tratados. 

Após compreensão desses objetivos, procurou-se responder o objetivo geral que 

motivou essa pesquisa, descobrir o nível de conhecimento do filme na imagem de marca da 

Tiffany & Co entre os acadêmicos do Centro Universitário Franciscano que já cursaram a 

disciplina de Cinema I. Para chegar essa resposta foi preciso que a pesquisadora se despisse 

de alguns preconceitos, como o de que a Blue Box era um símbolo comum a todos e de que 

elementos que parecem comuns para uma pessoa, serão diferentes para outras. Assim pode-se 

observar após a realização da entrevista com o público-alvo, que todos que conheciam o filme 

relacionavam com marca, como se ela só existisse por conta da aparição na película e, talvez, 

senão fosse o contato com Bonequinha de Luxo, nem saberiam da existência da Tiffany. 

Os objetivos desse trabalho foram atingidos, mas incitaram uma serie de outras 

dúvidas, que podem ser usadas para futuras pesquisas. Um ponto que chamou atenção da 

pesquisadora durante o estudo foi a personagem ser uma garota de programa que deseja casar 

com um milionário para ser rica, situações que poderiam trazer uma imagem negativa para 

marca, mas se tornaram irrelevantes e também não foram citados durante a entrevista. 

Pode-se afirmar, empiricamente, que esses pontos ficam mínimos diante da 

interpretação e da força de representabilidade que atriz Audrey Hepburn inseriu ao filme. 

Outros personagens que fazem parte da história do filme como o gato sem nome e os casos 
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amoros da Holly, são esquecidos. O flerte da personagem Golightly com a marca parece ter 

mais significância do que resto da narrativa. É a atriz que conduz o filme e eleva a Tiffany 

uma espécie de Éden da Quinta Avenida, mesmo que o filme já tenha mais de cinqüenta anos 

a imagem que ele disseminou em torno da marca está longe de ser esquecida. 

Com isso algumas reflexões podem ser tomadas com base no estudo feito. Uma delas 

é a força que a publicidade tem dentro do cinema, quando bem utilizada pode tomar 

dimensões gigantescas, influenciando gerações por muitos e muitos anos.  Ao analisar as 

entrevistas esse fato ficou evidenciando, uma vez que a maioria das pessoas e assistiu ao filme 

conheceu a marca por causa dele e a única pessoa que não viu, mas sabia da marca, tinha 

conhecimento por conta de imagens que circulam pela internet sobre o filme. 

A partir da realização do trabalho, a pesquisadora pôde ampliar sua visão a respeito 

dos diferentes níveis de conhecimento que cada pessoa situada no mesmo ambiente, classe 

social e faixa etária podem ter em relação a um mesmo filme e que a forma de interpretação 

dos elementos do mesmo depende, totalmente, das referencias que cada um possui.  Além do 

conhecimento adquirido ao identificar os diversos fatores que estão por trás de uma marca de 

sucesso com a Tiffany & Co e também da representabilidade da publicidade inserida no 

cinema, e as formas como que ela pode fazer parte da narrativa sem agredir o expectador. 
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APÊNDICE 1 

 

 

 

 

SOBRE A TIFFANY & CO 

 

1. Qual associação você faz ao ver essa caixa? 

 

7 pessoas falaram que é um presente 

3 que é um presente da Tiffany 

 

2. Você conhece a marca Tiffany & Co? 

  

7- Sim 

3- Não 

 

3. Já foi? Sabe onde está localizada? 

 

10 pessoas nunca foram na loja 

9 disseram que é pelo mundo 

1 pessoa disse não saber 

 
 

SOBRE O FILME BONEQUINHA DE LUXO 

4. Você já assistiu ao filme Bonequinha de Luxo? 

 

6- Sim 

2-Não 

1-Talvez (Não tinha certeza, mas sabia que era com a Audrey) 

 

5. Você sabe qual o título original do filme? 

 

5- Sim 

4. Não 

1- Mais ou menos (Sabia que tinha algo relacionado com a Tiffany) 

 

6. Qual elemento de importância você destacaria no filme ? 

 

Roupas/ Jóias III* 

Personalidade Audrey I 

Superficialidade/Futilidade I 

Personagem tomando café na frente Tiffany I 

A Audrey III 

 

(*I. Números de vezes que esses elementos foram citados) 

 

2 – Não opinaram 
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IDENTIDADE DE MARCA E POSICIONAMENTO  

 

7. Você sabe de algum momento da marca que ressaltaria como importante para sua imagem?  

 

6 pessoas destacaram a participação do filme 

1 pessoas destacou a caixa azul 

3. Não responderam 

 

PERSONALIDADE  

 

8. Através das informações que você tem sobre a marca, imagine que a ela é uma pessoa. 

Como seria?  

 

Características citadas: Elegante, poderosa e rica, clássica, sofisticada, fina, personalidade 

forte, de bom gosto, 

4 pessoas citaram a Audrey Hepburn como a cara da Tiffany 

 

RELAÇÃO  

9. A partir da sua lembrança sobre o filme e o conhecimento da marca, para você qual/que 

tipo de experiência/sentimento que a marca pretende proporcionar ao  

consumidor?  

 

Ser especial esteve presente em 6 respostas 

Emoção 

Luxo 

Sentir se bem 

Elegância 

 

4 pessoas não opinaram 

 

 


