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RESUMO 

 

A presente investigação visa abordar os novos formatos de inserção publicitária em séries audiovisuais de 

televisão norte-americanas, tais como o product placement, analisadas aqui, sob a atenção que esta 

ferramenta de promoção vêm ganhando nos últimos anos, em função dos avanços tecnológicos que 

possibilitam aos espectadores, burlar o modelo tradicional de interrupção usado pela publicidade na 

televisão. Outro objetivo proposto, é o de identificar as especificidades do product placement, em 

contraposto ao merchandising, utilizado nas telenovelas brasileiras. O corpus escolhido para este projeto, 

mais especificamente, foi o seriado norte-americano The Big Bang Theory (CBS), aonde se pretende 

avaliar a adequação das marcas, enquanto expostas na trama do seriado, usando como método, a análise de 

imagem, juntamente com a análise de conteúdo, para evocar assim, futuras abordagens mais sistemáticas 

sobre a percepção de tais marcas, e sua capacidade de coexistir com o entretenimento, sem aborrecer o 

espectador. Para tal análise foram expandidos os conceitos pertinentes ao processo, tais como: As 

respectivas funções do product placement e do merchandising; o conceito de adequação de imagem da 

marca, seu posicionamento e implicações; e por fim, as tendências dos novos modelos de negócio para 

televisão, enquanto meio de propagação de narrativas seriadas de entretenimento, seus gêneros e 

subgêneros, e sua relação discursiva com a publicidade. A interconexão destes temas, frente às novas 

tendências, possibilitou-nos a notar uma época de iminente mudança comportamental, tanto àqueles que 

produzem mensagens publicitárias, quanto àqueles que as consomem. 

 

Palavras-chave: Product Placement, Merchandising, Publicidade, Marca, Televisão, Seriado. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This present research aims to propone about the new advertising insertion formats in U.S audio-visual TV 

series, such as product placement, analyzed here, regarding the attention this implement of promotion 

have been gaining in recent years in light of technological advances that enable viewers, circumventing 

the traditional model of interruption used by advertising on television. Another proposed objective is to 

identify the specifics of product placement, in contrast to merchandising, used in Brazilian soap operas. 

The corpus chosen for this project, more specifically, was the television comedy The Big Bang Theory 

(CBS), where we intend to evaluate the brand adequacy, while exposed on the show’s plot, using as 

method: image analysis, simultaneously with content analysis, to evoke so, more systematic approaches in 

the future, regarding the perception of those brands, and its ability to coexist with the entertainment, 

without boring the viewer. For this analysis, the relevant concepts to the process have been expanded, 

such as: The main roles of product placement and merchandising, the concept of adequacy and brand 

image; brand positioning and its implications, and for the last, the new trends of business models for 

television while broadcasting entertainment series, its genres and subgenres, and its discursive relationship 

with advertising. The interconnection of these issues, before new trends, enabled us to notice an 

impending era of behavioral change, for both those who produce advertising, as those who consume them. 

 

Key-Words: Product Placement, Merchandising, Advertising, Brand, Television, Series. 
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The Times They Are A-Changin' 

 

Come gather 'round people 

Wherever you roam 

And admit that the waters 

Around you have grown 

And accept it that soon 

You'll be drenched to the bone. 

If your time to you 

Is worth savin' 

Then you better start swimmin' 

Or you'll sink like a stone 

For the times they are a-changin'. 

 

Come writers and critics 

Who prophesize with your pen 

And keep your eyes wide 

The chance won't come again 

And don't speak too soon 

For the wheel's still in spin 

And there's no tellin' who 

That it's namin'. 

For the loser now 

Will be later to win 

For the times they are a-changin’. 

(…). 

 

 

 

 

 

Os tempos estão mudando. 

 

Venham para perto pessoal 

Por onde quer que andem 

E admitam que as águas 

Á sua volta aumentaram 

E aceitem que logo 

Estarão cobertos até os ossos. 

Se seu tempo para você 

Vale a pena ser salvo 

Então é melhor começar a nadar 

Ou irá se afundar como uma pedra 

Pois os tempos estão mudando. 

 

Venham escritores e críticos 

Aqueles que profetizam com sua caneta 

E mantenham seus olhos abertos 

A chance não virá novamente 

E não falem tão cedo 

Pois a roda ainda está girando 

E não há como dizer 

Quem será nomeado. 

Pois o perdedor de agora 

Mais tarde vencerá 

Pois os tempos estão mudando. 

(...). 

 

 

 

Trecho de “The Times They Are A-Changin'” (tradução livre). 

(Bob Dylan, ©1963). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Um novo tipo de discurso publicitário surgiu da necessidade dos profissionais e empresas 

divulgarem suas marcas e estarem constantemente presentes na vida de seus públicos. Não 

bastando os horários comerciais pré-estabelecidos, esta nova forma de publicidade irradia-se em 

uma via antes pouco usada (desta forma) para estes fins, o entretenimento. 

Foi constatado, nos últimos anos, que a utilização desta técnica de inserção publicitária 

(product placement), foi aplicada de diferentes e elaboradas formas, em um programa de 

entretenimento seriado norte-americano (The Big Bang Theory), que aqui se pretende analisar. 

Primeiramente, é preciso estender os atributos da expressão product placement, como a 

ação de inserir uma marca ou produto em determinada programação da mídia, seja esta impressa 

ou (geralmente) eletrônica, de forma sutil, com a finalidade de atender às necessidades do 

anunciante no que diz respeito à construção e manutenção da imagem da marca. Esta prática está 

inserida no grupo de ações promocionais, e estas ações, por sua vez, vêm se constituindo em 

estratégias do discurso publicitário, há gerações (GALICIAN, 2004). 

 Com uma forte proposta de capitalizar os intuitos de compra do consumidor, pesquisas 

cada vez mais eficazes revelam um comportamento de difícil previsão em seus públicos-alvos. 

Eles não estão mais em um único lugar, não dispõem mais de um único horário e não 

estabelecem mais as mesmas relações interpessoais (DONATON, 2007). O indivíduo 

contemporâneo, para o qual os esforços publicitários são direcionados, é resultante de uma era de 

conceitos diluídos e fragmentados, forjada sob uma via de brevidade de informações 

sobrecarregadas e imediatas (BAUMAN, 2007). 

 Não somente este novo público prioriza os objetivos desta análise, mas também as novas 

intervenções da indústria do entretenimento enquanto aliada às expressões e práticas midiáticas 

em prol de uma finalidade em comum: agrupar a diversão contida no entretenimento com os 

componentes discursivos da publicidade para que, assim, se possa gerar um estável, constante e 

infindável lucro para ambas as partes.  

 A sociedade atual parece estar em comum acordo com o consumo, tão arraigado no 

sistema social contemporâneo, que não há mais como diferenciar um produto / serviço de outro 

da mesma categoria (GODIN, 2001).  O discurso publicitário então, com o propósito de criar 

novas categorias de diferenciação, vem trabalhando nas últimas décadas os conceitos de valor 
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simbólico da marca, para, assim, atribuir qualidades excepcionais que respondam aos valores 

subjetivos do próprio consumidor. Para Shimp, 

 

É desejável que uma marca tenha uma identificação única, algo que a diferencie 

claramente das marcas concorrentes. A falha em diferenciar uma marca das 

concorrentes confunde o consumidor e aumenta as chances de que ele possa selecionar 

outra marca por engano (SHIMP, 2002, p.186). 

 

 

Mas e se não houver nenhuma alegoria inusitada? Se não houver característica de único 

apreço, suficiente para garantir à marca um lugar na memória do consumidor? O que intensifica o 

processo de distinção da marca? A mera exposição extensiva de um simbolismo, ou 

simplesmente um valor emocional representado e proporcionado pela marca? 

Na atualidade, no meio televisão, há uma abarrotada via destinada ao tráfego de 

informações dirigidas ao consumidor, chamada intervalo comercial. Contudo, apenas este acesso 

não garante a atenção do espectador. É necessário muito mais do que isso: Samantha Skey, 

executiva da Alloy Media + Marketing disse que a maioria dos jovens de hoje não acredita mais 

tão cegamente em comerciais de televisão
1
. 

Este bloqueio em relação às mídias tradicionais parte, a princípio, do próprio caráter de 

superexposição destas mensagens. Se estas não estão alcançando o público a que foram desti-

nadas, sabia-se que algo devia ser feito: “A magnitude e a urgência das mudanças necessárias não 

são as de uma evolução – mas de uma transformação... Se não desenvolvermos um novo modelo 

já, o velho vai entrar em colapso”. As palavras acima foram ditas por Steven J. Heyer, então 

presidente e COO (chief operating officer) da Coca-Cola Co. em um discurso inaugural para a 

seção semanal Madison & Vine da revista Advertising Age (DONATON, 2007, p.19). 

O publicitário britânico John Hegarty (apud Donaton) reforça: “Estamos passando de uma 

era de interrupção e de intrusão para uma era de envolvimento e sedução” (DONATON, 2007, 

p.36).  Hegarty avalia que “Não é o fim do comercial que não diverte, é o fim de tudo que não 

divertir”. Por mais apocalíptica que possa parecer esta afirmação, devem-se considerar as 

recentes pesquisas que a aproximam da coerência: 

                                                 
1
 Alloy Media é uma das maiores provedoras de mídias não-tradicionais para públicos segmentados nos EUA. 

Disponível em: <http://www.mediapost.com/publications/?artls4588articles.php > Acesso em 14 de out. 2009. 

 



 9 

Segundo o instituto Nielsen
2
 de pesquisas, 43% dos espectadores americanos reconhecem 

as marcas inseridas em programas de TV que possuem mais apelo emocional (The Nielsen Co. - 

2007). Este tipo de pesquisa, só vem a confirmar o ressurgimento de uma antiga aliança entre a 

publicidade e o entretenimento: “A colocação de produtos em filmes ocorre desde os anos 40, 

embora hoje, a frequência seja mais alta do que nunca” (SHIMP, 2002. p. 317).   No início desta 

década, os profissionais da área começam a perceber algumas decorrências da prática: “[...] há 

evidências de que a consciência de marca aumenta consideravelmente com colocações mais 

destacadas”. (SHIMP, 2002, p. 317). 

Tais colocações tornam-se mais “destacadas” quando devidamente inseridas. Portanto, 

para demarcar esta análise, será usado como recorte, inserções publicitárias em uma série de TV 

norte-americana em formato sitcom (The Big Bang Theory), que além de ser em tom de comédia, 

apresenta uma vasta inserção de marcas devidamente adaptadas ao enredo. 

É preciso especificar para os devidos fins, que a prática do product placement é um 

componente derivado do que alguns publicitários chamam de advertainment, uma combinação de 

dois termos provenientes do inglês advertising (publicidade) e entertainment (entretenimento). E 

que no Brasil, muitas vezes, é chamado apenas de merchandising. Sendo assim, competem ao 

desenvolvimento deste projeto, esclarecer as devidas usabilidades das técnicas acima 

apresentadas, assim como ordenar as diferentes nuances entre elas, enquanto elementos que se 

estendem em um produto audiovisual acima estabelecido.  

O problema de pesquisa deste trabalho partiu então, do pressuposto reencontro 

estabelecido entre publicidade e entretenimento, e como este reinventou a forma de inserção de 

marca nos audiovisuais de formato seriado nos Estados Unidos. Sobretudo, como se configura o 

discurso publicitário de uma marca, na tentativa de adequar-se ao entretenimento. Fazendo-o de 

tal forma, a ponto de coexistir com o entretenimento, ocupando o mesmo espaço, sem aborrecer o 

espectador.  

Tendo como objetivo geral, observar como ocorre o processo de adequação da identidade 

de marca, visando entender suas diferentes facetas de representação, ao utilizar-se da técnica de 

product placement, no sitcom The Big Bang Theory. 

                                                 
2
 Disponível em: <http://en-us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/measurement/tv_research.html> Acesso em 23 de 

out. de 2009. 
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Especificamente, procura-se objetivar uma análise dos artifícios executados pelo discurso 

publicitário ao inserir diferentes marcas no seriado The Big Bang Theory, avaliando a relação 

entre o discurso da marca e a linguagem audiovisual seriada ao se comunicarem com seu público-

alvo. Outro objetivo específico é expor as diferenças conceituais e funcionalidades entre product 

placement e merchandising no Brasil e nos Estados Unidos. 

A justificativa pela qual esta pesquisa torna-se necessária, provém de um apuramento de 

acontecimentos atuais, onde muito antes da popularização da televisão e antes mesmo dos 

próprios meios serem consagrados como ferramentas de comunicação em massa, já havia acordos 

entre agências e veículos, no intuito de incluir marcas em sua programação. Contudo, é 

necessário que se avalie o agente modificador que possibilitou tal crescimento do uso da técnica, 

aqui a ser estudada: o avanço tecnológico; - que trouxe consigo, ferramentas capazes de alterar a 

forma de produzir, anunciar e assistir publicidade. 

A recente implantação da televisão digital em países como Estados Unidos, Japão e Reino 

Unido, proporcionou o advento de outras novas tecnologias, tais como o DVR (Digital Video 

Recorder), gravadores de sinal digital que armazenam a programação ininterruptamente em um 

HD (Hard Disk). A principal diferença desta nova tecnologia para o já extinto VHS Recorder 

(vídeo cassete), é que, além do melhoramento do sinal analógico para o digital, o DVR permite 

que o espectador programe o aparelho para simplesmente pular os comerciais. Ou seja, esta 

evolução não inflige somente o campo da tecnologia, mas também é responsável por profundas 

mudanças comportamentais na população que já faz usufruto do aparelho. É o que demonstra um 

estudo da CNW Marketing Research: 

 

Os usuários de DVR pulam os comerciais numa taxa impressionante de 72,3%. Isso 

comparado aos 45% que apregoam a não assistir a comerciais na TV aberta e a cabo, e 

somente 15,6% que não assistem a eles em programas gravados em videocassete. 

Algumas categorias, como a do fast food, a de cartões de crédito e a de promoções das 

próprias redes de TV, têm sido amplamente ignorada pelo consumidor com um DVR à 

mão, na taxa de 90%. (DONATON, 2007. p. 64). 

 

O autor prossegue: “Os inovadores que respeitarem a realidade de que o controle está nas 

mãos dos consumidores e os convidarem a interagir da maneira que desejarem com as marcas vão 

sobreviver. Já os renitentes serão trucidados” (DONATON, 2007, p. 21). Tendo isso em vista, os 

anunciantes procuram estar sempre inovando para alcançar o público desejado em todas as suas 

possibilidades. A partir desta necessidade, o product placement vem ganhando cada vez mais 
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espaço: 8% de crescimento no volume de inserções no horário-nobre televisivo nos Estados 

Unidos, durante o primeiro semestre de 2009, com um número de colocações ultrapassando nove 

mil marcas 
3
. 

Segundo a agência de pesquisas Yankee Group 
4
, o investimento em product placement 

nos Estados Unidos foi de seis milhões de dólares em 2004, enquanto em 2007 as vendas no setor 

ultrapassaram 25 milhões. A pesquisa conclui dizendo que os publicitários estão começando a 

perceber a importância dos públicos de nicho e não mais centralizar esforços para atingir as 

massas.  Portanto, a pertinência de se fazer um estudo hoje sobre o assunto, é a constatação de 

uma consequência dos tempos modernos: a publicidade está em praticamente todo lugar, em 

qualquer mídia, sendo a TV, ainda, o meio mais utilizado. Logo, com a saturação existente neste 

meio, uma atitude cada vez mais comum do espectador geral é a de mudar o canal na hora dos 

breaks comerciais, ou simplesmente, “pulá-los” (no caso de possuírem um DVR). O fenômeno de 

mudar de canal, chamado zapping, do inglês zap, que significa, “passar os olhos por algo”, e faz 

do controle remoto uma forma de seleção e rejeição instantânea da programação. 

Com a centralização tecnológica que sustenta as produções do meio televisão, a notícia 

não é nada agradável para as agências e empresários que estavam acomodados com a antiga 

forma de anunciar e ser lembrado, pois além do DVR, há ainda outro aplicativos mais 

“inteligentes”, como o PVR (similar a um videocassete, porém, capaz de “entender” as 

preferências do usuário, e gravar só o que é mais assistido). O PVR é o sucessor do EPG, que 

funcionava como um assistente pessoal, que assessorava o espectador a montar sua própria grade 

de programação. Ou seja, o que antes era um processo manual / digital de seleção, agora acontece 

simplesmente com um aparelho que grava suas preferências. Para os países que já convivem com 

esta tecnologia, o enfraquecimento dos breaks comerciais não é mais uma possibilidade das 

convergências digitais, é uma realidade (CANNITO, 2010). 

Mas antes mesmo da invenção do DVR e seus derivados, antes mesmo da existência do 

controle remoto, a indústria de televisão já vinha tendo problemas com anúncios que não eram 

sequer assistidos: 

                                                 
3
 Dados apresentados pelo instituto Nielsen de Pesquisa e retirados do site de negócios Bloomberg Businessweek. 

<http://www.businessweek.com/magazine/content/09_43/b4152060060411.htm> Acesso em: 15 de jun. 2010. 

4
 Grupo de pesquisa americano que visa produzir dados de investimento de mercado. Disponível em: 

<http://www.yankeegroup.com/ResearchDocument.do?id=15525> Acesso em: 14 de out. de 2009. 
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Todo mundo sabe que uma boa parte dos US$ 60 bilhões gastos em publicidade na TV 

está sendo jogada fora, direcionada para uma parcela do público que os anunciantes não 

têm desejo de atingir, sem contar com os 40% que nem mesmo assistem aos comerciais. 

Não há contabilidade, nem uma medição poderosa da audiência dos comerciais. Não há 

eficiência. (YUDKOVITZ apud, DONATON, 2007, p.68). 

 

Que estamos em uma época que demanda mudanças extremas na forma de planejar 

comunicação, não há dúvidas. “Estima-se que o modelo de anúncios deve entrar em decadência 

em breve, (...) o intervalo comercial já perdeu terreno com a chegada do controle remoto e sofrerá 

agora, um novo e mais forte impacto” (CANNITO, 2010, p.116). Por isso, os novos modelos 

comerciais ganharam força nesta última década e a tendência é de que se tornem mais frequentes 

ainda. Porém, em primeiro plano, é preciso perceber sob que prisma estão inseridas as marcas 

através das técnicas de product placement e do merchandising. 

Nos últimos anos, uma nascente conjectura está aos poucos tomando forma e 

conquistando adeptos entre os profissionais da área que, em função destas profundas mudanças 

tecnológicas e, por conseguinte, comportamentais, tende a uma evidente e já esperada revolução: 

“Não dá mais para sobreviver interrompendo estranhos com uma mensagem que eles não querem 

ouvir, sobre um produto do qual não nunca ouviram falar, usando métodos que os incomodam. 

Os consumidores têm muito pouco tempo e capacidade para tolerar isso” (GODIN, 2001, p. 35). 

Desconsiderando os amantes de publicidade, ou ainda aquele público que simpatiza ou 

não se importa com a existência desta, tem-se nas mãos, um mercado difícil de se antever, onde 

os parâmetros pré-estabelecidos pela marca ao difundir-se em horário comercial estão 

sucumbindo às pendências ocasionadas por uma mudança na pragmática de anunciar. 

Tempos estes, que remetem, sobretudo, à constituição do ato de entender o rumo dos 

esforços de produção publicitária para as massas num evidente e inevitável futuro onde o 

consumidor, cada vez mais, tem o poder de optar e ainda interagir com os meios nos quais busca 

informação e entretenimento. Este projeto propõe-se então, analisar o trabalho de visionários em 

uma era de ajustes, onde o uso do conceito de “inovação” pode ser utilizado tanto para quem 

produz, quanto para quem assiste a publicidade. Presente e necessária mudança, na qual novos 

formatos de inserção de marcas indicam um novo perfil de público, exposto a novos significados 

de antigas práticas: que estão aptas a entender o ato de comunicar como um derivativo de vender; 

e para vender, é preciso informar uma identidade compatível com a do público, e, para informar, 

é preciso divertir. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Espera-se enfatizar com este referencial teórico, uma linearidade de tópicos, de forma a 

contemplar as questões alçadas na posterior análise. Para isto, primeiramente, se irá desenvolver 

e conceituar as diferentes técnicas de inserção de marcas, para em um segundo momento, 

desenvolver os processos internos que circundam a marca na atualidade, em que meios de 

comunicação acontecem, e, finalmente, para quem se destinam. Convidamos então, à 

comprovação das implicações expressadas na introdução deste projeto. E no desenvolver deste, 

recomendamos cautela quanto às conclusões práticas que, por ventura, vierem à mente, pois se 

tratando de conclusões convém lembrar que “a roda ainda está girando”. 

 

 

2.1 FERRAMENTAS E MODELOS DE NEGÓCIO EM COMUNICAÇÃO 

 

 Como parte do composto de marketing, ou segundo Pinho (2004), do mix de marketing, 

as ferramentas de inserção de marcas na televisão, tais como merchandising e product placement, 

são utilizadas para que auxiliem e fortaleçam a imagem de marca. Fazendo parte das diferentes 

estratégias de promoção de vendas, como forma de “solução estratégica para atingir objetivos de 

curto e médio prazos em um planejamento de comunicação de marketing integrado” (p. 49). 

Tratando-se de um anúncio comercial para televisão, tradicionalmente, o mercado possui 

a seguinte formatação: um anunciante contrata uma agência, que contrata uma produtora, que 

retorna o filme já finalizado para a agência, que então negocia o custo de mídia com a emissora, e 

finalmente, a peça vai ao ar. Nos últimos anos, com o aparecimento de novas tecnologias, este 

esquema pode mudar drasticamente, concedendo ao anunciante, uma conexão direta com as 

agências (CANNITO, 2010). 

 Do evento Maximidia, realizado em São Paulo em 2002, Cannito (idem) colheu 

depoimentos para formular algumas hipóteses sobre estes novos modelos de negócios. Um destes 

depoimentos é de Orlando Lopez, diretor dos canais de comunicação da Unilever Brasil. Ele 

defende que o merchandising crescerá (e isso tem relação com a linguagem da TV interativa, e 

com a possibilidade de o espectador programar sua televisão, pulando o break. “Agências e 

produtoras começam a assumir funções umas das outras” (CANNITO, 2010, p. 122). O que antes 
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acontecia em várias vias, com a “democratização do acesso à tecnologia”, as produtoras não 

serão mais as únicas detentoras da técnica, muito menos as agências, pois assim como há um 

número crescente de agências que encabeçam suas próprias produções audiovisuais, há também 

produtoras que já fazem esta ponte cliente / agência. 

 No exemplo citado acima foi usado o termo merchandising para ilustrar esta categoria de 

promoção. E na maioria dos casos, os autores brasileiros costumam se referir à prática como tal, 

porém, há autores que já incorporam o termo product placement (ainda sem tradução 

“acadêmica”) como uma melhor e mais específica definição da ferramenta. 

  

Além do espaço comercial tradicional, [...] existe oferta de vários outros formatos, 

como o merchandising (inserção da marca, produto ou serviço em um contexto de 

programa); nos últimos tempos, tem sido mais bem descrito como product placement, 

visando a máxima atenção disponível. (SANT’ANNA; ROCHA JR; GARCIA, 2009, p. 

212). 

 

 Com o intuito de responder a um dos objetivos deste projeto, se irá tratar dos dois termos, 

separadamente, dando atenção necessária às suas discrepâncias, usando o termo merchandising 

quando implicar em uma generalização da ferramenta, e product placement, quando o exemplo 

for mais específico, como veremos adiante. 

 Novos modelos de negócios requerem novos investimentos na publicidade. Estratégias 

mais subliminares tendem a aproximar o espectador das exposições de marcas no entretenimento, 

no entanto, tendo cuidado para não serem tão ostensivas, para não afastarem o espectador do 

canal (CANNITO, 2010). É assim que expressões novas nascem sobre práticas antigas, tais como 

o branded entertainment, que consiste em nada mais que um programa ou determinada produção 

televisiva patrocinada. Porém, segundo o autor, esta técnica está passando por uma revisão, 

seguindo as possibilidades geradas pelas novas tecnologias. 

Para Warren Littlefield, (executivo da NBC) uma reestruturação na forma de investir é 

prioritária. Ele afirma que “É preciso ser claro sobre quais são as suas metas. [...] É difícil prever 

como será o público. Mas imaginamos que, se estivéssemos numa mesa de jogos, por que não 

arriscaríamos em programas de alta qualidade?” (DIZARD, 2000, p. 140). Visando melhor 

atender os requisitos da marca frente ao seu público, Littlefield propõe que apostemos no 

conceito de “qualidade” dos programas a serem patrocinados. Contudo, em uma outra publicação, 

dez anos mais recente, Cannito complementa: 



 15 

A segmentação de mídia é também uma das responsáveis pelo branded entertainment. 

No entanto, essa integração não é feita apenas com base na qualidade do conteúdo 

produzido / exibido, mas também de acordo com o público que a empresa deseja 

atingir. Por isso, cada vez mais os programas que pretendem ter esse tipo de patrocínio 

deverão ser segmentados e definir claramente o tipo de público que desejam alcançar 

(CANNITO, 2010, p. 120). 

 

Portanto, não é só a qualidade dos programas, mas para quem são destinados que 

compõem um cenário propício para tais investimentos de inserção. Deve-se considerar ainda, um 

terceiro elemento: a forma como tal é praticada, ou melhor, que tipo de abordagem é feita, e esta, 

será abordada nos próximos dois capítulos. 

 

 

2.1.1 Merchandising 

 

Para Silva, “O conceito de merchandising varia de país para país, de ramo de atividade 

para ramo de atividade. Em alguns casos, abrange todo o marketing, como em certos ramos de 

atividade industrial, nos Estados Unidos, abrange todo processo operacional” (SILVA, 1990, p.16 

apud PINHO, 2004, p.70). 

Merchandising, para Sant’Anna, Rocha Jr. e Garcia (2009), é uma prática que se divide 

em duas categorias: o merchandising na indústria e o promocional. Enquanto o primeiro conceito 

se caracteriza por gerir os processos de produção industrial, o outro se refere às ações no ponto-

de-venda, que tem por finalidade, expor o produto e ampliar as vendas do anunciante. Este último 

interessa a este projeto, por sua usabilidade no mercado brasileiro.  

Silva (1990) citado por Pinho (2004, p.80) considera o uso do termo merchandising na 

televisão, uma forma errada de aplicação, “pois falta nele um elemento importante, ou seja, o ato 

da compra por impulso”. Costa e Talarico (1996) dão o nome de merchandising eletrônico a esse 

tipo de comunicação, embora também considerem errada a denominação. 

 
No Brasil, há um fenômeno também chamado simplesmente de merchandising, que é a 

utilização simulada de produtos ou serviços por atores, principalmente em filmes e 

novelas. Nesse setor, liderado pela Rede Globo, as emissoras de televisão construíram 

departamentos de merchandising que vendem espaços em suas novelas e outros 

programas para empresas que queiram veicular seus produtos como parte dos hábitos e 

costumes dos personagens ou apresentadores. (SANT’ANNA; ROCHA JR.; GARCIA, 

2009, p. 28). 
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Nota-se então, uma diferença na aceitação do termo, Pinho (op. cit.) ainda enfatiza que 

alguns especialistas da área também contestam o uso do termo, preferindo a terminação provinda 

da língua inglesa “publicity, o qual designa matéria paga” que de acordo com o autor, ainda não 

parece ser o termo mais adequado. Porém, há no senso comum, uma aceitação sem contestação 

para o termo merchandising, como inclusão de marcas na TV. 

Com base na acepção de Sant’anna; Rocha Jr. e Garcia, pode-se dizer que o uso do 

merchandising está enraizado na cultura televisiva brasileira. 

Em 1950 surge a televisão no Brasil, mas só a partir dos anos 60, é que a TV começa a ser 

usada de forma mais extensiva pela publicidade. Já no final da década de 60 tem-se o registro do 

primeiro merchandising na TV brasileira, na novela Beto Rockfeller, em que o protagonista 

vivido pelo ator Luís Gustavo, amanhecia de farra, e além de consumir, citava o antiácido “Alka 

Seltzer” (Bayer) diversas vezes. É desde então, que a prática do merchandising na TV brasileira 

passa a ser usada em novelas e em programas, de forma testemunhal. As raízes criadas nesta 

época refletem a maneira de se anunciar nos canais de TV brasileira ainda hoje, especialmente 

nas telenovelas (ANDERSEN; COIMBRA, 2002). 

Sobre este aspecto, ressalta Pinho (2004, p. 81) que atualmente, “as novelas têm ocorrido 

em exagero nas ações de merchandising muito ostensivas, que contribuem para causar irritação 

no telespectador”. Os telespectadores sabem disso não por advento de uma informação prévia que 

os prepara para notar tais aspectos, elas o sabem, pelas mesmas ferramentas empíricas abertas a 

todos e principalmente os mais atentos: a linguagem emocional, onde a simples entonação da voz 

atua como agente modificador da mensagem. 

Não cabe aqui, citar maus exemplos de merchandising, mas sim, citar atributos de uma 

prática bem sucedida, que nos ajude a formular assim, uma base de diretrizes que possam 

preencher os requisitos de uma comunicação satisfatória. Guiando-se por Costa e Talarico (1996, 

p. 188-189) apud (PINHO, 2004, p. 81), pode-se inferir que um merchandising bem sucedido é 

aquele que não precisa criar cenas extras para mostrar um produto para o espectador, pois “ser 

discreto e fazer parte da cena” é a melhor opção. “O produto deve ser mostrado em suas 

verdadeiras formas de uso e consumo, naturalmente” para que a credibilidade do discurso possa 

ser concluída pelo espectador, não somente, atribuída falsamente a um personagem que não 

possui conexão com o produto, a adequação deve primar pelos personagens que apresentarem o 

perfil e as características do seu público real, devendo-se ter cuidado para que algum fato relativo 
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à vida do personagem na novela ou filme, de caráter negativo, possa ser associado à imagem do 

produto, prejudicando-o (ibid.). 

Convém listar alguns modelos básicos da prática, que segundo Márcio Schiavo (1999), 

citado por Andersen e Coimbra (2002, p.57) podem ser vistos na maioria das telenovelas e 

demais programas da televisão brasileira: 

O caso mais utilizado é o de simples e unicamente “mencionar a marca / produto” no 

diálogo. Em segundo lugar, está o “uso do produto ou serviço”: onde a marca é destacada pelo 

personagem que faz uso de seus atributos. Outro aspecto do merchandising, especialmente usado 

nas telenovelas, é o uso “conceitual” da marca, onde um personagem explica para outro, as 

características, vantagens, inovações, relevâncias e preços de um determinado produto. E por fim, 

o “estímulo visual”, onde o produto (ou neste caso serviço) é mostrado de forma a ser 

contemplado e explorado pela câmera em sua totalidade. 

Tais práticas, quando postas de forma excessiva, ou concomitantemente, vão de encontro 

à afirmação de Pinho (2004), pois além de irritarem o telespectador, correm o sério risco de não 

funcionarem como o planejado: ao contrário de criarem uma lembrança positiva, as associações 

feitas em excesso, pecam pelo exagero, afastando possíveis desejos de compra. 

Mas, para Olson (2004), o conceito de merchandising se estende à criação de bens de 

consumo baseados em uma narrativa midiática ou ideias de uma franquia, primeiramente, 

originárias do cinema. Como exemplo, tem-se o primeiro filme da série Guerra nas Estrelas (Star 

Wars, EUA, 1977), que “garantiu faturamento com subprodutos como livros, jogos eletrônicos, 

desenhos animados” (CANNITO, 2010, p. 119).  

O termo usado tanto como subsídio da promoção de venda, tem como principal vantagem, 

“vencer o controle remoto e a mudança de canais no intervalo comercial e dar mais credibilidade 

a um produto” (ANDERSEN; COIMBRA, 2002, p. 74). Já na criação de outros bens de 

consumo, o merchandising atua como ferramenta que permite a consolidação de um “tema dos 

produtos lançados, com os quais os produtos podem ser identificados” (ANDERSEN, 

COIMBRA, 2002, p. 88). 

Esta multiplicidade no uso do termo merchandising, talvez, seja a principal fonte de 

confusão na hora de estabelecer um único parâmetro de distinção. Nota-se então, a partir do 

próximo capítulo, que o mesmo não acontece com a prática do product placement, pois sua 

fundação, é bem mais antiga do que aparenta ser. 
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2.1.2 Product Placement 

 

 Para que se possa perceber a evolução do product placement, é necessário olhar sem o 

deslumbre que acompanha a descoberta de um fenômeno novo. Sua história é antiga; acompanha 

o início das primeiras transmissões de rádio e televisão da história, já sendo utilizado como uma 

ferramenta de comunicação. 

“Em 1920, enquanto as agências migravam para o novo meio rádio, relacionamentos 

comerciais simbióticos eram criados por estúdios de rádio, agências de propaganda e 

patrocinadores com a finalidade de produzir conteúdo” (KRETCHMER apud GALICIAN, 2004, 

p.41). Estes acordos representam o início de uma colaboração de interesses que posteriormente, 

acarretou na criação de vários departamentos distintos, destinados à negociação de produtos, 

marcas e serviços. 

A função destes departamentos era de organizar a demanda de espaços publicitários, e 

comercializá-los a empresas cuja “atmosfera de seus anúncios aliavam-se com seus ideais de 

venda” (KRETCHMER apud GALICIAN, 2004, p.42). Distribuídos por todos os meios de 

comunicação, estes setores deixavam cada vez mais próximas a publicidade e o entretenimento. 

Tais relações, desenvolvidas nos primórdios da era da informação, foram responsáveis por várias 

ferramentas atuais, como o branded entertainment (acima citado), ou como Cannito pode 

confirmar (porém com uma terminologia um pouco diferente): “A expressão branding 

entertainment é nova, mas o modelo de negócio que ela designa é bem antigo – na verdade mais 

antigo que o atual (CANNITO, 2010, p.119). 

Tais ferramentas, porém, são citadas aqui, não com o objetivo de se equiparem ao 

conceito de product placement, pois na prática, se diferem na forma de utilização, por mais que 

se assemelhem em sua função, contudo, são citadas por compartilharem o mesmo suporte que 

originou sua finalidade, como veremos logo adiante. 

É possível assegurar que o entretenimento, mais precisamente o cinema, é o berço do 

product placement. Constantemente os produtores cinematográficos orçavam patrocínios de 

marcas e alguns até prospectavam verba a ser preenchida pelas marcas, como forma de reduzir o 

custo de produção de seus filmes. “A história de Hollywood é um conto de uma colisão da arte 

com o comércio” (BORDEAU apud GALICIAN, 2004, p.16). 
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Desta colisão, como se refere o autor, um universo de novas possibilidades 

mercadológicas, em questão de algumas décadas, emerge para um enorme e promissor mercado 

cultural. “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 afetividade das pessoas” (CANNITO, 2010, p.121). 

Com este insight, as empresas se dão por conta também, da relação de troca que 

precisam estabelecer com seus públicos, em um mundo saturado por marcas que dizem serem 

“feitas para você”, fazer a diferença é uma tarefa cada vez mais árdua: 

 

Equivaler identidade de marca se torna mais difícil numa cultura de mídias saturadas, 

torna-se cada vez mais difícil fazer uma mensagem ser captada pela audiência, 

requerendo artifícios mais onipresentes para alcançar os consumidores. Corporações 

usam então, o conceito de sinergia como forma de conduzir consistentes mensagens de 

marca através de múltiplos meios de distribuição (OLSON, 2004, p.65). 

 

Esta sinergia consiste, basicamente, em estar em todos os lugares (passíveis de serem 

acessados) ao mesmo tempo, agindo simultaneamente, sob forma de acordos consolidados seja 

por grandes corporações, ou mesmo por uma rede de varejo, com a finalidade de se inserir 

emocionalmente na vida dos seus consumidores, para ser lembrado na hora da compra, por um 

maior público do nicho em que se insere.  

Jenkins (2008, p.96) apud Cannito (op. cit. p.121), criou uma expressão muito adequada 

para definir este mesmo tipo de acordo: economia afetiva, aonde novos modelos de marketing 

“procuram expandir os investimentos emocionais, sociais e intelectuais do consumidor, com o 

intuito de moldar os padrões de consumo”, este tipo de expressão compactua com o processo de 

fidelização do consumidor. 

É um ambiente de simulação que sustenta estas estratégias, baseado no tráfego de 

informações entre o mundo real e o mundo imaginário, que segundo Olson (op. cit.), se dividem 

em “tematização” e “simulacro ambiental”. Sobre simulacro, o autor profere: “Estes ambientes 

são, na maioria dos casos, gigantes criações sintéticas, contendo imersivas formas de associações 

de marca através de inserções de produtos”. Já a tematização, acontece quando “um único evento 

coordenado, conceitua uma forma (como um logotipo), através de plataformas que se enderecem 

para todos os sentidos humanos” (OLSON, 2004, p. 67). 
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Como exemplos práticos para estes casos, temos para a tematização, o cenário que serve 

de palco para a narrativa de um programa de televisão, composto de diversas associações que 

lembrem o mundo real. No caso da sitcom a ser analisada aqui, a sala aonde os personagens 

passam a maior parte do tempo, repleta de pôsteres de filmes de ficção, livros, móveis, 

decorações e demais “quinquilharias” eletrônicas, somam ao todo, uma construção dissimulada 

do real, de uma sala qualquer do cotidiano do público que se interesse por tais filmes, tais livros 

ou ainda passível de desejar tais móveis. Em resumo, uma espécie de vitrine temática. 

A tematização consiste em uma simples idéia organizada em uma abundância de micro 

alusões à marca, sutis ou de duplos sentidos visuais, todos prestando certa referência à marca. 

Isto acontece em extenuantes representações, ou sutilmente simbólicas, como as cores de uma 

marca em um guardanapo de papel. Neste caso, qualquer detalhe, uma vez que este faça parte do 

cenário, pode carregar uma sensação, uma mensagem. (OLSON, 2004). 

O ambiente a ser recriado pode ser somente uma barraquinha de cachorro-quente isolada 

em um parque arborizado, patrocinada por alguma marca de refrigerante qualquer, por exemplo, 

que nos desperte a lembrança (não só visual, mas olfativa ou auditiva) da experiência que algum 

dia tivemos com um lanche feito ao final de um passeio no parque.  

Aprofundar-se na descrição de um simulacro ambiental, não compete aos fins deste 

projeto, pois já na pré-análise do objeto de estudo, não foi notada nenhuma representação que 

sustente tamanha artimanha, porém, só por curiosidade, observemos a distinção em seu uso: 

“O simulacro, primeiramente, representa a forma de uma marca, e não um produto”. 

Como exemplo, o autor cita piscinas que lembrem o Mickey Mouse (Disney) em alguns hotéis em 

Orlando (FL-EUA); os bares Cheers (Paramount / Viacom), dispostos na maioria dos aeroportos 

americanos, que apresentam uma configuração semelhante ao pub Cheers (NBC, 1982-1993) do 

programa de TV com o mesmo nome, e ainda, as falsas torres Eiffel em Las Vegas (NV-EUA). 

Em todas as ocasiões acima citadas, a possibilidade de encontrar canecas, camisetas, entre outros, 

não é mera coincidência, é simulacro ambiental, cuja principal função, é de trazer para o contexto 

real, personagens ou objetos do mundo fictício. (OLSON, 2004). Ou nas palavras de Jean 

Baudrillard, trata-se da “simulação de algo que nunca existiu realmente” (BAUDRILLARD apud 

OLSON, 2004, p.83). 

Outra forma bem comum de promover algo através do product placement é expressa pelo 

nome de intertextualidade, em outras palavras, a ligação entre duas formas narrativas distintas, 
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usando o mesmo link, como exemplo, cita-se a Disney, detentora da franquia cinematográfica 

animada “O Rei Leão” (1994), que além de lojas, parques e filmes para a TV, possui também o 

espetáculo musical na Broadway com o mesmo nome, um lembrando a imagem do outro. Assim 

a marca tem uma segunda feição, ou no caso da Disney, um conceito de sinergia aplicada, para 

assim concorrer a uma lembrança do público. 

Por fim, mas não menos importante, a inserção clássica, onde o produto aparece na cena 

sendo usado pelo personagem, no cenário ao fundo, em cima da mesa, enfim, aonde não haja 

qualquer dúvida de que a marca faz parte da composição da cena, da fala do personagem, e/ou, 

especificamente no roteiro (OLSON, 2004). 

A tematização, o simulacro ou a inserção clássica, antes de se consolidarem como 

técnicas de inserção, eram um grupo de práticas usadas desde o início dos acordos feitos pela 

publicidade e o entretenimento para TV. Os anunciantes, de alguma forma, direcionavam tais 

inserções, orientando a todos que faziam parte da produção, sobre como seus produtos deveriam 

ser representados, quem ou o que deveriam ser associados com a marca: 

Voltando-se a 1957, onde mais de um terço dos programas de televisão já era sustentado e 

regido por agências e suas campanhas publicitárias (HEAD; STERLING, 1982, p.194; e 

STERLING; KITTROSS, 1990, p.398 apud TURNER, 2004, p.11). As indústrias tabagistas 

proporcionavam mais do que o patrocínio para as produções de filmes de cinema e televisão, elas 

entregavam instruções. Roteiristas, diretores e atores, eram orientados que o cigarro consumido, 

“não deveria ser fumado por alguém sem reputação, em cenas indesejáveis ou pouco atrativas, e 

sim, fumados graciosamente, calmamente, nunca demonstrando nervosismo, nunca para acalmar 

os nervos” (TURNER, 2004, p.12). As empresas de tabaco permeavam a produção de tal forma, 

que era estritamente proibido tossir durante as filmagens, e por trás da cena, nos bastidores, com 

o risco de arruinarem a reputação da marca apresentada. As mais bizarras formas de product 

placement podem ser vistas nesta época, onde personagens de desenhos animados como “Os 

Flinstones” (que antes era exibido em horário nobre nos EUA) apareciam acendendo cigarros 

Winston enquanto assistiam suas mulheres trabalhar. Já nas aparições da técnica para o cinema, 

incluíam médicos e outros profissionais da saúde fumando Camel (ibid.). 

Muitas coisas mudaram desde a era de ouro das inserções de cigarro. Nos últimos anos, 

com os aumentos do custo de produção, o volume de marcas inseridas tem significado uma fonte 

primária para redução de custos. Dos 118 minutos totais do filme James Bond: O amanhã nunca 
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morre (007, Tomorrow Never Dies, 1997), o tempo de aparições de marca e produtos foi 

totalizado em 22 minutos, dividido nas cenas onde o agente (vivido pelo ator Pierce Brosnan) 

deve salvar o mundo com a ajuda de seu celular Ericsson (hoje da SONY) que pode discar para 

acionar seu carro BMW 750, no exato momento em que seu relógio Omega Seamaster despertar. 

Depois que o perigo passar, o agente pode ter seu merecido momento de lazer, desfrutando de 

uma vodka Smirnoff, enquanto sua belíssima acompanhante toma “apenas” uma Heineken. Estas 

inserções colaboraram com mais de 100 milhões de dólares, 77% dos custos totais de produção. 

(GALICIAN, 2004). 

Como outro exemplo, temos o filme Náufrago (Castaway, 2000) de Robert Zemeckis, 

protagonizado por Tom Hanks. O personagem fica preso em uma ilha, juntamente com seu 

principal amigo inanimado, uma bola chamada Wilson, da marca esportiva Wilson. Neste filme, 

os valores institucionais e a marca da empresa FedEx são constantemente acentuados, 

considerado por muitos, o maior comercial de todos os tempos, e mesmo assim, (incrivelmente) 

não recebeu nenhuma crítica por isso (LINHARES, 2006). 

Donaton (2007), chama de “conectores” os profissionais responsáveis pela inserção de 

produtos em cenas do entretenimento. Estes profissionais são uma espécie de evolução dos 

mídias de uma agência, porém, acumulando a função de redatores, pois não apenas precisam 

inserir um produto / marca, mas também, senão designadamente, adequá-los. “No caso do 

modelo de negócio baseado em anunciantes, um dos maiores empecilhos à criatividade é o 

conservadorismo dos mídias das agências” (CANNITO, 2010, p.123). 

Não chocar por ser excessiva, ou demasiado intencional, são os principais desafios ao uso 

da técnica, e também as principais diferenças entre o merchandising nas novelas, do product 

placement nos filmes. 

Porém, a forma em que são expostas as marcas, os tipos de inserção, ou ainda, o método 

utilizado, em suma, não se difere muito das apresentadas no capítulo anterior, quando de falava 

do merchandising na telenovela. Ainda, como o estudo de inserções em séries de televisão, 

propriamente ditas, requere pesquisas mais sistematizadas ou simplesmente, de mais fontes, 

utilizaremos as definições dos tipos de inserções usadas no cinema, nos valendo da aproximação, 

ou melhor, do cruzamento existente entre a narrativa cinematográfica e o discurso em formato 

seriado das novelas, que possibilitou o surgimento do formato seriado. 



 23 

Sendo assim, para se tomar conhecimento sobre os diferentes tipos de inserção, irá se usar 

de uma pesquisa realizada em 1997, por Mary-Lou Galician e Peter Bordeau (GALICIAN, 2004). 

A pesquisa teve como foco, analisar quarenta e cinco sucessos de bilheteria do cinema 

americano, divididos igualmente, de 1977 até 1997 (quinze filmes por década), considerando os 

seguintes métodos: Produtos vistos, mencionados, ou usados pelo elenco. Categorias estas, 

condizem Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir. 

 

PRODUTOS  1977    1987    1997  TOTAL 

 N  %  N  %  N  % N % 

VISTOS 98  54%  83  49%  92  47 273 50% 

MENCIONADOS 16  09%  25  15%  28  14 69 13% 

USADOS 68  37%  62  36%  74  38 204 37% 

 182    170    194   546  

 

FIGURA 1 – Volume dos tipos de inserção em 1977, 1987 e 1997 (GALICIAN, 2004, p. 30). 

 

Para Turcotte (1995) apud Galician (2004), os “produtos vistos” podem ser definidos por 

qualquer tipo de manifestação visual da marca. Já a segunda categoria, a dos “mencionados”, 

comporta qualquer menção da marca, mesmo que a narrativa esteja em off (fora da tela). 

Enquanto na categoria dos produtos “usados”, qualquer toque ou interação do personagem com a 

marca já conta (p. 29). 

Sobre os produtos intitulados “vistos”, apesar de serem mais freqüentemente observados, 

não se nota nenhuma oscilação em sua usabilidade no decorrer do tempo em que foi realizada a 

pesquisa, apenas um decréscimo insignificante de 6%. 

Já a categoria dos “mencionados”, apresenta um acréscimo de 9% em um período de vinte 

anos. Enquanto o último colocado, referindo-se aos produtos “usados”, houve um significante 

acréscimo de 75%. Para o autor, este fato deve ser contemplado, levando em consideração, o 

seguinte aspecto: 

“Para o atual estudo, quando uma marca se encontrar em mais de uma categoria, valoriza-

se o nível mais alto na hierarquia de custos de inserção. Um produto a ser usado custa mais caro 

do que um produto mencionado, e este mais do que um produto visto” (ibid.). 



 24 

Resta explorar a seguinte pergunta: Por que uma marca inserida e usada por um 

personagem custa mais caro? Com base em Galician (op. cit.), a aparente resposta está na 

evolução dos meios de produção do cinema, aliado a contratos cada vez mais específicos com 

seus anunciantes em reflexo de “uma reestruturação na forma como estas [referindo-se às 

técnicas] eram construídas” (p. 30). 

Um modelo baseado na conveniência poderia ser visto nas antigas inserções. Com o 

passar do tempo, as técnicas de filmagem foram se aprimorando, possibilitando mais destaques 

para a marca / produto, como podemos ver no exemplo a seguir, trazido por Galician: 

 

Quando um ator interagia com uma marca no passado, o diretor não seguia nada mais 

do que as diretrizes do anunciante, e raramente fazia mais do que isso. Em qualquer um 

dos filmes da primeira década analisada, o personagem segurava o produto em um 

plano aberto, e depois, possivelmente, outro plano mais próximo detalhava a marca. Em 

1997, mais seguidamente, uma menção de um produto sendo usado incluiria um ângulo 

de câmera mais fechado, senão um zoom in, não de um ator segurando um produto, mas 

de um produto sendo segurado por um ator (GALICIAN, 2004, p.30). 

 

Considerando os tipos de merchandising enquanto formas de inserção de marcas, em 

contraponto com os tipos de product placement citados acima, a única diferença que pudemos 

verificar, é a ausência em prol “conceitual” da marca, em que um personagem desenvolve uma 

fala informativa, ilustrando as usabilidades do produto para um outro personagem. Porém, por 

não constar na pesquisa apresentada acima, não significa que não exista em filmes, o tipo 

conceitual de inserção, mas pode-se sondar, baseado em afirmações anteriores de Pinho (2004), 

Donaton (2007) e Cannito (2010) que seria no mínimo, pouco convincente. 

Resta-nos então, analisar sob o prisma da marca, como acontece o processo de construção 

de significados dispostos pela marca ao utilizar-se da técnica do product placement. 
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2.2 MARCA 

 

 

Todas as práticas vistas anteriormente serão de grande valia no seguimento deste capítulo. 

Aqui, determinou-se analisar a inserção de produtos, aliada à capacidade de adequação de 

marcas, e estas, ao relacionar-se com a cena (programa) onde está exposta. 

Marca é como um produto ou serviço é reconhecido, seja por um slogan, um logotipo ou 

até mesmo por um esquema de cores que veste. Muito mais de que sua representação estética, a 

marca pode ser atribuída a uma única expressão, ou a um conjunto de conceitos alegóricos; até 

mesmo uma canção pode trazer à memória a imagem de uma marca. 

Para construir a identidade de uma marca, as empresas se servem de um banquete de 

opções pré-dispostas no imaginário coletivo. “Os anunciantes retiram significado do mundo 

culturalmente constituído [ou seja, o mundo de artefatos e símbolos] e transferem este significado 

para suas marcas” (SHIMP, 2002. p. 262). 

É sua forma de simplesmente distinguir-se em sua representatividade, mas 

principalmente, sua forma de comunicar-se com seu público-alvo. Pinho (1996, p. 14) define 

marca da seguinte maneira: “Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma 

combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. 

Porém, há outros fatores além da identificação simbólica (logotipo, nome ou termo), que 

levam ao conceito de uma marca:  

 

Atualmente a marca não constitui mais uma informação que vale por si só como signo 

da natureza das coisas ou como puro signo da natureza de um saber. Descobriu-se que 

seu valor existe enquanto tem gente que lhe confere confiança. Ao tempo em que se 

registra um experienciar pessoal do produto, substitui informações que não são 

diretamente disponíveis ao seu respeito (ZOZZOLI, 1998. p. 55). 
 

Sabe-se então que uma marca não existe por si só, e não depende de um tráfego unilateral 

de significados, e que ao contrário, conta com um “experienciar pessoal” como se refere o autor, 

pois mantém uma intricada conversa com seu público (ZOZZOLI, 1998). 

 O autor continua especificando este discurso da marca em dois momentos: “O subcircuito 

do dizer”, e “o subcircuito do fazer”, cujo primeiro, é responsável pela codificação da mensagem 
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publicitária, e o segundo, pela decodificação. Estas instâncias podem ser mais bem 

compreendidas no fluxograma abaixo: 

 

 

FIGURA 2. O duplo sentido do ato de linguagem da marca. (ZOZZOLI, 1998. p. 67). 

 

 Nota-se no quadro acima, uma heterogeneidade de sentidos na relação de afirmação da 

marca, ou como ela é exposta. Considerando as vias clássicas de emissão e recepção, pode-se 

observar uma nítida subdivisão de camadas. Para os propósitos deste projeto, será focado na 

camada que enaltece “o que se fala”, pois esta terá uma maior contribuição para o que se pretende 

estabelecer aqui. 

 Quem fala o que para quem, de que modo e em que quadro físico de espaço tempo, requer 

maior atenção no momento de avaliar a maneira em que a marca se apresenta. Esteja esta, 

apresentando-se como mercadoria, ou mesmo como idéia, o processo de emissão das 

peculiaridades de sentido se dá por meio de menções de valor tangíveis e intangíveis, nos quais o 

discurso da linguagem publicitária pode ser compartilhado tanto por quem produz e assina a fala 

(codificação da mensagem) quanto por quem recebe (decodificação) e que, portanto, reproduz a 

fala (ZOZZOLI, 1998). 

Este vai-e-vem de significações gera um ininterrupto procedimento de reestruturação de 

marcas, pelo fato destas quererem acompanhar o complexo processo de evolução cultural que é a 

vida de um indivíduo, o que, aliás, ultimamente vem sendo cada vez mais diluída, mais 

fragmentada. 
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“Os indivíduos parecem perceber que o consumo tornou-se muito importante para ser 

deixado nas mãos das marcas e das empresas” (SEMPRINI, 2006. p.54). O indivíduo percebe sua 

importância como consumidor, e a marca precisa acompanhar este ritmo para representar seu 

valor e apresentar sua identidade, que se sabe a partir daqui, não ser exatamente “sua própria 

identidade”, e sim, um produto proeminente de uma relação mútua de partilha, aonde valores 

voláteis que permeiam a marca, partem do sujeito que anuncia para o sujeito que decodifica, e 

vice-versa (ZOZZOLI, 1998).  

 

 

2.2.1 O indivíduo e a marca na pós-modernidade 

 

Podemos compreender, com base em Semprini (2006), que a sociedade na era da 

informação está amplamente fragmentada; a fusão da informática com a comunicação 

reparticionou o deter da informação, antes centrado apenas na produção e emissão de significado, 

atualmente, é redistribuído entre uma população cada vez mais ativa e consciente de seu papel 

social. 

No esforço de atingir este novo indivíduo, as marcas precisam se adaptar ao ritmo veloz 

de escolhas do consumidor. Em consequência, todas essas tentativas, erros e acertos ao adaptar-se 

ao público acabam gerando uma série de “conceitos voláteis” sobre a imagem da marca. 

Contudo, “a marca contemporânea não traiu os produtos, subordinou sua identidade e sua 

posição com sua capacidade de propor um sentido e um projeto que sejam pertinentes e 

compartilhados por uma parte dos consumidores” (SEMPRINI, 2006. p.82).  

A marca pós-moderna tem uma imagem difícil de ser sustentada, às vezes, por ter que 

exibir várias facetas - corre o perigo de gerar desconfiança em um público mais atento. A Coca-

Cola, em época de copa do mundo, torce “do fundo do coração” por todas as nações nas quais 

insere seus produtos. Como era de se esperar de uma multinacional, a Coca-Cola veicula 

mensagens únicas e individuais para cada país, contando que um não saiba da existência do outro. 

Mas demonstrar esse patriotismo é uma missão cada vez mais perigosa, enaltece Semprini 

(2006): o público está gradativamente acordando para as reais intenções das marcas: vender e ser 

lembrada. 
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Outras marcas trocam periodicamente de “pele”, como a principal concorrente da 

categoria, a Pepsi, que se reinventa almejando não só atingir a estética mais agradável para o 

indivíduo contemporâneo, mas também a consciência coletiva de vários nichos. 

 Há ainda marcas que “se pintam de verde”, e investem em ações ligadas ao meio 

ambiente, para assim acompanhar a maré de boa “sorte” que premia empresas responsáveis e 

politicamente corretas. Porém, este perfil ecológico encontra-se, ao mesmo tempo, exposto nas 

preocupações de uma consciência coletiva, de um conhecimento empírico que transcende a 

própria propaganda ambiental, sobre os quais a marca enaltece o próprio valor. Sintetizando: Não 

se contendo em somente anunciar e diferenciar seu produto, a marca anuncia um valor individual 

de consumo, para um individuo subjugado ao público coletivo: 

 

Deveria ser fácil (embora não absolutamente confortável muito menos seguro) 

manifestar a singularidade num agrupamento de padrões rígidos e rotinas 

monótonas, mas essa não é uma tarefa simples numa sociedade que obriga todos 

e cada um de seus membros a serem únicos, numa curiosa inversão das regras 

pragmáticas, é a obediência às normas comumente seguidas que agora se espera 

resultar no atendimento às exigências da individualidade. A conformidade, antes 

acusada de sufocar a individualidade é proclamada o melhor amigo do individuo 

– na verdade o único em que se pode confiar (BAUMAN, 2007. p.36).  

 

 

 O bem individual é enaltecido sob o pretexto do bem comum. Ou seja, na pós-

modernidade, para favorecer o destaque de um produto, a marca empresta um valor público e 

reverte para uma lógica de consumo: “A individualidade é o produto final de uma transformação 

societária disfarçada de descoberta pessoal” (BAUMAN, 2007, p.31). Entende-se com isso, que a 

individualidade anunciada na sociedade de consumo, funciona como uma forma de estandarte 

para os atributos de uma determinada marca. 

 Com isso, pode-se inferir que o primeiro ato constitucional do indivíduo, estaria voltado 

então, para a sua primeira compra: 

 

Uma “sociedade de consumidores” não é apenas a soma total dos consumidores, 

mas uma totalidade, como diria Durkhein, “maior do que a soma das partes” é 

uma sociedade que (...) “interpela” seus membros basicamente, ou talvez até 

exclusivamente, como consumidores; e uma sociedade que julga e avalia seus 

membros principalmente por suas capacidades e sua conduta relacionada ao 

consumo. (BAUMAN, 2007. p.67) 

 

Semprini (2006), em seu estudo sobre a marca pós-moderna, ressalta que o 

individualismo é apenas uma das lógicas aplicadas ao consumo. Há ainda outros quatro apelos 
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explorados pelas marcas, sendo eles: o corpo saudável, o imaterial (status), a mobilidade 

(onipresença) e por fim, o imaginário (coletividade). 

 Apesar de que a lógica aqui seja clara, é arriscado para as marcas afirmarem que um 

indivíduo é aquilo que seu coletivo representa, embora que eles compartilhem as mesmas práticas 

e regras de um sistema social, sempre haverá exceções que não se importam, por exemplo, com 

um corpo saudável.  

Contudo, ressalta Semprini, estas exceções comportam minorias que desrespeitam uma 

das máximas da conduta da marca pós-moderna, que diz que quanto mais presente for o consumo 

na vida do indivíduo, mais próximo de realizar seus projetos de vida ele estará. Com isso, pode-se 

entender que o motivo pelo qual a estruturação do discurso publicitário vem funcionando com as 

massas, é mesmo motivo pelo qual ele está em esgotamento. 

No desejo pessoal de possuir e preencher anseios, os indivíduos consomem alguns 

atributos das marcas como forma de alcançar a felicidade pessoal. E sabe-se que somente o ato da 

compra não é suficiente para garantir a prosperidade. 

Em 15 de julho de 1979, um discurso intitulado “Crise de Confiança” direcionado à nação 

americana, é proferido pelo então presidente Jimmy Carter, em meio a diversas crises econômicas 

e principalmente crises de energia, o presidente Carter chama atenção da nação para os perigos 

do consumo exagerado, que exemplifica este tópico, e aparenta estar em sintonia com um dos 

tópicos que Semprini viria a estudar quase 20 anos depois: 

 

[...] Estamos num ponto crucial da nossa história. Muitos de nós agora tendem a 

idolatrar a auto-indulgência e o consumo. A identidade humana não é mais 

definida por o que alguém faz, mas sim, pelo que possui. Mas descobrimos que 

possuir coisas e consumir coisas, não satisfaz nossa busca por significado. Nós 

aprendemos que empilhar bens de consumo não preenchem o vazio das nossas 

vidas sem que haja confiança e propósito. [...] Esta não é uma mensagem de 

felicidade ou de tranqüilidade, mas é a verdade e é um aviso.
5
 

 

Aqui não cabe julgar o consumo em si, mas seu legado. Segundo Semprini, o que 

desaponta o consumidor e por consequência o mercado, é o uso e abuso dos imperativos que 

explicitam a felicidade imediata como resultante da compra, desgastando a credibilidade do 

discurso publicitário e a paciência do consumidor. 

                                                 
5
 Trecho transcrito de um discurso realizado no salão oval, destinado às massas. (Traduzido livremente por nós). 

   Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=KCOd-qWZB_g> Acesso em: 23 de maio de 2010. 



 30 

Seja, beba e use, não persuadem mais o consumidor pós-moderno como acontecia no 

início da prática publicitária, onde a demanda superava a produção. Hoje, acontece o contrário; 

com a produção de bens de consumo muito mais alta que a demanda, os esforços da persuasão 

publicitária, devem ser, no mínimo, muito mais sofisticados. 

 

2.2.2 Brand Equity e o valor da Marca 

 

 Traduzindo-se literalmente do inglês, o termo Brand Equity significa “patrimônio da 

marca”, (no sentido de riqueza líquida de uma marca). Porém, “pode-se afirmar que é um 

conjunto de ativos – como conhecimento do nome, consumidores leais, qualidade percebida e 

associações (...) que se liga ao produto ou serviço em oferta” (AAKER, 1998. p. 4). Algo como 

um conjunto de bens que não podem ser constituídos como fatos tangíveis, e assim sendo, 

resultantes de ações bem executadas pela marca ao longo de sua história de vida. 

 Atualmente, existem marcas cuja renda ultrapassam o PIB de um país. No documentário 

Capitalism: A love Story (2009) dirigido por Michael Moore, são exibidas algumas marcas, como 

a rede de supermercados Wal-Mart, cujo PIB de 2005 foi mais de 250 bilhões, maior do que a 

renda de todos os países da África subsaariana juntos. 

Para os fins de melhor compreensão do brand equity e ainda para responder aos desígnios 

deste projeto, serão considerados e estendidos os conceitos de “lealdade à marca”, “conhecimento 

da marca” e principalmente as “associações da marca”. Apesar destas serem unidades distintas de 

construção do valor da marca, são as diversas dimensões, intensamente inter-relacionadas que 

aqui merecem destaque. 

Todos estes ativos que corroboram para a importância da criação do valor da marca para o 

consumidor e, por conseguinte, à empresa, serão posteriormente analisados em detalhe. Mas 

antes, é necessário estabelecer as sentenças que antecipam esta equação. Devem ser consideradas 

a partir “(...) da idade da marca e da sua ordem de entrada no mercado (uma marca antiga tem 

mais valor), da propaganda acumulativa (a propaganda cria brand equity) e a participação atual 

da empresa no mercado publicitário” (AAKER, 1998. p. 26). Já os enfoques ao orientar alocações 

de recursos de uma marca produzem resultados, que para serem calculados, precisam contemplar 

cinco aspectos: O primeiro aspecto a ser considerado pelo autor, é representado pela medição do 

“(...) premium price que o nome pode suportar [direcionado por pesquisas feitas com o 
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consumidor]. O segundo é o impacto do nome na preferência do consumidor. O terceiro volta-se 

para o valor da substituição da marca, e o quarto baseia-se no preço da ação. O quinto focaliza o 

poder de ganho de uma marca [todos itens acima são também avaliados mediante pesquisas]” 

(AAKER, 1998. p. 22). Com o fluxograma abaixo, o autor introduz a posição de cada ativo do 

brand equity e seu papel na criação do valor da marca. Todos os benefícios listados podem ser 

colhidos com o uso da prática do product placement (sendo esta, uma ferramenta do mix de 

promoção). 

  

 

FIGURA 3. Ativos do Brand Equity. (AAKER, 1998. p. 3) 
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 Entende-se por “lealdade à marca”, a fidelidade de um consumidor ao consumo exclusivo 

de determinada marca, que além de proporcionar satisfação na hora da compra, o valor pode vir a 

passar de uma geração para outra, diminuindo o custo de ações de marketing e aumentando a 

confiança no processo de decisão de compra (AAKER, 1998). 

 Sobre o “conhecimento da marca”, pode-se afirmar com o autor, que este processo auxilia 

o anterior, e partilha dos mesmos legados, pois gera um conceito de marca familiar em qual o 

consumidor pode confiar. É no passo de conhecer e já ter experimentado, que o consumidor, 

comprometendo-se em criar uma interpretação saudável sobre as intenções da marca, acaba 

compactuando com o desenvolvimento da lealdade à marca (AAKER, 1998). 

 Já sobre as “associações de marca”, deve-se dizer que se trata de um tema um tanto mais 

complexo do que os agentes expostos anteriormente, pois este em especial, está ligado a uma 

imagem na memória do consumidor. O autor usa como exemplo, a rede multinacional de fast 

food, cuja marca, mundialmente conhecida, é representada por dois arcos amarelos (formando a 

letra “m”) sobre um fundo vermelho. A esta altura, já se torna inteiramente dispensável citar o 

nome McDonald’s, porém torna-se necessário exemplificar as inúmeras formas de associações 

ligadas à marca. 

 “Assim, a McDonald’s poderia estar ligada a uma personalidade, como Ronald 

McDonald, um segmento de consumo [redes de fast food], crianças, um sentimento, vontade de 

se divertir, uma característica do produto, serviço (...) (AAKER, 1998. p. 114). 

 Destaca-se por agora, somente uma palavra trazida pelo autor: “crianças”. Por que 

estariam as crianças, como parte das associações da marca McDonalds? Talvez pelas festas de 

aniversário infantis que acontecem no espaço estandardizados pela marca, ou ainda pelos 

anúncios trazendo crianças sorridentes no local, ou talvez pelos jogos e brinquedos que 

acompanham o McLanche Feliz?  

 As associações de marca são muitas e desenvolvem-se em redes mentais complexas. 

“Pode haver também uma ou mais imagens visuais, figuras mentais que nos vêm à mente quando 

o nome é mencionado, (...) uma associação e uma imagem representam ambas as percepções que 

podem ou não refletir a realidade objetiva (AAKER, 1998. p. 115). 

 Uma única cor pode fazer referência a uma marca? Steve Heyer, executivo da Coca-Cola 

acredita que sim. Ele é o responsável por decorar a sala dos bastidores da série de TV, American 

Idol, que vai ao ar pela rede americana de televisão NBC. A sala, toda pintada de “vermelho-
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coca-cola” dispõe de várias máquinas de refrigerantes, um relógio e um sofá estampado com a 

marca. Somente a cor vermelha se repete em uma outra ante-sala - já é o suficiente. “A chave, 

Heyer diz: é ser criticamente incidental” (DONATON, 2007. p. 149). 

 Qual é o papel então, das associações, ao criarem valor de marca? 

 

Uma associação da marca é qualquer coisa mentalmente ligada à marca. A 

posição da marca baseia-se nas suas associações e como elas diferem da 

concorrência. Uma associação pode afetar o processamento e a recordação de 

informação, proporcionar um ponto de diferenciação e uma razão-de-compra, 

criar atitudes e sentimentos positivos e servir como base para extensões 

(AAKER, 1998. p. 286).  
 

Um benefício para o consumidor é percebido, quando resulta dos esforços de associação 

bem-sucedidos. “Um estudo mostrou que a combinação de um benefício racional e um de caráter 

emocional é superior a um benefício racional isolado (AAKER, 1998. p. 287). São premiadas as 

marcas com mais associações dispostas no mercado. “As associações representam as bases para 

as decisões de compra e para a lealdade à marca” (AAKER, 1998. p. 116). 

 As associações bem sucedidas são aquelas que ajudam a criar atitudes positivas, feelings 

em pró da marca. “Uma associação pode criar um pacote compacto de informações para o 

consumidor, proporcionando-lhe um meio de assimilação” (AAKER, 1998. p. 116). E isso, 

colabora intimamente com o processo de diferenciação entre a marca e seus concorrentes, uma 

vantagem competitiva além das simples qualidades extensamente divulgadas pelo serviço ou 

produto. 

 O valor da marca então, coloca-se como um poderoso fator de interpretação do 

consumidor no momento decisivo da compra, pois trabalha como um extra, com o benefício de 

não depender de horários comerciais pré-estabelecidos, pois mora na memória do consumidor, e é 

acessado a todo o momento, mesmo que inconscientemente, cada vez que uma experiência se 

comparar àquela tida com o momento de consumo da marca.  

Porém, depende de como a marca se posiciona na lembrança e no cotidiano do seu 

público, pois se esta for citada apenas com o intuito de informar, as chances de ser conhecida, 

gravada, ou ainda, de proporcionar lealdade, são remotas (AAKER, 1998). 
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2.2.3 Adequação e posicionamento 

 

 Aaker explica o posicionamento como sendo “estreitamente relacionado ao conceito de 

imagem e associação, exceto quando implica um quadro de referência no qual está a 

concorrência” (AAKER, 1998, p. 115). Esta afirmação vai de encontro ao exemplo a seguir: 

 A rede brasileira de televisão SBT, pertencente ao grupo Sílvio Santos (espécie de 

codinome artístico de Senor Abravanel), orgulhava-se, não muito tempo atrás, por ser a segunda 

maior rede de televisão (hoje ocupa a terceira colocação). Vinhetas anunciavam repetidamente o 

orgulho de possuir a medalha de prata no podium das redes brasileiras de broadcast. A questão 

aqui é como ela posicionou-se diante do mercado, divulgando o grande feito que é ocupar a 

segunda posição, no mínimo estranha em um mundo que honra somente o primeiro lugar. Porém, 

neste caso, considerando a afirmação anterior de Aaker, a rede SBT não poderia estar mais 

corretamente posicionada, pois não tentou triunfar sobre o primeiro lugar, pertencente à “invicta” 

rede Globo, e sim, assumiu seu lugar de destaque perante o público a qual se destina, reforçando 

seu lugar na memória do “povo brasileiro”, fazendo-o de tal forma, considerando sempre a 

presença da concorrência. 

 Que associações a marca deve favorecer para construção do seu valor? Como ela deve se 

posicionar perante seu público? De acordo com Aaker (1998), sexo, idade e estilo de vida tocam 

apenas a superfície do problema. Deve-se considerar, na tarefa de posicionar a imagem de uma 

marca, fatores adversos ao que normalmente se está sugestionado a acreditar. “Naturalmente, às 

vezes uma marca como a Pepsi desejará a ambigüidade sobre alguns atributos, como o que se 

refere ao tipo de pessoas que bebe o produto. Se os usuários da Pepsi estiverem muito bem 

definidos, alguns segmentos podem ser alienados” (AAKER, 1998. p. 159). 

 Geralmente se espera clareza e precisão na auto-apresentação da marca, porém, pode-se 

deduzir com a ocorrência acima, que em certos casos, esta pode não vir a ser a melhor opção. O 

inesperado oposto há de convir, onde este posicionamento, contudo, advém de ser “abrangente”, 

na tentativa de incidir associações em outros públicos antes intocados pela antiga proposta da 

marca. Ao exemplo da Pepsi, como uma marca de refrigerantes que pretende destacar-se nos 

mais variados públicos, convém uma abrangência de representações para dispor então, de 

diferenciadas associações, e poder ser favorecida com a lembrança de uma variedade de públicos, 

e não, de um único nicho. 
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 “Expandir a distribuição para alargar a base de vendas é outro método usado para 

aumentar as vendas substancialmente” (AAKER, 1998, p. 183). Por mais que o autor pondere 

sobre a importância da variedade nas formas de apresentar e distribuir uma marca, também deixa 

bem claro que tais mudanças devem ser apenas periféricas, ou seja, circundar uma imagem já 

consistente, incide acima de tudo, em um bom posicionamento, pois o consumidor parece ter 

problemas em lidar com inconsistências. Ele terá que ser sensível ao ajustar suas percepções 

perante novos subsídios da marca no que diz respeito à sua própria concepção, e ainda assim, 

pode não haver garantias de que isto venha gerar associações de sucesso (AAKER, 1998). 

 Porém, reside na indumentária do símbolo o elemento central do brand equity, pois 

independente do posicionamento, o símbolo carrega sozinho, “o conhecimento, as associações, 

apreciações ou sentimentos” que geram lealdade e qualidade percebida (AAKER, 1998, p. 208). 

 Aos esforços de adequação de um símbolo, ou mais especificamente, o valor de marca 

que ele carrega ao expandir-se fora de seu espaço tradicional (neste caso, do espaço comercial ao 

entretenimento), Aaker (1998) afirma que a própria “extensão precisa ser adequada à marca” pois 

o consumidor “precisa sentir-se confortável com o conceito de nome da marca estar na extensão. 

Se a adequação for precária, as associações desejadas não se transferirão, mas (talvez pior ainda) 

poderão confundir, ou mesmo provocar o ridículo”. (AAKER, 1998, p. 231). O inverso também 

tende a se mostrar verdadeiro. 

 Para que o conceito percorra a distância entre a emissão e a recepção da mensagem, sem 

que haja “ruídos de interpretação”, é necessário que este esteja favorável a dois fatores: Primeiro, 

é importante que haja uma “transferência de técnicas e ativos”, onde a marca porta qualificações 

que tornem possível a extensão de seu valor. E segundo, que seja “complementar” à própria 

classe de produto a qual se associa (AAKER, 1998). 

 O cuidado então, ao posicionar a marca e de adequar seu valor em espaços de promoção 

ou extensões bem planejadas, é de grande importância no mercado atual, aonde o consumidor 

final possui um papel ativo de decisão, tanto na hora da compra quanto no momento da criação 

do conteúdo publicitário. Convém reforçar, que a marca no processo de reconstruir (ou 

simplesmente representar) uma parcela da realidade do seu público, deve estar consciente de que 

todas as associações finais dependem do consumidor, e do meio em que esta se encontra. 
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2.3 LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

 Tratando-se da televisão como um meio, pode-se dizer sobre sua narrativa, segundo 

Cannito (2010), que ela é “essencialmente aquilo que organiza os acontecimentos de forma 

concatenada, facilitando o entendimento e a evolução dos fatos” (p. 45). O que também se pode 

atribuir ao cinema, onde a reorganização da seqüência de imagens e sons permite um 

entendimento sobre o todo da obra (seja esta, linear ou não). 

Parte-se do princípio, de que a televisão, como “filha do cinema”, partilhe de um sistema 

parecido de estruturação de linguagem. Os formatos de narrativa televisiva adotam, dentro de 

uma categorização mais abrangente, uma construção estética que permeia o gênero como um 

todo, incidindo não só no cinema, mas também sobre o formato das telenovelas e séries de 

televisão (MARTINS, 2006). 

Em contraponto, pode-se dizer ainda que “a narrativa seriada traz para o campo 

televisual o seu próprio sistema de disposições estáveis e transponíveis que, interpretando 

experiências passadas, funciona como matriz de percepções, apreciações e ações” (TESCHE, 

2006, p. 74). Não é somente do cinema que a narrativa seriada televisiva adotou seus parâmetros 

de organização de linguagem. 

 O autor afirma que a narrativa seriada difere-se da tal matriz sob a qual é moldada a 

narrativa cinematográfica, pois o meio televisão, por sua programação, atua em um constante e 

regular habitat que facilita o processo de reconhecimento e conseqüentemente, aceitação pelo 

público espectador. “Essa manipulação obedece a uma gramática do discurso midiático que 

precisa tornar-se cada vez mais familiar ao seu destinatário para ganhar legitimidade e 

interatividade” (op. cit. p. 74, grifo nosso).  

 É então, nessa espécie de senso de realidade compartilhada, que a lembrança de 

comportamento de um grupo, passa a ser identificada como própria de um determinado grupo 

social, guiada pela mesma classe econômica, grupo étnico e demais especificidades culturais. 

Wittgenstein (1984) apud Tesche (2006, p.76), chamou de “memória familiar” ou “memória de 

pertença” a forma em que as narrativas em geral, emprestam umas das outras seus componentes 

estruturalizantes, baseados num jogo de imitações e repetições, recriando a própria dinâmica do 

gênero televisivo e do formato seriado em si. 
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Em resumo, a questão do gênero narrativo está relacionada como uma necessidade 

antropológica de criar determinadas convencionalidades de históricas. A partir dessas 

convencionalidades se estabelece um acordo social sobe o sistema de regras e princípios 

artísticos que visam garantir a universalidade dos signos antropológico - imaginários 

(TESCHE, 2006, p.79-80). 

 

 Reconhecer as dinâmicas de cada narrativa torna-se fundamental para identificar as 

variantes que caracterizam os diferentes gêneros televisivos. A verossimilhança cultural 

apresentada pelas séries de televisão é um desses padrões, que concebem ao mesmo tempo em 

que emitem, configurações estéticas presentes na maioria das manifestações contemporâneas 

(MARTINS, 2006). A exemplo da narrativa a ser analisada aqui, pode-se notar uma série de 

elementos visuais que podem ser significativos na determinação de seus públicos. “O design de 

móveis tipo Ikea ou Tok-Stock; brinquedos, como os tranformers, na concepção de videogames, 

etc, etc” (BALOGH, 2006, p.94). O exemplo aleatório serve para ilustrar as minúcias que 

compõem o universo de signos representados por uma narrativa. 

 “A via estética da programação televisiva tem se aproximado bastante do signo sobre-

significado” (TESCHE, 206, p.129). Ou seja, não só os discursos falados, como suas 

representatividades visuais, oferecem ao público, uma galeria de retratos culturais, permitindo 

uma identificação com objetos que circundam o cotidiano de seus públicos e que possibilitam à 

imaginação destes, trazer a ficção mais perto do real.  

 

Na tentativa de criar efeitos de realidade que conectem o espectador com os referenciais 

do cotidiano – tanto nos programas ficcionais quanto nos informativos e jornalísticos – 

trazendo representações vicárias da vida, da intimidade, das emoções e dos fatos. Esses 

efeitos, entretanto, devido à necessidade de traçar uma linha média entre os campos 

semânticos dos telespectadores, parecem ativar com mais força, o imaginário 

(MARTINS, 2006. p.129). 

 

Sobre a necessidade da narrativa seriada em nivelar os significados de suas programações, 

Tesche decorre que “a estabilidade de sua configuração faz com que ela se constitua num sistema 

altamente previsível e conseqüentemente, confiável, e tranqüilizador” (2006, p.84). De uma 

forma geral, ao adaptar as vivências de um indivíduo ou de um grupo, seja em um filme de duas 

horas de duração ou nos usuais trinta minutos de uma série de televisão, os diretores e roteiristas, 

sob uso do poder de síntese, constroem elementos cuja linguagem usada esteja em “sintonia” com 

as vivências e com o imaginário de seus públicos. 



 38 

Segundo a afirmação de Carrascoza (2006) apud Covaleski (2007, p.2), pode-se dizer, que 

os agentes responsáveis pela produção de conteúdo, “atuam cortando, associando, unindo e 

conseqüentemente, editando informações que se encontram no repertório cultural da sociedade”. 

Sendo assim, o profissional da criação atua como um bricoleur
6
.  

 Para então compreender melhor que meio é esse, e o que faz da narrativa televisiva um 

ambiente propício para a inserção de mensagens publicitárias, iremos analisar este veículo no 

próximo tópico, de forma que contemple suas inovações nesta atmosfera de convergência digital, 

onde novos modelos de negócio procuram atingir um alto nível de interatividade com seus 

públicos, não se limitando unicamente à propriedade de emitir, pois aqui, envolvem o sentido de 

atividade, permitindo ao espectador ter algum tipo de influência sobre o que assiste, mérito que 

antes pertencia apenas aos produtores de conteúdo (CANNITO, 2010). 

 

 

2.3.1 Pequeno histórico: do cinema à televisão 

  

 Não é apenas com a maravilha da imagem em movimento que o cinema e a TV 

construíram sua narrativa. Desde os tempos antigos, com os teatros gregos (representações 

fictícias das vivências do homem) e os espetáculos de circo romanos (apresentação de 

gladiadores, corridas de biga, entre outros) que o público observava e divertia-se passivamente 

com a reprodução de histórias contadas (DUARTE e CASTRO, 2006). 

 Mas antes que este tema desperte interesse, convém dizer, que não cabe aqui, divagar 

sobre as evoluções culturais das produções cinematográficas, tampouco, elaborar uma intrincada 

linha de tempo para ilustrar os tantos espólios tecnológicos que a televisão herdou do cinema, e 

sim, concentrar-se na ligação de linguagem que o cinema e a televisão têm em comum, ou 

melhor: cabe aqui, esclarecer o jogo de sons e imagens que fundamentam a narrativa dos 

programas seriados contemporâneos. 

“Usando o cinema como exemplo, é possível perceber que, no transcorrer no século XX, a 

linguagem cinematográfica desenvolveu um modelo que se tornou hegemônico. O cinema 

                                                 
6
 Bricoleur, do verbo francês bricoler, que neste caso, refere-se ao autor da bricolagem, remontando um signo, com 

os diferentes significados disponíveis (LINHARES, 2006). 
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transformou-se em uma mídia acostumada a narrar histórias, organizadas de forma linear [em sua 

maioria] e com lógica causal. (CANNITO, 2010. p. 41) 

 Cannito, citando Ismail Xavier (1984) continua dizendo que o espaço do cinema em si, foi 

o agente que contribuiu para o sucesso cultural da televisão, pois a sala escura com uma tela 

grande propiciava a tão almejada imersão do público. A linguagem hegemônica (neste caso, 

significando “de fácil entendimento”) povoou o imaginário humano no século XX. Não somente 

a TV, mas boa parte das inovações audiovisuais foram desenvolvidas com a finalidade de 

aperfeiçoar este processo. 

 Como exemplo de inovações, tem-se o desenvolvimento do Dolby Digital, que emula as 

características presentes na diegese fílmica, apresentando para o espectador doméstico, a mesma 

sensação do som de cinema. Dentre outros avanços semelhantes, pode-se citar o Home Theater, 

que se adapta as experiências tidas no cinema, por proporcionar a mesma propriedade de imersão.  

No modelo clássico de narrativa do cinema e em sua adaptação para a televisão, a 

hegemonia na linguagem atua como uma ponte entre o real e o fictício (CANNITO, 2010). Tais 

figurações de linguagem acontecem também na relação de narrativa compartilhada entre a 

televisão e a publicidade, apesar de suas distinções, que serão distendidas no capítulo posterior.  

 

 

2.3.2 Intertextualidade: Televisão X Publicidade  

 

 Sabe-se por experiência casual, que o sujeito urbano está cercado de mensagens visuais, e 

não é preciso ser nenhum observador perspicaz para notar que a configuração das grandes 

cidades baseadas no consumo, é de sinalizar as mais diversas opções de compra, das mais 

distintas e elaboradas formas. Dentre placas de sinalização, revistas, outdoors, páginas da web, 

destacamos a televisão, pela estreita relação de linguagem que ela tem com as mensagens 

publicitárias. 

 A televisão seja por interesses públicos ou privados, além de combinar informação com 

entretenimento, divulga as propostas dos anunciantes que queiram pagar pelo seu espaço. “Essa 

duplicidade de função, de empresa anunciante e de veículo mediador, torna ainda mais complexa 

sua condição, e mais difícil a aproximação” (CASTRO, 2006, p. 209).  
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 O autor segue afirmando que a televisão, como mídia, por estar presente no cotidiano das 

massas e para continuar efetivando tal papel, “vem aprimorando a linguagem e refinando a ação 

intencionalmente manipuladora” (CASTRO, 2006, p. 210). 

 Porém, não nos compete questionar a natureza manipuladora ou não da televisão. O efeito 

que nos interessa, é o da intertextualidade que a publicidade compartilha com este meio, onde o 

enredo de uma peça para televisão usa dos mesmos conjuntos de técnicas para comunicar-se com 

o seu público, em sua grande maioria, valores que já constam no imaginário do espectador 

usando de métodos já esperados no ato de contar uma história (CASTRO, 2006). Essa linguagem, 

aqui chamada de intertexto, pode ser caracterizada por uma série de características em comum. 

“Entende-se por intertexto o conjunto de discursos a que um discurso remete e no 

interior do qual ele ganha seu significado pleno” (FIORIN apud COVALESKI, 2007, p. 3). Em 

exemplo, a televisão cria juntamente com a publicidade, uma relação recíproca de dependência, 

não só ao que compete às contingências mercadológicas, mas também em uma conexão de 

discursos. 

Assim como a publicidade, “o texto televisivo raramente é apresentado de forma 

completa, mas de maneira seriada ou serializada”. (CANNITO, 2010, p. 57) O autor continua 

identificando outras categorias que aproximam a diegese televisiva da dialética publicitária: Além 

de ser dividida em partes (blocos como o de programas, filmes, novelas e seriados) esta 

fragmentação da programação televisiva, lembra as disposições de tempos predefinidos com os 

quais a publicidade se baseia (os usuais trinta segundos, ou mesmo os cinco segundos que 

formatam o patrocínio, entre outros), já devidamente planejados na grade. 

A televisão submete-se a esses formatos, assim como a publicidade, de forma a agradar 

a sistemática que exige o mercado. E ambas são criticadas por isso. (CANNITO, 2010). 

Criticar a televisão por adaptar-se a esta forma, “(...) é como se as catedrais fossem 

criticadas apenas porque seus criadores precisavam submeter sua arte aos limites impostos pelo 

terreno, pela verba e pelos interesses ideológicos de seus patrocinadores” (CANNITO, 2010. p. 

58) Conforme o autor, se a programação da televisão está no réu de um julgamento moral, a 

publicidade divide a culpa, por simplesmente acomodar-se a este modelo. 

Além da serialidade, da fragmentação, há ainda a repetição dos formatos, “mantendo a 

estrutura e modificando itens superficiais, ou ainda combinando formatos já testados e aprovados 

pela audiência” (CANNITO, 2010. p. 58). Essa repetição cria um vínculo com as expectativas do 
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espectador (e ajudam o meio a manter sua audiência). A televisão (assim como a publicidade), 

com a finalidade de fixar-se na memória e nas preferências do público, remete-se constantemente 

a mesma estrutura particionada e repetitiva, e o faz de tal forma, que alguns países vêem a 

necessidade de categorizar os intervalos comerciais. 

Na França, com receio do público “misturar” os discursos da programação, com os da 

publicidade, a maioria das redes de televisão, em sua maioria, estatais, restringe a veiculação de 

produtos e serviços, somente em espaços comerciais previamente marcados com a sigla “PUB” 

(acrônimo para publicité), que indicam o momento em que se iniciam e findam os comerciais 

(CASTRO, 2006). 

“A primeira confusão é incorporar suporte a conteúdo. A televisão é um meio, a 

publicidade um conteúdo. A televisão é um meio capaz de transmitir a publicidade, entre outras 

coisas” (JOLY, 1996. p. 15). No Brasil, (assim como nos Estados Unidos), com o predomínio 

maciço da televisão comercial, a história é outra. A TV se configura em uma duplicidade de 

papéis, ao mesmo momento em que “(...) divulga os produtos de outros anunciantes (na condição 

de veículo), (...) assume a posição de anunciante em relação a seus próprios produtos (na 

condição de empresa)” (CASTRO, 2006, p.211). O objetivo de garantir a sustentabilidade do 

mercado faz com que a publicidade brasileira tenha plena consciência do seu papel. Esta, dispõe 

de um espaço não-sinalizado, (sem contar o plim plim) dentro e fora da programação. 

A autora exemplifica citando o caso da rede Globo, que possui um manual para orientar 

agências e anunciantes, dos espaços disponíveis para o uso comercial, assim como mantém um 

Boletim de Informações para Publicitários (BIP), onde apresenta em forma de cases, os diferentes 

formatos de inserção, no qual deixa claro haver abertura para concessões (CASTRO, 2006). 

Perceber o formato mercadológico de cada país é o primeiro passo para entender a relação de 

intertexto entre a publicidade e a televisão. 

 

2.3.3 Publicidade na Televisão Digital 

 

A televisão é o meio mais popular de mídia de massa na atualidade. Nos Estados Unidos 

chega a estar presente em 98% dos lares. Muito eficaz em demonstrar um produto, “[...] embora 

também seja cara e sujeita a uma considerável confusão competitiva. Os consumidores 

consideram a televisão, a mais sobrecarregada de todas as mídias” (SHIMP, 2002, p. 309). 
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Desde seu surgimento em meados dos anos 20, até sua popularização no pós-guerra, a 

televisão passou por várias mudanças significativas. Duas décadas em preto e branco depois, é 

vista como a melhor amiga da publicidade. Porém, o receio inicial era tanto, que “poucas pessoas 

acreditavam que a TV fosse ganhar importância como meio de comunicação. A força do rádio era 

tão grande, e ele estava tão presente na vida das pessoas imediatamente após a Segunda Guerra 

Mundial” que nem se imaginava algo melhor (DONATON, 2007, p. 21).  

Naquela época, os esforços combinados de rádio, revistas e jornais cobriam todas as 

necessidades dos anunciantes, onde a demanda era menor do que a oferta. Os teóricos de mídia, 

arriscavam palpites negativos sobre o futuro da televisão como nova mídia. Tais profecias 

apocalípticas parecem preceder a invenção de qualquer nova mídia. E é neste tom de 

desconfiança e insegurança que as novas possibilidades da TV digital são recebidas. 

Newton Cannito, sócio-fundador do Instituto de Estudos de Televisão, publicou 

recentemente (2010) um livro sobre a televisão na era digital, e com ele, desmistifica alguns 

desses palpites apocalípticos: O primeiro deles, trata-se da batalha das mídias, onde 

supostamente, com o advento da TV digital, os games e a Internet, por serem mais interativos, 

devorariam a sustentabilidade da TV comercial como a conhecemos. “É um falso debate” 

antecipa o autor, “baseado na antiga teoria de que uma nova mídia destrói a anterior”. Assim 

como se temia que cinema fosse eliminar o teatro, e a televisão fosse dar fim no cinema, da 

mesma forma que hoje, teme-se pelo fim da televisão pela ascensão da Internet. “Na verdade, 

essa conversa toda sobre qual mídia vai vencer na era digital ainda é um debate analógico. O 

debate digital é convergente”, continua o autor, pois todas as mídias permanecem, interagem e se 

complementam, “na prática, tudo vai confluir” (CANNITO, 2010, p.17). 

É só usar os games (jogos eletrônicos) como exemplo, pois com as franquias do cinema 

(nome hollywoodiano dado às extensas seqüências) lançando “novos títulos” no mercado todo 

ano, e fazendo um enorme sucesso de bilheteria, alimentam assim, com adaptações de suas 

histórias e personagens, a indústria dos games. O contrário também acontece, adaptações de 

jogos para o cinema / TV / DVD. É neste ambiente de convergência que as indústrias se 

retroalimentam (CANNITO, 2010). 

A televisão evoluiu e hoje se aperfeiçoou em diferentes segmentos tecnológicos. O 

número de emissoras começou a aumentar significativamente, “sempre acompanhados de perto 

pelas agências de publicidade” (DONATON, 2007. p. 60-62). Hoje a televisão na era digital 
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possui horários e programações mais segmentadas, assim como mais alternativas para veicular, 

porém, em um outro modelo de disposição de conteúdo, pois atualmente, é possível ter uma 

maior interatividade por parte dos espectadores para com o meio. 

 

A troca de modelos, do conteúdo empurrado para o conteúdo procurado, vai ser uma 

transformação fundamental para todos os envolvidos no negócio da criação de 

conteúdos, seja ele um longa metragem de duas horas, uma sitcom de 30 minutos, um 

programa de rádio, um site na Internet ou um comercial de 30 segundos. São os 

consumidores finais, e não os criadores e distribuidores de conteúdo, que detêm o 

controle. E isso muda todas as regras (DONATON, 2007. p. 28).  
 

  Uma destas segmentações em particular, citadas pelo autor acima, é o subgênero sitcom a 

ser analisado neste presente trabalho. Este, em função de suas qualidades discursivas, vem 

chamando a atenção por suas possibilidades de inserção de marca. 

 

 

2.3.4 O sitcom 

 

 A televisão possui vários gêneros, formatos e subgêneros (DUARTE, 2006).  A fim de 

prestar uma melhor acuidade para este estudo, irá se especificar neste capítulo, algumas 

características de um dos subgêneros das séries televisivas, o sitcom. 

Sitcom é um estrangeirismo: uma abreviatura de Situation Comedy ou comédia de 

situação (LAROUSSE, 2005). O termo foi originalmente utilizado em programas de rádio nos 

anos 20 e atualmente é aplicado a séries televisivas de humor.  

Duarte (2006), complementa ao referir-se ao subgênero como algo “que detém um valor: 

o de indicação segura de um percurso já testado com sucesso sobre o qual se fazem variações. 

Uma questão de economia de mercado!” (p. 20). A fórmula usada para aperfeiçoar este 

subgênero audiovisual foi a mesma que já vinha funcionando na rádio-novela: a história é 

dividida em capítulos, sendo estes, distribuídos mensalmente, semanalmente ou até diariamente. 

E como usualmente acontece na novela, o final de um capítulo geralmente fica em aberto, na 

tentativa de garantir o retorno do espectador. Ainda mais que este tipo de formato televisivo é 

direcionado geralmente a um nicho específico de público, separado por classe econômica, faixa 

etária, grupo étnico, etc (TESCHE, 2006).  
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Há muitas cenas filmadas em ambientes de convívio familiar, como sala e cozinha. “As 

sitcoms sobre o dia-a-dia da família são um prato cheio para a inserção de produtos. Muitas das 

cenas se desenrolam na cozinha, onde é possível exibir um verdadeiro mostruário de marcas da 

vida real [...]” (DONATON, 2007, p.78). 

Na tentativa de simular a realidade, “sitcoms podem ser gravadas com a presença de uma 

platéia, em um set sem a platéia (e em alguns casos com risadas pré-gravadas) ou em locações” 

(METZ, 2008).  É necessário que se considere também, o tempo de duração destas séries. O 

tempo também é um fator importante, pois as situações são rápidas e as cenas, consideravelmente 

curtas. Aliadas às técnicas de gravação (como a risada pré-gravada), que ajudam a direcionar 

rapidamente o espectador ao clímax das situações. 

“O segredo para uma sitcom de sucesso é a variedade e o humor conduzido pelos 

personagens, como um jargão ou uma piada interna. O jargão é uma situação ou fala engraçada 

que se repete em um ou vários episódios” (METZ, 2008). No caso da série The Big Bang Theory, 

o jargão popularizado é o “bazinga”, que segundo o website Urban Dictionary, (Dicionário 

Urbano), “é uma frase inteligente para acompanhar uma brincadeira inteligente” 
7
. 

Com aproximadamente 30 minutos de duração, uma “sitcom de amigos” tem geralmente 

quatro personagens. Na maioria dos casos, eles incluem um herói, um anti-herói, o interesse 

amoroso e um amigo” (METZ, 2008). Este tipo de formato, centrado em uma história 

consideravelmente simples e curta, é focado, na maior parte do tempo, nos acontecimentos 

diários da vida de um grupo, atraindo assim um público mais aglutinado, mais específico, que 

segundo Tesche (2006), visam acompanhar todos os episódios, se autodenominando fãs da série. 

 

Anunciantes e redes começam a perceber a importância econômica dos fãs fiéis às 

séries, pois são eles que consomem todos os produtos com elas relacionados. Eles 

também são ativos promotores e podem eventualmente conquistar novas audiências. 

Além disso, os fãs não fazem tanto zapping, e, num modelo de negócio de televisão 

paga baseado em pacotes de canais, esse público pode ser fundamental. Às vezes, um 

cliente compra um pacote inteiro apenas por gostar de determinada série exibida 

naquele canal. Ou seja, algo que deveria ser mais bem medido, é o índice de influência 

do programa na decisão de compra de determinado pacote, o que mostra como a própria 

medição de audiência de última geração vai muito além da medição tradicional do 

Ibope (CANNITO, 2010. p. 122) 
 

                                                 
7
 Bazinga: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bazinga> Acesso em 18 de jun. 2010. 
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Sobre tais medições atuais, apresentam-se os seguintes dados referentes: Uma pesquisa 

realizada pelo Censo (2006), apresenta um Brasil que ultrapassa os 185 milhões de habitantes, 

estes divididos em 52 milhões de domicílios.  Neste universo, 91,4% dos domicílios possuem 

televisão, ou seja, mais de 170 milhões de espectadores (CASTRO, 2006).  

 Considerando as emissoras de televisão que exibem a sitcom aqui analisada, apenas 16% 

da população possuem acesso à TV por assinatura, e desta parcela, uma fração está sintonizada na 

Warner Channel (canal que exibe e legenda a série The Big Bang Theory). Segundo o IBOPE, 

52% dos aparelhos de TV aberta estão sintonizados na Rede Globo, sendo que a SBT, (emissora 

que pretende dublar e exibir os episódios, intitulados aqui no Brasil de “Big Bang: A teoria”.) 

detém 18% de audiência domiciliar dos 48% restantes (DUARTE e CASTRO (Org.), 2007). Esta 

seria então, o percentual de pessoas passíveis de acesso à série no Brasil. Desconsiderando a 

Internet, na qual o usuário pode procurar e fazer download dos episódios direto de blogs ou 

programas de bit torrent (protocolo de compartilhamento de arquivos) ou mesmo assistir online. 

Na verdade, qualquer site de busca pode encaminhar um “internauta” a ser um espectador da 

série, sendo assim, um dado um tanto difícil de ser rastreado e agrupado em números. 

 

 

2.3.5 The Big Bang Theory 

 

 The Big Bang Theory é uma série norte-americana criada por Chuck Lorre (1952) e Bill 

Prady (1960), que são os mesmos criadores de outra sitcom de sucesso Two And A Half Men 

(2003 – 2010). A série TBBT (The Big Bang Theory) se passa em Pasadena, Califórnia e conta a 

história de dois jovens físicos brilhantes que dividem o mesmo apartamento. A história, na maior 

parte do tempo, gira em torno das situações cômicas ocorridas no próprio apartamento de 

Leonard (herói) e Sheldon (anti-herói). Poucas pessoas os visitam, dentre elas, dois amigos 

também cientistas, Howard e Rajesh, e ainda a vizinha de frente, Penny, uma linda garota de 

hábitos relativamente superficiais, que encabeça o romance do seriado (Wikipédia, 2009). 

 A série de humor está na terceira temporada, e com o contrato para a quarta já 

estabelecido. Exibida originalmente pela rede norte americana CBS, (sigla para Columbia 

Broadcasting System), ela é reproduzida no Brasil pela Warner Brothers, canal fechado 

pertencente ao maior conglomerado de mídia da atualidade, a AOL Time Warner (CBS, 2010). 
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 O seriado acomoda inúmeras marcas inseridas pela técnica do product placement. Torna-

se válida então, uma descrição dos personagens que atuam como portadores do discurso ao qual a 

marca é aplicada, fazendo-a de tal forma que possamos nos orientar pelos clichês de comum 

acesso. Tais personagens funcionam como receptáculos do conteúdo a ser divulgado, que os 

aproximam da dialética usada pelo discurso publicitário, enquanto agentes representantes de um 

grupo social. 

 Pelo fato de ser uma série consideravelmente nova, sua descrição não se encontra em 

nenhuma publicação ou artigo até a presente data, optou-se então, em aliar as informações da 

própria CBS, com artigos retirados da Wikipédia (2010), possibilitando assim, uma visão de 

quem cria o conteúdo, junto com as opiniões de quem o recebe. 

 

Doutor Sheldon Cooper: 

 

O personagem principal da série é protagonizado pelo ator norte-americano Jim Parsons 

(nascido em março de 1973, Houston, Texas). Sheldon distingue-se dos demais personagens pelo 

seu excepcional intelecto e por sua excentricidade. Portador de uma notável aptidão para o 

cálculo, o personagem trabalha como físico teórico no departamento de pesquisas avançadas da 

Caltech (California Institute of Technology). 

Como uma verdadeira criança prodígio, Sheldon iniciou a faculdade aos 11 anos, e 

recebeu seu primeiro título de Ph.D. aos 16. Mas sua inteligência não se resume somente às áreas 

científicas, pois se diverte colecionando fatos diversos de conhecimento geral, como a história do 

primeiro Ketchup, ou a invenção do garfo, na Tailândia. 

Sheldon apresenta possíveis aspectos autistas, e é visivelmente um portador da síndrome 

de Asperger
8
, visto que lhe carece atributos de interação social, como, por exemplo, sua falta de 

entendimento de ironia, sarcasmo ou humor popular. Sua extrema aderência à rotina, denota um 

comportamento detalhista obsessivo-compulsivo, aliado a um típico padrão comportamental de 

interesses, próprio da maioria dos “Aspies” (como são carinhosamente chamados os portadores 

do transtorno de Asperger). 

                                                 
8
 Síndrome de Asperger: pode ser definida como uma perturbação do desenvolvimento que se manifesta por 

alterações, sobretudo na interação social, na comunicação e no comportamento. 

Disponível em: < http://www.apsa.org.pt/sa.php > Acesso em: 28 de jun. de 2010. 
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A composição do personagem é rodeada deste tipo de particularidades. Sheldon é um 

misófobo: entra em pânico se alguém tocar sua comida. Hipocondríaco ao extremo, não abraça 

ninguém por cautela. Possui ainda, uma inabilidade para mentir, desenvolvendo tiques nervosos 

quando é forçado a compactuar com um segredo. 

 Apesar das demais idiossincrasias, Sheldon possui um QI de 187, ou seja, um gênio 

(incompleto). Sua habilidade mais extraordinária é sua memória eidética, capaz de ter uma 

lembrança total de qualquer fato passado em que viveu, em qualquer linguagem, seja visual ou 

textual (diferente da memória fotográfica, que é assessorada “somente” pelas imagens). 

 No lazer, Sheldon investe esta habilidade para decorar tudo sobre suas preferências, que 

vão de quadrinhos, a filmes de ficção científica. Fã das mais diversas franquias de ficção 

científica, o personagem conhece todos os universos possíveis do gênero e sempre está disposto a 

discutir suas singularidades. Sheldon lembra com exatidão, de tudo que aprendeu, tudo que viveu, 

fazendo dele uma pessoa difícil de se conviver. E isto nos leva ao próximo personagem. 

 

 

Doutor Leonard Hofstadter: 

 

 É quem divide o apartamento com Sheldon. Colega de trabalho e amigo, Leonard é com 

quem Sheldon passa a maior parte do tempo, e é ele que tem que agüentar seu temperamento 

peculiar. Interpretado pelo ator Johnny Galecki, 35 anos (Belga de nascimento, norte-americano 

de criação), Leonard trabalha como físico experimental também na Caltech. Ele obteve seu grau 

de Ph.D. com 24 anos. 

 Leonard compartilha os mesmos gostos de seus amigos, é fanático pela franquia de 

Guerra nas Estrelas (tanto que possui produtos de higiene pessoal caracterizados pelos 

personagens), assim como gosta de várias outras franquias de ficção científica. Uma das 

atividades favoritas dos integrantes do seu seleto grupo de amigos é jogar videogame, depois de 

pedir comida em algum restaurante asiático, geralmente comida chinesa ou tailandesa. 

 A mãe de Leonard é uma renomada psicóloga que o criou sem muitas demonstrações de 

afeto, isso faz dele um rapaz carente e inseguro emocionalmente, porém sociável. Com um QI de 

173 (inferior ao de Sheldon), Leonard é constantemente ridicularizado por seu colega de quarto, 

por suas “limitações intelectuais” e por sua posição como físico experimental. 
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 Porém, sabe-se que ele é um brilhante cientista e, no entanto, ao contrário de Sheldon, 

sente a necessidade de interagir socialmente, especialmente, quando compete à sua nova e 

encantadora vizinha, Penny. 

 

 

Penny: 

 

 Interpretada por Kaley Cuoco (Califórnia, 1985), Penny é uma atraente e jovial garçonete 

da Cheesecake Factory (rede de 148 restaurantes distribuídos pelos EUA). A personagem, que 

veio do Nebraska para tentar a vida de atriz na Califórnia, não se encaixa ao perfil da série: Em 

contraste ao restante do grupo, a vizinha de porta de Sheldon e Leonard, não é particularmente 

dotada de invejáveis capacidades intelectuais, porém, tratando-se de habilidades sociais e de 

conhecimentos sobre cultura de massa, Penny é que leva vantagem. 

Penny não é totalmente urbana, a personagem nasceu no interior de Omaha, no extremo 

leste do estado de Nebraska, e cresceu em um lugar completamente diferente de Leonard e 

Sheldon, pois teve mais contato com o campo, praticou esportes (seu sonho era ser a chefe das 

líderes de torcida) e ainda, foi a “rainha do festival do milho”, o que possivelmente contribuiu 

com sua personalidade carismática. 

Por tratar-se de uma garota que adora socializar, Penny assiste a jogos de futebol com 

seus inúmeros amigos, tomando cerveja e saindo para festejar. É dela o estereotipo do homem 

que permeia o imaginário social: fanfarrão, desorganizado, amante de esportes e cerveja. 

 Porém, pede ajuda aos vizinhos quando o assunto é instalar seus aparelhos eletrônicos, e 

estes, o fazem prontamente, parte porque querem impressioná-la, parte por suas habilidades com 

as máquinas superarem seus atributos sociais.  

 É então que ela fica conhecendo os outros dois integrantes que protagonizam o elenco: 

Rajesh Koothrappali e Howard Wolowitz, que ao se depararem com a formosura de Penny, não 

medem esforços para ajudar no que for preciso. 

Porém, um destes personagens em questão, não consegue controlar seus hormônios, se 

autodenominando “um cara das garotas”. 
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Howard Wolowitz: 

 

 Howard também trabalha na Caltech, como engenheiro aeroespacial, porém, é o único que 

não possui doutorado, por isso, constantemente rebaixado ao posto de conhecimentos “técnicos”. 

 O personagem, interpretado por Simon Helberg (Califórnia, 1980), ainda vive com a mãe 

(cuja relação é tensa) possivelmente a causa por sua insegurança e desvio de personalidade. 

Howard, porém, é um judeu espirituoso, aparece na maior parte do tempo em trajes dos anos 60, 

camisas de gola “V”, calças skinny
9
, “combinando” com cintos de formatos extravagantes, cujos 

temas indubitavelmente remetem ao geek chic
10

 (desde controles de Nintendo, a emblemas do 

Batman). Ele compartilha dos mesmos interesses que seus amigos. Coleciona quadrinhos, adora 

super-heróis, peças de ficção e videogames. 

 Além de inglês, Howard fala outros seis idiomas, francês, mandarim, russo, árabe, persa e 

ainda Klingon (língua fictícia inventada na série de TV Star Trek). Howard julga suas habilidades 

como poliglota, um atributo a mais na hora do flerte. Apesar de seus devaneios sobre si mesmo, 

Howard é sociável, porém, com dificuldade de ter entendido. Segundo a própria Penny, ele é 

apenas “nojento”. 

 Tendo uma visão fantasiosa sobre si mesmo, Howard alimenta uma concepção 

equivocada sobre romantismo, flertando com todas as mulheres que encontrar, o que deixa seu 

melhor amigo muito frustrado: 

 

Doutor Rajesh Koothrappali: 

 

 “Raj” como foi apelidado, é um astrofísico cujo intercâmbio permitiu que viesse da Índia, 

para trabalhar no mesmo instituto de tecnologia que o restante do elenco. Segundo Sheldon, Raj 

foi acolhido ao grupo de amigos, por representar uma maior “diversidade cultural”. 

 Rajesh, interpretado por Kumar Nayyar (Londres, 1981), é o personagem mais tímido de 

todos, a ponto de ter desenvolvido uma característica rara: mudez seletiva, ou seja, Raj não fala 

com mulheres, a não ser que esteja alcoolizado. Outra característica marcante é a síndrome da 

                                                 
9
 Skinny: em inglês, magro, colado à pele (skin). Diz-se das calças mais justas afuniladas na barra. 

10
 Geek chic: a moda que veste os geeks (o próximo tópico dedica-se inteiramente a explanação do público geek). 
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bexiga irritada, da qual sofre o personagem, quando colocado em situações estressantes. Como 

muitas cenas envolvem Penny, nestes momentos, Raj é obrigado a sussurrar suas pretensões para 

Howard, seu melhor amigo, e este para Penny, numa espécie de “telefone sem fio”. 

 Apesar de seu excelente nível de inglês, o sotaque carregado de Nova Delhi dá ao 

personagem um ar de recente explorador de um mundo novo. Por não conhecer por completo 

algumas práticas sociais da cidade, Raj ainda sofre de ansiedade social, especialmente perto do 

sexo oposto. Isso se reflete no “diálogo” estabelecido com todas as mulheres, com exceção da sua 

própria mãe. 

  

 

Sra. Mary Cooper: 

 

Uma devota cristã do Texas, a mãe do Sheldon é interpretada por Laurie Metcalf (Illinois, 

1955). Ela é definitivamente uma heroína, criou os filhos depois do divórcio, é determinada, 

astuta, conhece muito bem seus filhos e como lidar com eles. 

A própria Mary não é intelectual, mas é muito sábia, ela parece ser uma mãe muito boa e 

é a única que consegue controlar Sheldon. Leonard descreveu Mary como a “criptonita” do 

Sheldon, capaz de argumentar uma saída para o arsenal de informações que ele dispõe. 

 Estes personagens, em sua individualidade, contribuem para o que Cannito (2010) chama 

de “processos de relação afetiva”, ou seja, cada ator, neste processo, carrega uma série de 

singularidades, concebidas e identificadas em cada momento, pelo público. São seus trejeitos e 

maneirismos que capacitam tal identificação, e estes, juntamente com suas vestimentas (signos 

figurativos), discursos de opinião, imagens de cenário, entre outros, compõem um palco no qual 

são inseridos as marcas e produtos. 
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2.4 GEEKS - O PÚBLICO PRIMÁRIO DA SÉRIE 

 

 Os Geeks fazem parte de uma tribo social, e como tais, são inexistentes no singular, pois 

se constituem de um “desprendimento individual” para vir buscar afirmação como indivíduos em 

um processo de identificação coletiva, ou ainda, “pequenas identidades locais” que se encontram 

num quadro global de assimilações (MAFESOLLI, 2000). 

 Pelo fato de ser um assunto extremamente novo, sobre o qual pode-se esperar alguma 

publicação a respeito do assunto somente nos próximos anos, a maioria das informações sobre o 

público-alvo da série The Big Bang Theory foi retirada de sites e blogs da Internet, a maioria, em 

idioma original em inglês, aqui traduzidos livremente por nós. 

 Por falta de elaborado estudo sobre este target, uma definição científica não se mostra 

disponível no presente momento, sendo assim, irá se utilizar conceitos retirados da maior 

enciclopédia livre virtual: de acordo com a Wikipédia (2010), o termo Geek acabou adquirindo 

nos últimos anos, mais significados complementares do que apenas o de insulto do qual originou-

se: Geek é uma gíria inglesa, derivada do xingamento geck (tolo), somado a freak (aberração). 

Historicamente, na edição de 1976 do American Heritage Dictionary
11

, consta que a pessoa 

chamada assim era encarregada de apresentações bizarras em espetáculos de circo, tais como: 

arrancar com uma mordida a cabeça de uma galinha viva, inseto, morcego ou cobra. 

 Uma verdadeira revolução na usabilidade do termo pode ser notada a partir dos avanços 

da era tecnológica, em que foi necessária uma habilidade “anormal” para entender a linguagem 

dos computadores. Nerds, gimps, dweebs, dorks
12

 são todos termos similares, e todos 

fundamentados na era cyberpunk
13

, passíveis de serem também o público-alvo da série, não fosse 

pelas sutis diferenças entre eles, especialmente entre nerds e geeks. 

 Um Geek segundo a Wikipédia, é definido como “uma peculiar, senão estranha pessoa, 

percebida por ser obcecada em temas intelectuais do próprio interesse”. Dentre estes temas, pode-

se destacar os de cunho tecnológico, gadgets (bugigangas eletrônicas), computadores (alguns 

                                                 
11

 American Heritage Dictionary: Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Geek> Acesso em: 11 de jun. 2010. 
12

 Nenhum destes termos, (nem mesmo o próprio geek), apresentam traduções literais para a língua portuguesa. 

13
 Cyberpunk: é um morfema (cibernética + punk) cunhado por Bruce Bethke, de um livro homônimo, cuja história 

reflete acontecimentos de uma era centrada na tecnologia da informação, assim como pode-se dizer do cenário 

futurístico de Blade Runner (1982), de Ridly Scott. Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk> Acesso 

em: 20 de jun. 2010. 
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deles são hackers pacíficos), as novas mídias (especialmente aquelas de relacionamento pessoal, 

como Facebook, Twitter, Flicker, etc), e ainda, mostram-se muito interessados em filmes, séries e 

livros de sci-fi (ficção científica), assim como super-heróis e quadrinhos. 

 Em um artigo para a revista WIRED
14

, John Dalton analisa os dois termos mais populares, 

Nerds e Geeks tendo em vista, o que estes públicos lêem. O autor mostra-se perplexo com a 

semelhança. O método que ele usou para tal análise foi entrelaçar as tags
15

 de busca por livros 

como O Senhor dos Anéis (Lord of the Rings, 1954-1955), de J. R. R. Tolkien, ou demais 

assuntos livres, como física, história, engenharia, filosofia, cinema, matemática, novelas gráficas 

(comic books). Ao cruzar estes dados, Dalton chegou a um impasse, pois na tentativa de 

demonstrar as diferenças entre estes dois públicos, acabou chegando à conclusão de que estes 

tópicos são apenas seus interesses em comum. Porém, não se entende como ele distinguiu a busca 

dos usuários, ou seja, como Dalton soube quem buscava por tal coisa, e ainda, quem categorizou 

tais tags, foram nerds ou geeks? 

 A questão que nos interessa, é o que diferencia o Geek das outras tribos acima citadas. 

Um dos maiores sites especialistas no assunto parece ser o site Geek Advancement
16

, que se 

orgulha em proferir tais discrepâncias em um único tom: Geeks “fazem acontecer”, pois se 

relacionam, são mais sociáveis, eles buscam se encontrar. Na figura abaixo, destacam-se estas 

diferentes dimensões. 

 

FIGURA 4 – Diferenças entre Geeks / Nerds / Dweebs e Dorks
17

. 

                                                 
14

 Disponível em: <http://www.wired.com/geekdad/2009/10/a-nerd-or-a-geek/>  Acesso em: 11 de jun. 2010. 

15
 Entende-se por “tag”, como um link de metadata, ou seja, um conteúdo ligado a outro conteúdo. 

16
 Geek Advancement: Disponível em: < http://geekadvancement.com/about>  Acesso em: 11 de jun. 2010. 

17
 Original disponível em: <http://www.buzzfeed.com/scott/nerd-venn-diagram> Acesso em: 21 de jun. 2010. 
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 Comprova-se então, através do gráfico apresentado pela figura 4, que os membros deste 

público, não apresentam dificuldade em se relacionar, porém, têm mais necessidade em se auto-

afirmar. Em uma breve pesquisa pelos sites disponíveis na Internet, encontra-se a confirmação 

empírica para tal afirmação. Há atualmente, dezenas, senão centenas de serviços que visam 

atender as demandas deste nascente público. Geek2Geek (Geek para Geek)
18

, por exemplo, é um 

site de relacionamento que permite aos usuários encontrarem parceiros (para relacionamento ou 

atividades diversas) com as mesmas aptidões e interesses. 

 Há ainda um crescente movimento que se baseia na própria forma “contemporânea” deste 

público se vestir, chamada Geek Chic
19

. Em sua maioria, são camisetas e acessórios que remetem 

a computadores ou filmes de ficção. Na figura 6, uma menina veste uma camiseta contendo a 

mensagem de erro do Windows, enquanto a menina da esquerda, “orgulha-se” de ser uma geek.  

  

 

     FIGURA 5 – Retirada do site Geek Advancement/gear     FIGURA 6 – Wikipédia / Geeks. 

  

Porém, não é só na indumentária que este público busca identificar seus interesses, há 

praticamente, uma série de opções de produtos para os Geeks representarem sua importância. O 

site Geek Chic
20

, por exemplo, produz móveis personalizáveis, como uma mesa especializada 

para jogar RPG (role-playing game) e outras unidades relacionadas ao gosto pela ficção. 

                                                 
18

 Geek2Geek: Disponível em: <http://www.gk2gk.com/> Acesso em: 13 de jun. 2010. 

19
 Geek Chic: Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Geek> Acesso em: 11 de jun. 2010. 

20
 Disponível em: <http://www.geekchichq.com/index.html> Acesso em: 13 de jun. 2010. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A base lógica desta investigação é proporcionada pelo método indutivo de verificação, 

que de acordo com Gil (2006), uma generalização não pode ser atribuída a priori. Ou ainda, 

interpretando o autor, pode-se dizer que a inferência sobre esta análise não pode ser atribuída à 

falácia post hoc ergo propter hoc
21

, pois determinado efeito que sucede os resultados, não pode 

ser atribuído, necessariamente, a um único agente causador. 

A proposta estabelecida aqui não é de testar a penetração das marcas inseridas em um 

produto do entretenimento, nem de concentrar o estudo em uma percepção bem sucedida, mas 

deve-se estabelecer, que no caso de uma adequação de sucesso, não são unicamente às técnicas 

de product placement enquanto ferramentas de promoção, ou qualquer outro evento isolado, os 

únicos responsáveis pela construção do valor da marca. Este acontece de várias formas, com a 

união de várias práticas e ações de comunicação, e temos ciência de que o product placement é 

somente uma delas. 

 Deste modo, “constitui o método proposto pelos empiristas (Bacon, Hobbes, Locke, 

Hume), para os quais o conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar 

em consideração princípios preestabelecidos” (GIL, 2006. p. 28). Este método a ser utilizado, nos 

determina, acima de tudo, a abandonar a especulação e “adotar a observação como procedimento 

indispensável para atingir o conhecimento científico” (GIL, 2006. p. 29). 

Irá se realizar então, uma análise de observação que abrange o nível de pesquisa 

exploratória, com o objetivo de “proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado quando o tema escolhido é pouco explorado e 

torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 2006. p. 43). Um dos 

saldos do produto final deste tipo de pesquisa consiste, a posteriori, em apresentar um problema 

mais esclarecido, passível de futuras análises, que possam utilizar procedimentos mais 

sistematizados para obtenção de um resultado mais acurado. 

 Sopesando a delimitação do tema deste projeto, a análise que aqui se segue, será realizada 

sobre uma série de televisão que atualmente se encaminha para a quarta temporada: The Big Bang 

Theory. A série está há quase quatro anos no ar, tendo iniciado em 24 de setembro de 2007. 

                                                 
21

 Na sequência, logo, consequência. 
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Dispõe de um extenso número de episódios exibidos pela rede americana CBS (no Brasil, pela 

Warner e futuramente pelo SBT). 

 A primeira temporada conta com dezessete episódios, já a segunda e a terceira, estão 

divididas, cada uma, em vinte e três episódios, totalizando sessenta e três. Para responder aos 

objetivos desta pesquisa, será abaixo selecionado, dentro do tema proposto, o corpus desta 

análise, que consiste na escolha de um episódio da série The Big Bang Theory, para assim avaliar 

a forma de inclusão dos produtos / marcas nele inseridos.  

 Com a série já consolidada, uma maior visibilidade foi notada, e, portanto, um maior 

número de inserções de produtos ocorreu a partir da terceira temporada. Usaremos como recorte, 

o primeiro episódio desta, intitulado “The Electric Can Opener Fluctuation”, dirigido por Mark 

Cendrowski (IMDB, 2009)
22

. 

Praticamente dois anos depois do capítulo-piloto, em 21 de setembro de 2009, o episódio 

de 21 minutos acima citado foi ao ar, trazendo consigo uma enorme variedade de inserções de 

marcas, produtos, videogames, filmes e demais franquias cinematográficas. Dentre estas, serão 

analisadas, um total de sete menções, que de alguma forma (a ser posteriormente analisada), 

contribuem para a imagem de marca de seus respectivos interessados. 

Estas menções estão distribuídas tanto na imagem quanto na fala dos personagens, 

subdivididas em pequenas histórias que complementam o roteiro. Contudo, faz-se necessário citar 

o momento em que aparecem, e suas respectivas abordagens, para então prosseguir com uma 

análise individual das técnicas utilizadas em cada inserção. 

 Abaixo, seguem listadas as devidas inserções e os tempos em que foram notadas, 

configurando as unidades de análise desta pesquisa. 

  

01. Aos 00’36’’ - Volcom (marca de acessórios / camisetas). 

02. Aos 06’50’’ - Citado o produto Amazon Kindle. 

03. Aos 08’28’’ - Um personagem cita o evento anual Comic-Con. 

04. Aos 09’58’’ - O novo filme da franquia Star Trek é mencionado. 

05. Aos 11’54’’ - Duas latas de refrigerante Seven-Up na cena. 

06. Aos 16’10’’ - Uma lata de Pepsi acompanha toda a cena. 

07. Aos 18’24’’ - É feito referência à trilogia Toy Story, da Disney. 

                                                 
22

 IMDB: Disponível em < http://www.imdb.com/title/tt1487706/>  Acesso em: 05 jun.  2010. 



 56 

Porém, além destes, é possível que outros produtos inseridos em outros episódios da série 

possam vir a serem citados, com a finalidade de comprovar (apenas como base de exemplos) as 

observações a serem aqui realizadas. 

 Através da lógica indutiva (GIL, 2006), irá se compor uma investigação observativa 

acerca do objeto, submetendo-o a categorias de análise que se subdividem em duas formas de 

coleta de dados que propiciam a resposta dos dois primeiros objetivos específicos da análise. A 

primeira destas categorias é representada pelo campo de estudo da semiótica, sob forma de 

análise de imagem (signos). A segunda será composta através das ferramentas disponíveis na 

prática de análise de discurso. Ambas as técnicas, de certa forma, se retroalimentam, e, portanto, 

serão usadas respectivamente conforme necessárias. 

 Para responder ao terceiro objetivo específico (porém secundário) deste projeto, aquele 

que compete às diferenças entre o uso das técnicas de inserção (merchandising e product 

placement), foram utilizados, já no referencial teórico, artigos acerca do tema, assim como 

bibliografias recentes que expõem tais pendências em forma de debate, e que, portanto, deverão 

ser revisitados nas ponderações finais deste projeto. 

 Acerca do objeto de estudo primário, pretende-se categorizar as práticas em uma pré-

análise, onde serão explorados um conjunto de opiniões e representações do tema com o desígnio 

de indexar ao objeto em questão, uma devida perspectiva do campo da comunicação ao qual 

pertence. Para isto, usaremos como critério, as diferentes formas e usabilidades de product 

placement, cujas referências bibliográficas nacionais e norte-americanas nos servem de apoio 

para tais categorias de análise.  

 Em um segundo momento, após delinear as categorias, é preciso dissecar as inserções a 

ponto de “administrar sistematicamente as decisões tomadas na pré-análise” (GIL, 2006. p. 165). 

O autor refere-se fundamentalmente às tarefas de codificação, envolvendo o recorte (escolha das 

unidades), pois tratando da análise de inserção e adequação da marca propriamente dita, a análise 

de conteúdo se mostra mais adequada, e será aplicada em fragmentos do episódio acima citado. 

Sobre estas amostras, será feita uma análise qualitativa sobre as formas de inserção de 

marcas nas cenas escolhidas, respeitando como categorias de análise: o orador como discurso da 

marca, o cenário como palco da marca e o vestuário como artigo de marca. 

No primeiro caso, do orador como discurso da marca, é preciso dizer que este estudo não 

se apóia na abrangência total das falas na narrativa. “Em geral, a dimensão sociocultural das 
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opiniões e representações de um grupo que tem as mesmas características, costuma ter muitos 

pontos em comum ao mesmo tempo em que apresentam singularidades próprias da biografia de 

cada interlocutor” (MINAYO, 2008. p.79). 

Portanto, parte-se de uma análise de representatividade do orador, sua personalidade 

enquanto portador da fala, e não somente seu discurso propriamente dito, para então buscar as 

possíveis atribuições de valor, identidade e assimilação da marca. Determinando assim, o grau de 

informação disponível para o espectador, sobre os acontecimentos que antecedem a aparição da 

marca, seja esta, falada, ou mesmo “camuflada” no cenário. 

Levando em consideração a intertextualidade do discurso publicitário, e sua ligação com o 

entretenimento, será avaliada a fala daquele que sustenta a mensagem, a proposta do interlocutor 

durante a emissão, assim como o que ele veste, seu humor aparente, entonação e as demais 

peculiaridades de sua oração, para que seja possível compreender o aspecto discursivo da cena e 

suas conexões com os passíveis propósitos comerciais. 

 

A análise de avaliação ou análise representacional “se presta para medir as atitudes do 

locutor quantos aos objetos de que fala, levando em conta que a linguagem representa e 

reflete quem a utiliza. A atitude é um conceito básico, entendendo-a como 

predisposição, relativamente estável e organizada, para reagir sob forma de opinião 

(verbal), ou de atos (comportamental) em presença de objetos (pessoas, idéias, 

acontecimentos, etc). Nessa análise, levamos em conta a direção (“a favor ou contra”) e 

a intensidade (“fria e apaixonada”) dos juízos selecionados. (BARDIN apud MINAYO, 

2006, p.85) 

 

 O método utilizado para avaliar as outras duas categorias (cenário e vestuário), em 

especial, será de abordagem exclusivamente semiótica, e esta enquanto significação simbólica, 

não da emoção ou do prazer estético da imagem (JOLY, 1996). 

Uma vez especificado o objeto da análise, resta avaliar e de certa forma, delimitar as 

implicações da análise da imagem, que ferramentas metodológicas este método apresenta, e que 

conceito de imagem iremos optar para os fins deste projeto: “Imagem, portanto (…) e tudo o que 

emprega o mesmo processo de representação, (…) seria um objeto segundo com relação a um 

outro que ela representaria de acordo com certas leis particulares (ibid. p. 14). Com isso, a autora 

refere-se ao efeito de “espelho social” de que a imagem em si, participa, dependendo sempre de 

um agente catalisador que atua na decodificação de determinada mensagem visual. 
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“Quando se fala de imagem em si ou de imagem de marca ainda se está aludindo a 

operações mentais, individuais ou coletivas que desta vez insistem mais no aspecto construtivo e 

identitário da representação do que em seu aspecto visual de semelhança” (ibid. p. 21). 

Tendo como base este aspecto de representação, e utilizando o conceito de que a imagem 

antes de parecer-se com algo (como mera semelhança), faz parte de uma expressão que atua tanto 

como um reflexo e ao mesmo tempo como produto de uma construção complexa e gradual ao 

decorrer da história da humanidade (ibid.). 

Para extenuar este conceito, torna-se necessário frisar os valorosos estudos de Charles 

Sanders Peirce, no qual Martine Joly se baseia para transcrever o conceito de imagem a ser usado 

nesta análise. “Para Peirce, um signo é algo que está no lugar de alguma coisa para alguém, em 

alguma relação ou alguma qualidade” (ibid. p. 33). O signo possui, sobre a ótica Peirceiana, uma 

pirâmide composta por três pólos, o do significante, do interpretante e do objeto referente. A 

exemplo disto, temos nesta análise, um trecho de um vídeo (significante) que apresenta um 

personagem vestindo uma camiseta “x” (referente) que pode representar as características 

(interesses) de um determinado público (interpretante) (ibid). 

É então, basicamente nas referências que irá se buscar (como observadores do processo 

representacional) as correlações de valor de uma marca, ao ser representada em um momento em 

que é cercada por diferentes significados dispostos tanto no cenário quanto na vestimenta dos 

personagens. 

A categoria da imagem reúne, então, os ícones que mantêm uma relação de analogia 

qualitativa entre o significante e o referente. Um desenho, uma foto, uma pintura 

figurativa retomam as qualidades formais de seu referente: formas, cores, proporções, 

que permitem reconhecê-los. (JOLY, 1996. p. 37) 

 

Se qualquer imagem, portanto, é uma representação, a sugestão que se pode concluir 

acerca disso, é de que qualquer imagem é orientada por regras de construção. “Se essas 

representações são compreendidas por outras pessoas além das que as fabricam, é porque existe 

entre elas um mínimo de convenção sociocultural” (ibid. p. 40).  

Se formos analisar uma cor predominante em um cenário onde uma marca está presente, é 

possível decodificar uma certa participação desta cor na construção de uma linguagem visual 

(nem que apenas como complemento na significação da marca), podendo assim, vir a contribuir 

como base para reconhecimento e assimilações sobre a marca em seu aspecto de símbolo, 

trazendo consigo, o reforço de uma lembrança da imagem da marca. 
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“Decerto existem, para humanidade inteira, esquemas mencionáveis e representativos 

universais, arquétipos ligados à experiência comum a todos os homens. No entanto, deduzir que 

a leitura da imagem é universal revela confusão e desconhecimento” (ibid. p. 42, grifo nosso). 

Esta confusão foi justamente criada, para que se possa afinar a leitura desta análise, em 

dedicar-se a notar a diferença entre percepção e interpretação: “[...] reconhecer motivos nas 

mensagens visuais e interpretá-los são duas operações mentais complementares, mesmo que 

tenhamos a impressão de que são simultâneas” (op. cit.). 

Estes processos mentais podem até depender de uma interpretação individual, porém: 

deve-se contemplar a mensagem, examiná-la, “compreender o que suscita em nós [...], o núcleo 

residual desse confronto poderá então ser considerado como uma interpretação razoável e 

plausível da mensagem, num momento X, em circunstâncias Y” (ibid. p. 45). Para essa 

interpretação, segundo a autora, é preciso desconstruir o objeto, para poder observar seus 

diversos mecanismos. 

 
Finalmente, uma das funções da análise da imagem pode ser a busca ou a 

verificação das causas do bom ou do mau funcionamento de uma mensagem 

visual. Essa utilização da análise é encontrada principalmente no campo da 

publicidade e do marketing. (...) A abordagem semiótica da comunicação 

publicitária de fato, revela-se produtiva para sua compreensão e para a melhoria 

de seus desempenhos. (JOLY, 1996. p. 48) 

 

Para analisar então a retórica da imagem, a autora sugere que se subdivida a mensagem 

visual em duas etapas: identificar os “signos figurativos” (responsáveis por se assemelharem com 

a realidade), e por último, os “signos plásticos” (cores, formatos, composições e texturas). Para os 

signos figurativos, é necessário avaliar, juntamente com as composições da cena, a imagem do 

personagem em si, e posteriormente, os signos plásticos que ele carrega consigo (JOLY, 1996). 

Avaliar os recursos do interlocutor ao comunicar os valores sociais e simbólicos da marca 

mostra-se possível através da análise da imagem, não só enquanto fotografia em movimento, mas 

como uma figura de representação de novas vias de linguagem não-textuais, estejam elas 

expressadas na fala, na vestimenta, ou ainda, exposta no cenário, têm como consequência, uma 

comunicação óbvia ou (na maioria das vezes) cognitiva dos ideais da marca. Partir dos 

significados para encontrar significantes: Como ela se posiciona, em que contexto, com quem 

conversa e que linguagem utiliza para estar mais perto da realidade do público, são os motores 

para interpretação de análise deste projeto. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O episódio “The Electric Can Opener Situation” marca o início da terceira temporada. 

Depois de três meses de férias, o enredo foi totalmente adaptado às circunstâncias reais de 

produção, pois no último episódio da segunda temporada, sabemos que os quatro amigos vão ao 

Ártico, para assessorar a pesquisa sobre pólos magnéticos conduzida pelo Dr. Sheldon Cooper. 

Depois de três meses, observando o “paradigma de troca dos pólos magnéticos”, os quatro 

cientistas voltam para casa, exaustos, mas aparentemente felizes. Até então não se sabe se eles 

estão felizes pelos resultados da pesquisa, ou por simplesmente poderem desfrutar do conforto de 

estarem em casa. É então que a primeira marca é inserida. 

 

4.1 VOLCOM 

 

 Nesta seqüência, que dura praticamente metade do episódio (00’36’’/ 10’10’’), o Dr. 

Sheldon Cooper, protagonista e anti-herói do sitcom, aparece usando uma camiseta da marca de 

roupas e acessórios Volcom. Segundo as categorias propostas por Galician (2004), a marca á 

“vista” e “usada”. Contudo, não convém descrever todos os discursos em qual a marca está 

inserida, apenas um fragmento inicial já nos serve: 

  Leonard, Sheldon, Raj e Howard chegam cheios de bagagens, todos visivelmente 

esgotados, exceto Sheldon: 

 

Leonard:  Oh, thank God we’re home. 

 Oh, graças a Deus chegamos em casa. 

 

Howard:  I can’t believe we spent three months in that frozen hell. 

 Não acredito que passamos três meses naquele inferno gelado. 

 

Raj: It was like a snowing nightmare in which there’s no wakening. 

 Foi como um pesadelo gelado no qual não havia como acordar. 

 

Sheldon:   The one artic expedition you guys were on, but I though it was a hoot and a half. 

 Na expedição ártica que vocês estavam, mas eu acho que foi o máximo. 

 

 Sheldon é também o único que fez a barba, deixando apenas um cavanhaque, ele aparenta 

estar bem melhor do que seus companheiros. Ou seja, no enredo aonde a marca está inserida 
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visualmente, analisando seu receptáculo, neste caso, Sheldon, é o mais resistente, pois não se 

deixou abater pela longa jornada, e é o único a apresentar otimismo em relação à experiência 

passada. Abaixo, pode-se ver em duas cenas, o protagonista usando a camiseta da marca. 

 

 

   FIGURA 7 – Sheldon aos 00’44’’.    FIGURA 8 – Sheldon aos 04’30’’. 

  

 A marca, criada em 1991, vende camisetas, calças jaquetas, entre outros. Tem patrocinado 

eventos de surf, snowboard e skate, assim como eventos musicais e demais produções artísticas. 

A Volcom tem como alvo, o público jovem das grandes cidades. A urbanização em si é o tema de 

muitas de suas estampas. Ela ainda pode ser vista patrocinando profissionais dos esportes citados 

acima, como Geoff Rowley e Rune Glifberg, skatistas profissionais que levam a marca para 

competições pelo mundo afora
23

. 

 Neste caso, Sheldon está usando uma camiseta intitulada “Good Night”, que segundo o 

site Sheldon Shirts
24

 (Camisetas do Sheldon), foi descontinuada, ou seja, este modelo não está 

mais à venda. Porém, continua a contribuir para a manutenção de valor da marca em uma 

adaptação feita a novos públicos, expandindo o universo onde costuma estar presente. 

 Porém, pode-se relacionar a cena, com uma perfeita adequação de marca, pois a Volcom, 

como dito antes, patrocina eventos esportivos, e neste caso, é preciso muita tolerância e 

condicionamento físico em uma expedição ao ártico. Resumindo, a marca, além de expandir-se 

em universo maior, sai ganhando através de mensagens positivas. 

                                                 
23

 Disponível em: < http://www.volcom.com/team/team_listings.asp> Acesso em: 08 de jun. 2010. 

24
 Disponível em: < http://www.sheldonshirts.com/discontinued.html > Acesso em: 08 de jun. 2010. 

http://www.volcom.com/team/team_rider_detail.asp?TeamID=2&riderID=12&SectionId=1
http://www.volcom.com/team/team_rider_detail.asp?TeamID=2&riderID=5&SectionId=1
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Elevado pelo sentimento de missão cumprida, Sheldon certifica-se sobre a real 

possibilidade de ganhar um prêmio Nobel de física pelas descobertas, pois com os dados da 

pesquisa, havia confirmado e fundamentado a “teoria das cordas”. Mais uma característica que 

soma positivamente para a marca, pois como citado anteriormente no capítulo sobre product 

placement, a marca, além de visar a onipresença em um ambiente de mídias saturadas, deve 

equivaler sua identidade através de assimilações positivas.  

Após entrarem no apartamento, com medo de futuras implicações, Rajesh e Howard 

resolvem confessar que na verdade: as ondas que estavam sendo captadas no Ártico, não eram 

mais do que mera estática produzida por um abridor de latas elétrico que eles estavam ligando e 

desligando. Com a experiência sabotada, Sheldon perde a esperança em seus amigos que julgava 

até então, serem entusiastas de sua pesquisa científica. Mas a queda da parábola só estava 

começando, pois Sheldon, num prévio ato de sumo egocentrismo, havia mandado um e-mail 

gabando-se para o restante de seus colegas de trabalho e demais autoridades da universidade. 

Agora, ele tem de desmentir frente a todos, o suposto novo entendimento do homem sobre o 

universo. Porém, neste momento da história, onde ele é submetido a chacotas de seus colegas de 

trabalho, a marca Volcom não o acompanha mais, pois ele já veste outra camiseta. 

 

 

4.2 AMAZON KINDLE 

 

 Kindle é um aparato vendido pela Amazon, empresa do formato loja virtual, que também 

vende livros, CDs de música, DVDs, eletrônicos, materiais para escritório, entre outros. Com um 

Amazon Kindle, o usuário pode fazer download de livros inteiros no formato E-Book, ler jornais 

e revistas de diversos lugares do mundo, acessar seus documentos do Microsoft Word e arquivos 

em PDF, com direito a visualização de imagens em escala de cinza. “O aparelho também lê para 

você” e possui uma rede sem fio de conexão e mais de quarenta mil títulos disponíveis quase que 

instantaneamente para o download, “estando ele em casa, no parque, ou mesmo em uma viagem 

internacional” é o que diz o vídeo que apresenta o produto
25

. 

 

                                                 
25

 Disponível em: <http://www.amazon.com/ref=gno_logo>  Acesso em: 14 de jun. 2010. 
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 Este produto foi apenas mencionado no episódio, mas observemos aqui, a forma em que o 

slogan do produto pode ser “lido” nas entrelinhas da narrativa: 

 Leonard ao deixar suas bagagens no apartamento, sai de cena em seguida, para avisar a 

vizinha Penny que eles haviam voltado. Não é necessário se estender muito neste assunto, pois 

tem pouca relevância para o product placement notado aqui, basta dizer que Leonard e Penny 

estavam flertando antes dele sair em sua viagem ao Ártico. Ela abre a porta surpresa com a 

chegada de Leonard, e interrompe sua fala beijando-o. 

 Neste momento, Sheldon descobre por meio de Howard e Raj (que haviam ficado no 

apartamento), que o plano de sabotar sua experiência, tinha vindo de Leonard, seu melhor amigo. 

Inapto de qualquer ferramenta social que lhe dissesse o quanto inadequado seria interromper o 

casal naquele momento, por mais que seus motivos fossem convenientes, Sheldon bate na porta 

do apartamento de Penny repetidamente. O diálogo que se segue pode ser acompanhado abaixo: 

 

Sheldon:   Hello Penny, I realize that you’re currently at the mercy of your primitive biological 

urges but, as you have an entire life time of poor decisions ahead of you, may I 

interrupt this one? 

Olá Penny, eu entendo que você está tomada no momento pelos seus impulsos 

biológicos, mas já que você tem uma vida inteira de más decisões pela frente, posso 

interromper esta? 

 

Penny: It’s great to see you too. Come on in. 

 Também é bom te ver, entre. 

 

Sheldon: Wolowitz has informed me about your grand deception, do you have anything to say 

for yourself? (dirigindo a palavra ao Leonard) 

 Wolowitz me informou da sua grande trapaça, você tem alguma coisa pra dizer a seu 

favor? 

 

 Leonard se mostra falsamente arrependido, pois tudo o que ele queria era permanecer com 

Penny, e esta que não está entendendo nada, exige explicações. Leonard então, diz que enganar 

Sheldon era a única saída, pois quando ele não estava feliz, eles queriam matá-lo: 

 

Leonard: There was even a plan, we’re going to throw his Kindle (subindo o tom da voz) 

outside, and when he went to get it, lock the the door and let him freeze to death.  

 Havia até um plano, nós iríamos jogar seu Kindle lá fora, e quando ele fosse pegar, 

trancaríamos a porta e deixaríamos ele congelar até a morte. 

 

 É incrível o quão sutil o produto é mencionado na fala do personagem. 
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 Foi citado um “longo” trecho do episódio, para que possamos notar a falta de intervalo, 

não propriamente dita, mas a falta de uma pausa entre o discurso da narrativa e um outro da 

marca. É quase imperceptível sem um olhar mais dedicado a estes fins, pois o diálogo trata de 

uma situação própria da trama do episódio. 

 É por tal motivo que esta inserção em particular merece destaque, pois ela consegue 

comunicar os atributos do produto em uma única menção da marca, afinal, os personagens 

estavam no ártico, e Sheldon, como um “bom geek”, não anda sem suas gadgets eletrônicas, 

então por que levar dezenas de livros se um único aparelho pode carregar centenas? Atente para o 

fato apresentado no início deste capítulo, propagado pela campanha de divulgação da Amazon: os 

downloads podem ser feitos de qualquer lugar, inclusive do ártico. 

 O Kindle não aparece neste episódio, porém em outros anteriores a este, servindo como 

um elemento de composição do cenário. Sendo que para os fãs mais atentos, a ocorrência de ser 

um produto consumido por alguém daquele apartamento torna-se um fato com a cena acima 

transcrita, pois o Kindle pertencia ao Sheldon, o anti-herói que vai contra todas as convenções 

sociais, buscando nas comprovações da ciência, uma forma de refutar as opiniões pré-

estabelecidas. É dele também a conexão emocional com o produto, pois se o Kindle fosse jogado 

no frio do ártico, (nos planos de Leonard) seria o próprio Sheldon que buscaria. 

 O Dr. Sheldon Cooper, neste caso, não só possui um produto, ele, através da própria 

personalidade trabalhada ao longo da série, é o portador de uma mensagem: Se as pessoas 

tradicionais preferem ler seu livro / jornal ou revista no formato impresso, não conhecem a 

praticidade de levar tudo em um único aparelho. Pode-se interpretar, tendo em vista as possíveis 

associações mentais que podem ser feitas com esta inserção, que no mínimo, o produto apresenta 

benefícios, que neste caso é a praticidade. 

 Mas o Kindle não foi jogado, Sheldon continua vivo, e a Amazon reforçou sua imagem de 

marca, tudo por intermédio de adequação bem realizada. Torna-se até redundante comentar que 

um produto eletrônico patrocinando uma série destinada a geeks está bem adequado.  

 Quem nunca ouviu falar de um “Kindle”, vai despertar para sua existência, e para quem já 

ouviu falar, vai reafirmar o nome da marca através da recordação, pois como já citado 

anteriormente: “As associações representam as bases para as decisões de compra e para a 

lealdade à marca” (AAKER, 1998, p.116). 
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4.3 COMIC-CON 

 

 Comic-Con é um evento internacional, que acontece anualmente no centro de convenção 

de San Diego, Califórnia. Originalmente o evento abordava revistas em quadrinhos conhecidas 

como comics, daí o nome. Comic-Con
26

, traduzindo para o português seria algo como: 

conferência de quadrinhos. Atualmente, o evento agrupa outros tantos elementos da cultura 

popular, como animes
27

, brinquedos, videogames, séries de televisão, filmes e livros de ficção 

científica, gadgets eletrônicos, entre outros (Comic-Con, 2010). 

 Nesta próxima cena, Sheldon está deitado em sua cama, em posição fetal, sentindo 

profundamente a traição de seus amigos, quando Penny entra em seu quarto: 

 

Penny: Hey, do you wanna talk? 

 Ei, você quer conversar? 

 

Sheldon: About what? Been betrayed by my friends? Spending three months at the north pole 

for nothing?And I din`t even get to go to Comic-Con. 

Sobre o que? Ser traído pelos meus amigos? Passar três meses no pólo norte por nada? 

E eu nem mesmo pude ir a Comic-Con. 

 

 Na duas figuras abaixo, pode-se notar que o quarto do Sheldon é repleto de livros, revistas 

em quadrinhos e DVDs, praticamente tudo o que se trata na Comic-Con. 

 

 

   FIGURA 09 – Penny entrando no quarto de Sheldon.    FIGURA 10 – Comics compondo o cenário. 

                                                 
26

 Disponível em: <http://www.comic-con.org/cci/> Acesso em: 26 de jun. de 2010.  

27
 Animes são desenhos animados (em sua maioria em estilo mangá) produzidos no Japão. 
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 Estes signos figurativos dispostos no cenário auxiliam a veracidade da fala do 

personagem. O plano americano de composição da cena (mostrado na figura 10) é usado para que 

o público possa comprovar as preferências e gostos pessoais de Sheldon, para que não reste 

nenhuma dúvida de que ele coleciona quadrinhos (fora outros). 

 Sobre a menção propriamente dita da marca na fala do personagem, pode-se observar a 

ordem de valores (conhecendo um pouco o personagem) que Sheldon enfatiza. Quando Penny se 

ofereceu para conversar, ele aparentava só estar muito frustrado por ter sido traído pelos amigos, 

em um segundo momento, conclui que toda sua pesquisa passível de comprovar a teoria das 

cordas foi em vão, e, portanto, ele havia passado três meses no ártico sem objetivo algum, mas é 

no momento em que se dá por conta que perdeu a Comic-Con é que ele chora desesperadamente. 

Com isso, pode-se inferir que ele realmente gostaria de estar presente no evento citado, pois é um 

fã de quadrinhos e ficção científica, ou no mínimo, não poder ter ido foi a “última gota d’água”. 

 Na tentativa de inserir-se emocionalmente na vida dos seus públicos, a marca se posiciona 

neste caso, como o derradeiro motivo para o desespero do personagem, usando uma lógica já 

apropriada pelo discurso publicitário há gerações: “quem perder está fora”, ou ainda “se você não 

tem / usa, não é aceito”.  

 A cena tenta nos incutir uma memória do passado, quando éramos criança e ficávamos 

zangados por não poder tal coisa. Nota-se pela forma em que Sheldon se encolhe na cama, 

voltando-se a sim mesmo, tentando se proteger de fatores externos (figura 09). Estas 

representações emocionais, segundo Martins (2006), ajudam a traçar uma linha média entre os 

campos semânticos dos espectadores, utilizando-se de informações já dispostas no imaginário 

coletivo ou em alguma experiência individual para então representar seus próprios valores. 

 Entretanto, Sheldon não precisa ficar triste, pois ele visitou a Comic-Con duas vezes. 

Bom, ele não, mas o ator que o interpreta e todo o elenco restante. Também estavam presentes os 

produtores da série, Chuck Lorre e Bill Prady, na edição de 2008 e 2009, ambas no período de 

recesso entre as temporadas (verão norte-americano). O motivo pelo qual todo o elenco 

contemplou o evento foi para participar de painéis e responder entrevistas públicas e coletivas de 

imprensa, com os fins de divulgar o seriado e expandir seu público. 

 A inserção acima passa então, além de divulgar a Comic-Con, a apresentar recursos que 

valorizem sua própria existência como um produto de entretenimento, numa espécie de 

metalinguagem referencial comumente utilizada pela televisão ao falar de si mesmo. 
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4.4 STAR TREK 

 

 Para esta análise, torna-se necessário quebrar a linearidade seguida até então, para 

voltarmos no enredo, mais especificamente no momento em que Sheldon descobre que o plano de 

sabotar seus experimentos veio de Leonard, e antes disso, quando Howard e Raj resolvem lhe 

confessar a verdade por trás dos resultados obtidos. Esta regressão factual da narrativa mostra-se 

necessária para que se possa perceber, através das frases de impacto, as preparações do terreno 

em que a franquia Star Trek é citada em vias de fato. 

 Aos 02’40”, enquanto Sheldon está desfazendo sua bagagem, ele comenta sobre o 

momento em que publicaria seus achados, afirmando inclusive que citaria Howard e Rajesh no 

seu discurso de aceitação de um futuro prêmio Nobel. 

 Raj, desconfortável com a situação, sugere a Howard em um rápido sussurro: 

 

Rajesh: We have to tell him! 

 Nós temos que contar a ele! 

 

Sheldon, que estava a aproximadamente 15 metros de distância: 

 

Sheldon: Tell me what? 

Me contar o que? 

 

Howard: Damn his Vulcan hearing! 

 Maldita audição Vulcaniana. 

 

 

 A cena se repete momentos depois (05’20’’), enquanto Leonard e Penny estavam se 

beijando de costas para a porta, já no apartamento dela. Sheldon interrompe batendo 

seguidamente e chamando por Leonard, este então, sussurra pausadamente para Penny: 

 

Leonard: Do not make a sound! 

Não faça nenhum barulho! 

 

Sheldon: Whispering “do not make a sound”…is a sound! 

Sussurrar “não faça nenhum barulho” …é um barulho! 

 

Leonard: Damn his Vulcan hearing! 

 Maldita audição Vulcaniana. 
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 Até então, percebe-se que os quatro amigos compartilhavam uma piada interna (comum 

em programas do formato sitcom). Baseada em atribuir a Sheldon, uma tal “audição Vulcaniana”. 

Retornando a linearidade da cena, a piada interna torna-se pública para os atentos fãs da franquia 

Star Trek (Paramount) com a menção desta em uma fala de Sheldon que acontece em seguimento 

à cena apresentada na figura 10, acima descrita como o quarto de Sheldon.  

 Penny dirige-se a Sheldon, tentando reconfortá-lo: 

 

Penny: Look Sheldon, I just don’t think the guys and Leonard really meant to hurt you, you 

know? They just told you an unfortunate lie to deal with a difficult situation. 

Olha Sheldon, eu não acho que os rapazes e Leonard queriam realmente te magoar. 

Eles só contaram uma mentira boba para lidar com uma situação difícil. 

 

 Ao notar que estava conseguindo animá-lo, ela continua: 

 

Penny: You know what it’s like? Remember the scene in the new Star Trek movie, when Kirk 

has to take over the ship, so he tell Spock all that stuff  he knew wasn’t true, like 

saying, Spock didn’t care his mom died? 

Sabe como é? Lembra da cena no novo filme Star Trek, onde Kirk tem que assumir a 

nave, então ele diz aquele monte de coisas pro Spock que ele sabia não ser verdade, 

tipo, dizendo que o Spock não se importou quando a mãe dele morreu? 

 

Sheldon: I missed Comic-Con and the new Star Trek movie (já em prantos). 

 Eu perdi a Comic-Con e o novo filme Star Trek. 

 

 A Comic-Con e o novo filme Star Trek são mencionados duas vezes no episódio. Mas 

para a franquia Star Trek, houve a colaboração de outras duas menções indiretas citadas 

previamente. “A audição vulcaniana” pertence a um dos personagens principais da franquia, o 

capitão Spock, eternizado nas séries de televisão por Leonard Nimoy. (Wikipédia, 2010). Spock é 

um alienígena de orelhas pontiagudas conhecido por possuir uma audição superior à humana, por 

sua memorável capacidade analítica e por suas conclusões exatas cunhadas unicamente pelo uso 

da lógica, assim como Sheldon, em função da sua síndrome de Asperger.  

 O interessante desta menção, é o fato dela ter sido feita por Penny, a personagem mais 

distante de ser uma fã dos filmes de ficção. Uma evidente tentativa da marca em abranger suas 

associações a outros públicos, expandindo seu posicionamento para além do público principal, 

para aumentar o conhecimento de marca substancialmente, o que neste caso, foi executado com 

primazia diante a coerência do discurso apresentado. Lembrando AAKER (1998), tais expansões 

fora da órbita do público primário, proporcionam valor à marca e no caso, à franquia. 
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4.5 SEVEN-UP 

 

 Desde sua criação nos anos 30 até o início deste milênio, o refrigerante de lima / limão 

Seven-Up (7Up) vem sendo o exemplo de um problema de posicionamento e adequação. Com 

um longo histórico de empresas que detinham seus contratos de produção, a marca não conseguiu 

firmar-se em nenhum outro território senão nos Estados Unidos
28

. Em 2003 chegou a pertencer 

ao catálogo da PepsiCo, que devido a baixa aceitação do produto na América Latina, resolveu 

transformar sua fórmula em outro refrigerante e chamá-lo de água: H2O. 

 Nos EUA esta marca vem tendo uma boa aceitação, baseando-se em um posicionamento 

mais simples, colocou-se no mercado como “a opção contrária aos refrigerantes de cola”, 

reestruturando todo os seus programas de marketing. 

 É sobre esta marca que se trata este tópico da análise, pois duas latas de 7UP foram 

notadas (“vista”) sobre duas mesas do refeitório aonde os protagonistas trabalham, a Caltech. Em 

nenhum momento, o refrigerante é tocado, nem sequer mencionado. Seu papel nesta cena é 

permanecer “camuflado”.  

 

 

   FIGURA 11 – 7UP no canto esquerdo inferior.    FIGURA 12 – Ao fundo do cenário. 

 

 Implica-se nesta cena, que duas pessoas estão consumindo a marca. Por mais que estas 

não evidenciem nenhuma interação direta com o refrigerante, notamos outras expressões de 

retórica da imagem, dispostas em forma de signos figurativos e demais elementos plásticos 

                                                 
28

 Posicionamento disponível em: < http://www.7up.com > Acesso em 23. de jun. 2010. 

    Histórico da marca disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/7_Up > Acesso em 23. de jun. 2010. 
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compondo o cenário na qual está inserida. Reside, portanto, no símbolo (logotipo) o elemento 

central do brand equity, pois ele carrega consigo, em sua roupagem, o “conhecimento, as 

associações, apreciações e sentimentos” (AAKER, 1998, p.208). 

 Observou-se através da análise dos representativos do cenário, que Leonard carrega as 

mesmas cores (até em tons muito semelhantes) da lata de 7UP. O verde do seu capuz e o 

vermelho da camiseta, podem ser notados sempre que a marca for enquadrada. Há mais 

elementos nas vestimentas dos personagens que os enquadramentos permitem revelar, como 

exemplo, o verde do casaco de Howard. 

 Sobre estas observações, pode-se dizer que não são meras especulações, ao contrário, é 

quase uma regra observada em outros episódios da série, pois o mesmo acontece com diferentes 

marcas, em diferentes situações, na grande maioria dos casos, algum personagem enquadrado vai 

estar vestindo uma cor que complemente os elementos plásticos da marca em questão. 

 

 

   FIGURA 13
29

 – O verde do Mist.    FIGURA 14
30

 – Laranja e Verde da Fanta. 

 

 Estes exemplos não foram trazidos para desvincular a análise principal deste tópico, 

apenas para ilustrar o trabalho dos “conectores” citados por Donaton (2007). Tais produtos não 

dependem de um discurso de apoio baseado na linguagem falada para se adequarem à cena, pois 

se conectam através da representatividade das cores e do tema da narrativa em si. 

                                                 
29

 Episódio 10 da terceira temporada: The Gorilla Experiment. (CBS, 2009). 

30
 Episódio 09 da terceira temporada: The Vengeance Formulation. (CBS, 2009). 
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 O cenário em que a marca 7UP é concebida, está rodeado de micro alusões ao consumo 

de refrigerante, como podemos notar nas figuras 11 e 12. Além de ser um refeitório (o suficiente 

para carregar tais lembranças), há uma máquina automática de venda (vending machine) 

apresentando a descrição “drinks”, (bebidas), sugerindo (e não imperando) tal ação. 

 

 

4.6 PEPSI 

 

 Em outubro de 2008, a PepsiCo anunciou o mais caro re-branding da história, onde 

anunciou que iria investir US$ 1.2 bilhões nos três anos seguintes em uma ampla revitalização de 

suas marcas - das embalagens à forma de se comunicar com os consumidores, resultando em um 

novo posicionamento. Atualmente a Pepsi visa ser mais do que uma simples marca, pretende 

posicionar-se como um líder cultural. Partindo disto, uma extensa campanha de reestruturação 

modificou a forma como a marca se aparenta e como se conectará aos consumidores. A primeira 

ação ficou por conta de um novo desenho do logotipo da Pepsi, com uma faixa branca no meio do 

círculo que sugere um sorriso
31

.  

Este novo posicionamento pode ser notado em uma das mais longas e elaboradas cenas de 

product placement destacadas neste episódio do TBBT, onde Sheldon decide largar o emprego na 

universidade, abandonar seus amigos e voltar a morar com sua mãe no Texas. A descrição do 

diálogo que se segue, é baseada na cena que tem início aos 15’45’’ do episódio. Retrata Sheldon 

e sua mãe na mesa de jantar, onde já se pode distinguir perfeitamente uma lata de Pepsi 

repousando sobre a mesa no momento em que a Sra. Cooper (mãe do Sheldon), em um plano 

geral, vem da cozinha trazendo dois pratos contendo torradas e fritas. A marca é “vista” e 

“usada”. Servindo um dos pratos ao Sheldon, ela fala num tom extremamente carinhoso: 

 

Sra. Cooper: There you go, Shelly. 

  Aqui está, Shelly. 

 

 Enquanto a câmera desliza para um plano mais fechado, podendo-se perceber, a lata de 

Pepsi já com o novo logotipo.   

                                                 
31

 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/pepsi-cola-next-

generation.html#ixzz0s7vv0HuN> Acesso em 24 de jun. 2010. 
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Sheldon: Thanks Mom. 

 Obrigado, mãe (levando à boca uma batata frita). 

 

Sra. Cooper: Hold your horses young man, here in Texas we pray before we eat. 

 Segure suas rédeas, mocinho, aqui no Texas nós rezamos antes de comer. 

 

Sra. Cooper, colocando as mãos paralelamente na mesa, já denotando valores religiosos.  

Sheldon, claramente desdenhando os costumes de sua mãe, solta um suspiro profundo, e ela, num 

tom sério e incontestável, estende a mão em direção ao Sheldon e diz: 

 

Sra. Cooper: This is not California, land of the heathen. Gimme! 

 Aqui não é a Califórnia, terra dos pagãos. Me dê! 

 (estendendo a mão para iniciar a oração) 

 

Sheldon joga a batata de volta ao prato, respira fundo, e relutando, resolve ficar de mãos 

dadas com a mãe. Ela então, dá início a oração, numa espécie de jogral com rima em inglês. 

 

Sra. Cooper: By His hand, we’re all… 

 Por Sua mão, estamos todos... 

  

Sheldon hesita, porém completa a frase num tom bem grave: 

 Fed. 

 Alimentados. 

 

Sra. Cooper: Give us Lord, our daily… 

 Nos dê Senhor, nosso… 

 

Sheldon: Bread. 

 Pão. 

 

Sra. Cooper:  Please, know that we are truly… 

 Por favor, saiba que somos verdadeiramente… 

 

Sheldon: Grateful. 

 Gratos. 

 

Sra. Cooper:  For every cup and every… 

 Por cada xícara e cada… 

 

Sheldon: Plateful. 

 Prato cheio 

 

Sra. Cooper, sorrindo pelo filho tê-la acompanhado: 

 Amen. 
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   FIGURA 15 – Depois da oração.    FIGURA 16 – Sra. Cooper e lata de Pepsi. 

 

 Na figura 15, depois da oração, a câmera se afasta para um plano geral, revelando uma 

casa bem aconchegante, com móveis rústicos, papéis de parede florais, quadros de paisagens 

naturais, pinturas em pratos e galos de porcelana. Decorações de um lar tipicamente texano 

compartilham com a marca (que escolta todos os enquadramentos) uma associação aos valores 

familiares, em um momento especial de uma mãe cuidando do seu filho. 

 Sheldon agradece por sua mãe ter escavado um rosto feliz em sua torrada. Ela então diz 

que sabe como cuidar do seu filho, mas que os olhos da torrada saíram meio finos e que Sheldon 

podia fingir que era um chinês. Na figura 16, pode-se ver a Sra. Cooper dobrando o guardanapo 

sobre o colo. Ela veste uma blusa azul marinho, e com guardanapo vermelho, compõe sobre si 

mesma, por um momento, as cores do logotipo da Pepsi.  

 Alguns anos atrás, o slogan da Pepsi envolvia a próxima geração, referindo-se ao público 

jovem, porém, com o exemplo dado acima, estando a marca associada aos valores convencionais 

da família, não estaria ela confundindo seu público alvo primário? De acordo com Aaker (1998), 

é preferível que uma marca como a Pepsi reflita-se em um posicionamento mais abrangente, pois 

esta ambigüidade em alguns atributos é favorável, pois não aliena nenhum segmento. Para uma 

marca de refrigerante, optar por inúmeras associações, ou seja, inúmeras identidades é mais 

seguro do que se construir em torno de uma só atribuição, uma só memória. 

 Esta cena divide as características discursivas de uma peça publicitária com o humor de 

um produto do entretenimento. Afirmar o contrário, neste caso, também seria válido. Entretanto, 

vale lembrar que assim como em uma propaganda, a mensagem tem que ser clara, por mais que 

se posicione de várias formas e em várias representações, a unidade de uma peça deve ser clara. 
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 Sra. Cooper abre a lata, sorve um gole (como que se preparando para um longo diálogo), e 

pergunta para Sheldon se ele quer conversar sobre o que aconteceu com os “seus amiguinhos”. 

Sheldon diz não ter mais amigos. A Sra. Cooper então, dá uma risadinha irônica, toma mais um 

gole de Pepsi, buscando energia, e lembra o filho dos tempos em que ele era criança, e tinha 

problemas para se relacionar com os vizinhos. Sheldon argumenta que as crianças do vizinho o 

odiavam, pois invejavam sua inteligência. Com a mesma calma, a Sra. Cooper afirma que as 

crianças sabiam muito bem porque o odiavam. Sheldon então olha pra ela não entendendo 

exatamente o que ela quis dizer. 

 Quando Leonard, Raj e Howard chegam para tentar convencer Sheldon a perdoá-los e 

voltar para Califórnia, a lata de Pepsi ainda está em cima da mesa. Depois de uma demonstração 

de hostilidade, Sheldon afirma que não vai voltar com eles, pois vai ficar no Texas, morando com 

sua mãe e ensinando evolucionismo aos criacionistas. Neste momento sua mãe toca seu ombro e 

diz que todo mundo tem direito a ter uma opinião. Sheldon retruca afirmando que evolucionismo 

não é uma opinião, é um fato! “E esta é a sua opinião!” completa Mary.  

 Sheldon convence-se e resolve perdoar a todos e voltar para a Califórnia com Leonard. 

Neste momento, a Sra. Cooper olha de relance para a câmera e diz: “Não me diga que rezar não 

ajuda!”, para depois tomar outro gole de refrigerante. É dela o discurso da heroína, pois é ela que 

salva o universo em questão, para isso, ela não bebe somente Pepsi, e sim um argumento líquido 

capaz de vencer com calma, o imbatível Sheldon. E a marca, ganha também, em uma associação 

bem sucedida, reforçada de significados e atribuições de valores: família, paciência e diplomacia 

conversam em harmonia no mesmo discurso. 

 

 

       FIGURA 17 – “O Final do comercial”.
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4.7 TOY STORY 

 

 Já no quintal da casa da Sra. Cooper, os três rapazes vão caminhando em direção a porta. 

Cada um em seu ritmo. Howard, caminhando como um cowboy, com passos espaçados, 

“aparentemente sem destino”. Rajesh presta atenção no jardim enquanto se dirige a porta, já 

Leonard, em passos rápidos, num andar mais objetivo, predestinado, ele toca a campainha 

dirigindo a palavra ao Howard: 

 

Leonard:  Can you please take that stupid hat of? 

 Você poderia, por favor, tirar esse chapéu idiota?  

 

Howard:  No, I wanna blend in. 

 Não, eu quero me misturar. 

 

Raj:  To what? Toy Story? 

 Em que? Toy Story? 

 

Toy Story é um filme de animação em 3D dos estúdios Disney / Pixar. No momento em 

que este episódio estava indo ao ar, em setembro de 2009, os primeiros teasers do terceiro filme 

da trilogia estavam sendo lançados na Internet
32

. As semelhanças nas vestimentas de Howard 

com o traje típico de Woody (protagonista da franquia, cuja voz é emprestada de Tom Hanks) 

não são um mero acaso, pois servem à lembrança da marca. Note as similaridades entre os dois: 

 

 

   FIGURA 18 – Howard posando de cowboy.    FIGURA 19 – Woody, com alguns acessórios a mais. 

                                                 
32

 Disponível em: <www.disney.com/toystory3> Acesso em 22 de jun. 2010. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os objetivos iniciais que guiaram este projeto acerca das diferentes formas 

de inserir um produto / marca no primeiro episódio da terceira temporada da série The Big Bang 

Theory, concluiu-se que, nenhum dos sete objetos do corpus desta análise restringiu o fluxo da 

narrativa audiovisual, pelo contrário, foi visto que compactuaram para tal, envolvendo-se em uma 

interdiscursividade plena, pois a princípio, foram construídos para tal.  

Em suma, apenas um produto, a Pepsi, apresenta mais destaque de que o restante dos 

analisados, por ter sido submetida a elementos de composição e enquadramento que favoreciam a 

extensão de suas simbologias. Esta marca, foi juntamente com a VOLCOM, “usada” por um dos 

protagonistas, podendo ser “vista” sem dificuldade. Estes foram os únicos casos onde houve um 

acúmulo de técnicas de inserção. O restante (Kindle, Comic-Con, Star Trek e Toy Story) foi 

apenas “mencionada” na cena. Apenas uma marca pode ser apenas “vista” (7-UP), sem usar de 

mais técnicas, ela então, ajuda a compor o cenário. 

As marcas observadas individualmente, independentes da forma como foram inseridas, 

apresentam configurações realistas em seu discurso, todas passíveis de serem presenciadas em 

situações fora do ambiente fictício para qual foram desenvolvidas, assim como suas propostas de 

adequação enquanto produtos mercadológicos dentro da narrativa seriada. A combinação do uso 

das técnicas no caso da Pepsi e da Volcom, (mais na segunda do que na primeira) pode ser 

considerada sutil se for comparado ao merchandising de telenovela brasileira. 

Considerando os artifícios combinados pelo discurso publicitário ao agrupar elementos da 

linguagem audiovisual, notou-se em função de sua aproximação, a ocorrência bem sucedida de 

conexões emocionais, criando assim, experiências positivas tanto para as marcas envolvidas no 

processo, quanto para o próprio audiovisual como um produto. 

Outro objetivo desta análise foi expor as diferenças entre as usabilidades do 

merchandising e do product placement, seus prós e contras como ferramentas do mix de 

promoção. Pelas bibliografias consultadas, notou-se um primeiro entrave que diz respeito ao 

próprio uso da nomenclatura dos termos, no caso do merchandising no Brasil, encontrou-se um 

comodismo de proporções históricas por falta de estudos especializados na área, que agrupavam 

várias ferramentas comunicacionais sob o título da mesma prática. 
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Por ser mais facilmente notado, o merchandising (sendo cômodo) principalmente aquele 

usado pelas telenovelas brasileiras, apresenta métodos ofensivos de inserção, porém, 

extremamente fáceis de serem percebidos, pois cometem o abuso de agruparem várias técnicas de 

inserção em uma única cena, não bastando visualizar o produto, usá-lo, ainda é preciso conceituá-

lo (evidenciar suas qualidades) em ordens imperativas, desgastando o uso do testemunhal e 

desprovendo a possibilidade de uma experiência positiva ser percebida pelo espectador. 

O product placement, assim como o advertainment, dispõe de uma nova revisão de 

conceitos, apesar de serem técnicas antigas, usadas no início, sob o mesmo escopo do 

merchandising no Brasil, ganham na atualidade, mais atenção em função dos avanços 

tecnológicos representados pela era digital. Esta ferramenta apresenta táticas bem mais sutis de 

inserção que o merchandising usado nas produções seriadas brasileiras, talvez por ter evoluído do 

cinema, talvez pela própria produção cinematográfica estadunidense ser mais vasta. 

Esta técnica, por permitir inúmeras nuances, camuflar-se aos nossos sentidos, moldar-se 

de tal forma ao entretenimento a ponto de ser quase imperceptível e indiferenciável, o product 

placement torna-se um agente oculto em favor de uma comunicação mais cognitiva. Porém, antes 

preferível que seja sutil e parcialmente notado, do que aborrecer o espectador como é o caso do 

merchandising mal executado. 

Lembrando a frase de John Hegarty, onde diz que: “Estamos passando de uma era de 

interrupção e de intrusão para uma era de envolvimento e sedução” (DONATON, 2007, p.36). 

Neste quesito, o product placement se mostra eficaz na série, pois além de não interromper o 

discurso, ele o envolve, adicionando a verossimilhança necessária para que haja a sedução. 

No máximo, pode-se induzir com isso, que o merchandising usado pelas telenovelas 

brasileiras torna-se obsoleto frente ao product placement utilizado pela série aqui analisada. 

Neste quesito, talvez, este projeto sirva para limpar um pouco o terreno de dúvidas entre estas 

duas técnicas, esclarecendo suas destoantes diferenças, para que não se cometa mais o engano de 

achar que é tudo a mesma coisa, permitindo um esclarecimento maior na era digital que beira 

nossa profissão, pois estamos, historicamente, no meio de algo que está por vir, e este momento 

não nos permite generalizações.  

Com isso não pretendo me isentar de qualquer objeção mais específica, apenas inferindo, 

dadas as configurações estabelecidas pela reestruturação em que se encontra a sociedade atual, 

que tal discussão, não pode ser análoga, pois “a roda continua a girar”.  
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