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RESUMO: 

 

A comunicação mercadológica, que a cada dia, cria novas formas de abordar os consumidores, 
sugere novas abordagens publicitárias dentro de programas de entretenimento, novelas e filmes, 
através da junção do conteúdo editorial com a mensagem comercial, a fim de não perder a 
audiência. Assim, este trabalho concentra-se no estudo das ações de merchandising de marcas de 
moda no cinema através de uma análise fílmica. Como objeto de estudo, analisamos o filme “O 
diabo veste Prada“ a fim de identificar as estratégias publicitárias de merchandising de moda 
contidas em seu conteúdo. Para isso, o estudo teve como base teórica, o merchandising, as marcas, a 
moda e o cinema. Concentramo-nos em identificar as marcas, os tipos de merchandising – visual, 
verbal e integrado (visual e verbal) – assim como as suas formas – explícito e/ou implícito – dentro 
das categorias: cenário, diálogo, figurino e personagem, juntamente com a relação destes 
merchandisings com o contexto social e econômico que o enredo do filme aborda.  
 
 
Palavras – chave: merchandising, marca, moda, cinema 

 

ABSTRACT: 

 

The marketing communication, every day, creates new ways to approach the consumers, it suggest 
new advertising boardings in the entertainment programs, soap operas and films, through the 
junction of the editorial content with the commercial message, in order to not lose the audience. 
Then, this work concentrates in the study about the actions of the fashion brands product placement 
in the cinema through a film analysis. With the study objective, we analyzed the film “The devil 
wears Prada” in order to identify the advertising strategies of fashion product placement contained 
in its content. For this, the study had like theoretical bases, the product placement, the brands, the 
fashion and the cinema. We concentrated into identify the brands, the kinds of product placement – 
visual, verbal and integrated (visual and verbal) – then how its forms – explicit and/or implicit – 
inside the categories: scenery, dialogue, costume and personage, together with the relation of these 
product placements with the social and economic context that the plot of the film approaches. 
 
 
Keywords: product placement, brand, fashion, cinema 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A comunicação mercadológica, a cada dia, cria novas formas de abordar os consumidores 

para a potencialização de investimentos, retorno em ações de compra e adesão às idéias 

comunicadas. Os negócios da comunicação precisam, portanto, conquistar a atenção dos 

consumidores (CHISCO, 2009), sendo a propaganda a mensagem tradicional usada pelas 

organizações, a qual é veiculada na mídia paga pelo patrocinador e identificada com seu nome ou 

marca. Hoje, porém, procura-se novas formas de se levar uma marca ao espectador a partir das 

mudanças que estão ocorrendo na diversificação das tecnologias da comunicação e mercado. 

 A propaganda tende, pois, a mudar o modelo atual para não perder suas audiências. Além 

disso, muito antes do advento da TV digital, houve a invenção do controle remoto, que já começou 

a criar preocupação para as empresas e os publicitários, que então voltaram sua atenção para um 

novo formato de publicidade: o merchandising. Dessa forma, surgem novas abordagens 

publicitárias dentro de programas de entretenimento, novelas e filmes, através da junção do 

conteúdo editorial com a mensagem comercial. São mensagens publicitárias de forma 

contextualizada com roteiros, onde o telespectador é sutilmente abordado por estas propagandas 

sem poder se “esquivar” delas. E o merchandising, ou o termo mais recentemente adequado, 

product placement, é uma estratégia publicitária cada vez mais utilizada dentro dos roteiros do 

cinema, considerando-se esta, uma maneira sutil de atingir o público (BLESSA, 2006). 

 Assim, o merchandising inserido no cinema, apesar de refletir uma realidade fictícia 

associada a um contexto sócio-cultural e econômico real, pode fazer com que o espectador se 

identifique nesta simulação da realidade e deseje não somente as marcas ou produtos nele retratados 

visualmente, como também todo o prestígio e status que o enredo aborda (se este for o caso), de 

uma maneira mais subjetiva através da história, dos personagens, entre outros.  

 Segundo Storino (2006), muitas empresas percebem a necessidade de alcançar um 

consumidor que não quer mais perder o seu tempo assistindo aos anúncios comerciais, e assim 

optam por fazer parte da “programação” ou de um roteiro de um filme. A criação de programas de 

televisão, filmes, eventos – com a mensagem publicitária inserida – tornou-se uma maneira 

importante de interação com o público, o que refletiu no crescimento exorbitante destas ações nos 

últimos anos, como bom exemplo, segundo Carvalho (2003), temos os dados das ações de 

merchandising nos EUA, que em 1980 eram de $9,9 bilhões e passaram para $69,93 em 1995, ou 

seja, em 15 anos este tipo de ação teve um aumento de praticamente 300%.  

 Um dos exemplos mais bem sucedidos deste tipo de ação é a do merchandising no cinema 

Hollywoodiano, que custeia a produção cinematográfica. Filmes com merchandising tiveram mais 
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de US$102 milhões recuperados com as cenas pagas em 2002. Dessa forma, observar o crescimento 

e estudar a abordagem do merchandising no cinema torna-se fundamental na comunicação e na 

economia de hoje, pois, conforme Kotler (1999), os consumidores são cada vez mais difíceis de 

agradar, são mais inteligentes, mais conscientes, mais exigentes e, também, abordados por mais 

concorrentes com ofertas semelhantes e/ou melhores. Além de baratear em milhões de dólares as 

produções cinematográficas, são estratégias cada vez mais utilizadas, pois garantem a audiência, 

sem que o espectador rejeite a publicidade e/ou zappeie1 (MARINO, 2009).  

 Especificamente, o estudo do merchandising de moda é relevante já que a moda, na era da 

explosão das necessidades e da mídia, da publicidade, dos lazeres de massa e das estrelas, se 

difunde, acompanhando o mercado. Tudo é parcialmente comandado pela moda. Isto se traduz, 

exemplarmente, pela amplitude do consumo de roupas, acessórios, e pelo sucesso visível dos 

grandes eventos e desfiles como São Paulo Fashion Week, entre outros (LIPOVETSKY,1989). 

Outro fator relevante que foi considerado para o estudo da moda é que o mercado da moda é um dos 

sustentáculos econômicos, simbólicos e ideológicos do que chamamos de cultura globalizada 

(ENCYCLOPÉDIA, 1980). 

  Mais que isso, a moda e o cinema estão intimamente ligados: desde a evolução do cinema 

houve uma preocupação com o figurino, fazendo com que o cinema, a publicidade de marcas e a 

moda andassem lado a lado. Portanto, o objetivo principal deste Trabalho Final foi estudar as ações 

de merchandising de marcas de moda no cinema, a partir da análise do filme “O diabo veste Prada” 

compreendendo o papel do cinema na divulgação de marcas de moda dentro do contexto fílmico, a 

fim de evidenciar como ocorrem essas estratégias publicitárias. 

 Deste modo, esta monografia está organizada, no capítulo 1, introdutório, é feita uma 

contextualização do campo da publicidade e propaganda, das mudanças no cenário mercadológico e 

do consumo. No segundo capítulo, faz-se um levantamento bibliográfico abordando teorias, 

conceitos e pesquisas acerca dos temas merchandising, cinema, marcas e moda. No terceiro 

capítulo, definimos nossos procedimentos metodológicos. Em seguida, apresentamos a descrição e 

análise das ações de merchandising de marcas de moda no filme “O diabo veste Prada”. Por fim, no 

quinto e último capítulo, abordamos as discussões finais acerca dos dados mais relevantes 

coletados, bem como uma contextualização das ações de merchandisings com o contexto social e 

econômico que o enredo do filme aborda. 

 

 

                                                           
1 Zapping – é o ato de mudar constantemente o canal na televisão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MERCHANDISING 

 

 Percebe-se, do ponto de vista econômico, que as pessoas têm necessidades e desejos 

infinitos, porém suas possibilidades em adquiri-los são finitas, ou seja, o homem não pode ter tudo 

o que deseja: por isso tem de escolher. Segundo Zenone (2006), para isso é necessário atrair as 

pessoas tornando-as consumidoras, e assim as organizações apresentam seus produtos e serviços, 

que as “incentivam” a adquirir suas marcas. 

 Porém, o autor ressalta que o ritmo das mudanças mercadológicas, a competitividade entre 

as organizações e o próprio amadurecimento da visão do consumidor traz às empresas um desafio 

diário de se diferenciar de seus concorrentes. “É nesse momento que surge o marketing, com a 

função de constituir a interface entre quem vende (organizações) e quem compra (consumidor), que 

possui como uma de suas principais ferramentas a comunicação” (ZENONE, 2006, p.01-02). 

 Assim, as mensagens são transmitidas ao consumidor por meio das chamadas “ferramentas 

de comunicação”, entre elas a propaganda, a publicidade, a promoção de vendas, a comunicação 

dirigida e o merchandising. De acordo com Pinheiro (2004), o merchandising é classificado como 

uma ferramenta de suporte a marketing. Ou seja, ele tem suas técnicas mercadológicas e é de 

extrema importância no estímulo e na manutenção do consumo de um produto/serviço. 

 Mas afinal o que é o merchandising? No seu caráter terminológico, segundo consta no 

Dicionário de Língua Inglesa (CARVALHO, 2003, p.13) “a palavra merchandising deriva do 

francês marcheant, marcheandise e, vulgarmente, significa promover a venda de bens.” Porém, 

quando se menciona o termo merchandising, logo se identifica o conflito entre os conceitos deste 

procedimento no campo mercadológico. Para Zenone (2006), o merchandising é um conjunto de 

técnicas, ações ou materiais de divulgação utilizados no ponto-de-venda, para oferecer informações 

direcionadas a motivar e influenciar as decisões do consumidor, mediante maior visibilidade do 

produto/serviço ou marca institucional. O autor ainda destaca que “o merchandising é uma técnica 

de comunicação, que envolve um conjunto de técnicas de exibição de um produto, com o objetivo 

de impulsionar uma determinada venda” (ZENONE, 2006, p.145). 

 Já Veronezzi (2005, p.209), afirma que “o verdadeiro merchandising é a forma de se fazer 

publicidade sem que fique evidente que a aparição do produto está sendo paga...”. Neste sentido, se 
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considera merchandising as exposições de produtos como aquelas realizadas em novelas2 e filmes, 

onde estes são expostos em meio a uma cena qualquer e acabam fazendo parte da história. É 

importante destacar que este tipo de veiculação não deve ser considerado uma propaganda direta do 

produto.  

 Apesar das duas diferentes formas que foram apresentadas e do significado do 

merchandising, ambas nasceram com o mesmo intuito, que é apresentar e lembrar a marca do 

produto na mente do consumidor. Mas é o segundo conceito que será abordado neste trabalho, ou 

seja, o merchandising no qual produtos/marcas aparecem em produtos de ficção, especificamente no 

cinema, de forma sutil, com a função de se posicionar indiretamente na mente dos consumidores, 

uma vez que é nítida a interação da sociedade com a arte, o entretenimento e a cultura (SEMPRINI, 

2006). Isso significa que as estratégias publicitárias estão cada vez mais integradas às formas de 

lazer. As empresas têm buscado interações com a vida de seus consumidores, em diversos 

contextos, ocasiões do seu dia, como um momento em que elas estão no cinema - um momento de 

entretenimento - onde elas estão relaxadas. Nestes casos, elas ficarão mais atentas e abertas às 

propagandas, às marcas associadas a estas atividades, o que, segundo Zenone (2006), pode gerar um 

impacto muito positivo na mente dos consumidores. 

 Em relação às origens do merchandising, segundo Calazans (1992), este teria surgido nos 

anos 20, nos Estados Unidos, através do personagem Marinheiro Popeye, que fora criado por causa 

de uma grande safra de espinafre. Dessa forma, cada vez que o Popeye aparecia comendo seu 

espinafre para ficar forte, induzia as crianças “subliminarmente” ao consumo de espinafre com 

intuito de ficar forte como o Popeye. Essa intensa promoção de verdura valeu ao Popeye uma 

estátua na cidade de Cristal City, no Texas, grande produtora de espinafre.  

 Assim também surgem as figuras como Snoopy e Charlie Brown, entre outros, e a febre de 

merchandising é de tal ordem que uma empresa norte-americana, líder no setor de postais e cartões, 

cria uma personagem, expressamente, para este feito, a Strawberry Shortcake3. O fenômeno foi tão 

atraente que seduziu as mais variadas pessoas, oriundas de diferentes quadrantes, e em relação aos 

mais diversos produtos, conduzindo à adesão de nomes ligados à moda como: Gucci, Vuitton, 

Calvin Klen, Ralph Lauren, Hauston, Chanel, Dior, entre outras, de estrelas do rock, Spice Girls, de 

instituições como a Universidade da Califórnia de Los Angeles (UCLA).  

                                                           
2 Porém o merchandising em novelas, geralmente é mais “escancarado”, e mesmo que não seja, ele é declarado no final 
de cada capítulo, aparecendo nos créditos finais. 

3 Strawberry Shortcake – é um personagem pertencente a empresa American Greetings, uma empresa de cartões 
postais, onde este personagem foi originalmente usado. Depois expandiu a marca do personagem para o mercado de 
bonecas, pôsteres, brinquedos e ursinhos de estimação. Este personagem é conhecido aqui no Brasil como a 
Moranguinho. < http://en.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Shortcake> 
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 Sobre estas primeiras experiências de merchandising, Carvalho (2003) argumenta que os 

personagens de desenhos animados correspondiam à autorização dada pelo titular dos direitos de 

autor sobre personagens fictícios à outra pessoa para que esta as utilizasse com o fim de promover a 

venda de produtos ou serviços que não estavam relacionados com a atividade do primeiro. Porém, 

só mais tarde se originou o fenômeno do merchandising de marcas propriamente dito, através do 

recurso a qualquer sinal distintivo das empresas, e quando estes se associavam com o valor 

econômico de marcas célebres.  

 Com o desenvolvimento das ações de merchandising, foram se aperfeiçoando também suas 

técnicas e formas de abordagem e posicionamento. Desse modo, Pinheiro (2004) afirma que há 4 

Leis de posicionamento do merchandising: a Lei da compenetração, segundo o qual quanto maior 

for a atenção do consumidor na mídia eletrônica, neste caso, na tela de cinema, maior será o efeito 

da persuasão; a Lei do agrado, na qual o esforço da comunicação deve agradar o consumidor, pois o 

que agrada é mais facilmente aceito; a Lei da representação, segundo o qual demonstrações devem 

representar a realidade, ou seja, quanto mais real, mais credibilidade e mais rápida será a persuasão; 

e por fim, a Lei da identificação, na qual se identificam as necessidades do consumidor, de maneira 

a demonstrar no produto a maneira de satisfazê-las. 

 Em todo o processo do merchandising, a visibilidade, a ambientação e promoção das marcas 

e/ou a imagem destas são os objetivos finais das empresas (BLESSA, 2006).  Para isso, como já foi 

destacado segundo Pinheiro (2004), a compenetração, o agrado, a representação e a identificação 

são técnicas importantes de aplicação para as ações de merchandising. Além destas técnicas, 

segundo Blessa (2006), há vários tipos de merchandising.  Por sua vez o que será estudado no 

presente trabalho é aquele que a autora destaca como “merchandising editorial ou product 

placement”, ou ainda Tie-in.  

Quando falamos em merchandising editorial, cujo nome usado em outros países é product 
placement  ou Tie-in, falamos das aparições sutis de um refrigerante no bar da novela, da 
sandália que a mocinha da história “sem querer” quase esfrega na tela, na logomarca 
estampada virtualmente no meio da quadra de um evento esportivo, numa demonstração de 
produto dentro de um programa de auditório etc (BLESSA, 2006, p.6). 

 

 O product placement, ainda pode ser dividido em três tipos, os quais servirão  como base 

para a realização do trabalho: 

a) visual (screen placement); 

b) verbal (script placement); 

c) integrado (plot placement), o qual aborda os dois anteriores em conjunto. 

Vale destacar a importância deste tipo de ação de marketing em relação à percepção dos 

consumidores. A percepção significa entender como os estímulos e o contexto situacional das 
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estratégias de publicitárias, no caso a ação de merchandising, vão levar o consumidor a visualizar a 

marca/produto, atribuir qualidade a ela, e como ela vai se colocar na mente deste consumidor 

(BLESSA, 2006). Dessa forma, é importante ressaltar o estudo do merchandising, principalmente, 

visual e o verbal, uma vez que de acordo com os cinco sentidos humanos de percepção, está em 

primeiro lugar a aprendizagem pela visão (83,0%) e seguidamente pela audição (11,0%), de acordo 

com dados publicados na pesquisa de Blessa (2006). 

 

2.2 MERCHANDISING NO CINEMA 

 

 Conforme Barbáchano e Ferreri (1979), o cinema é uma coisa que se modifica 

constantemente, é uma realidade em movimento. Dessa forma, ele também é considerado uma 

técnica e uma forma de comunicação, é indústria e arte – 7ª arte. Segundo Falcão (2006), foi no 

século XIX que surgiu o cinema. Uma invenção dos irmãos Lumière que na época buscavam meios 

de melhorar a fotografia. O cinematógrafo, a invenção que possibilitou a criação do cinema, é o 

grande responsável pela revolução cultural que o cinema causou e ainda causa atualmente.  A partir 

da primeira exibição cinematográfica em Paris, o cinema foi, então, disseminado por toda a Europa 

e depois pelo mundo.  

 A partir de Barbáchano e Ferreri (1979), pondera-se o cinema como também inteligente 

crítica das relações de poder, arte e indústria conjugadas. Assim, o cinema passa a ser a grande 

vitrine das transformações que ocorrem segundo o espelho dos grandes movimentos da sociedade. 

Numa abordagem mais particular, McLuhan (2002, p.27) afirma que “o cinema surgiu como um 

mundo de ilusões triunfantes e de sonhos que o dinheiro podia comprar.” O autor argumenta que o 

cinema por si só, possui o poder de gerar fantasias no espectador, e que estes aceitam tudo o que a 

câmera quer mostrar, sendo-os transportados para um outro mundo. 

 

O cinema não é apenas a suprema expressão do mecanismo; paradoxalmente, oferece como 
produto o mais mágico de todos os bens de consumo, a saber: sonhos. Não é por acaso que 
o cinema se caracterizou como o meio que oferece, aos pobres, papéis de riqueza e poder 
que superam os sonhos de avareza (MCLUHAN, 2002. p.327). 

 

 Deste modo, de acordo com Cinti, Gonçalves, et all (2007), o cinema atual é definido como 

uma arte, mas além disso, é também uma indústria. Assim, também se confirma, segundo Ciprani et 

all (2007), que agora o cinema não é apenas exportador de atratividade, ele é exportador de culturas 

e estilos de vidas entre sociedades e países. Além de ser apreciado por diversos públicos, também é 

uma importante ferramenta de publicidade e propaganda, ao exibir mensagens diretas ou indiretas 
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de produtos e suas marcas etc (CIPRANI et all, 2007). A este respeito, em discurso no Fórum 

Mundial de Educação de 2004, Senna comenta que:  

 

Poesia e convencimento, espiritualidade e propaganda política, arte e comércio. O poeta 
russo Maiacóvski perguntava, em um de seus poemas, onde o cinema se perdeu, em que 
momento o cinema abandonou suas infinitas possibilidades como linguagem de poesia, de 
filosofia e de prazer para se transformar em um veículo quase exclusivo para narração de 
histórias, quando se perdeu de sua espiritualidade para se transformar em instrumento de 
poder material. E respondia: ‘no momento em que jogaram ouro em pó em seus olhos’. 
Maiacóvski denunciava a ‘perdição’ do cinema no início dos anos 30 do século passado, na 
mesma época em que Roosevelt tomava consciência do poder de convencimento dos 
filmes, da sua natureza de veículo excepcional de propaganda, que pode vender qualquer 
coisa. 

 

 Senna (2004) ainda menciona uma reportagem em que expõe que os indícios mais fortes de 

propagandas no cinema são notados nos filmes americanos dos anos 80 e 90, quando as 

companhias, principalmente a indústria tabagista, apostavam fortemente nesta nova mídia para 

incentivar a compra ou o uso de determinado produto ou serviço em todos os países onde eram 

exibidos. 

 Deste modo, a transição do “cinema arte” para a indústria cinematográfica, ocorreu 

principalmente pelo avanço tecnológico que proporcionou aos meios que aperfeiçoassem o campo 

da comunicação, abrindo espaço para a propaganda com interesses comerciais de patrocinadores. 

De acordo com Cinti, Gonçalves, et all (2007, p.6), “é inevitável que o formato do cinema não se 

modifique com a evolução tecnológica. As mudanças continuaram ativas adaptando-se ao mundo 

capitalista.” Assim, o cinema, no seu formato original valorizava a arte da criação, não havia 

preocupação com lucratividade nem com inserções de propagandas de cunho comercial.  Hoje, por 

sua vez, “a indústria cinematográfica tem como grande parte da fonte de renda o merchandising e 

patrocínios que os filmes recebam de determinadas empresas ou pessoas interessadas em endossar o 

projeto de filmagem” (CINTI, 2007,p.03). 

 Mas, foi apenas após a recessão de 1929 que, de acordo com Veronezzi (2005), o 

merchandising nasceu no cinema, pois o governo americano precisava incentivar a auto-estima na 

população e encomendou à diretores famosos produções que passassem idéias otimistas para a 

população. Já segundo Carvalho (2003), o merchandising no cinema assumiu maior evidência na 

década de 70. Isto ocorreu devido ao sucesso do filme “Guerra das estrelas” (1977). Este fenômeno 

provocou uma grande mudança quanto à forma de realização de filmes. “A “Paramount Pictures” 

ajudou a subsidiar os extraordinários custos do filme original “Star Trek” com os adiantamentos 

recebidos com o licenciamento de merchandising. Este esquema também foi feito nos filmes “O 

tubarão” e “Parque Jurássico” (CARVALHO, 2003. p.17). 
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 Todos os produtos comercializáveis dos filmes eram avaliados antes da aprovação dos 

mesmos para que o seu potencial em termos de merchandising pudesse auxiliar a empresa produtora 

a cobrir os custos daqueles. Conforme o autor, as empresas cinematográficas consultavam os seus 

especialistas antes de finalizar um filme, a fim de maximizarem o seu potencial de merchandising. 

“Uma personagem inovadora e futurista não usa uma faca ou uma navalha, mas um novo estilo de 

arma que é criada para aquela usar, atendendo a que se trata de um objeto que todas as crianças vão 

querer” (CARVALHO, 2003, p.17). 

 Estudos internacionais indicam que a prática do merchandising no cinema pode aumentar o 

desejo de consumo do espectador em até quatro vezes, principalmente em segmentos como o de 

cervejas, automóveis e celulares (SENNA, 2004). Esta ferramenta de comunicação adquiriu um 

poder de convencimento que faz o telespectador desejar ardentemente fumar cigarros, vestir certo 

tipo de jeans, sapatos, bolsas, possuir um automóvel e uma arma, comer fast food gordurento, entre 

tantos outros. Isto ocorre, nas palavras de Cinti (2007, p.02), devido ao “merchandising estar 

inserido no enredo de um filme, ele oferece um ambiente mais real, mais próximo do capitalista e, 

com força suficiente para persuadir o espectador, motivando-o a comprar um determinado produto.” 

Essas ações em forma de merchandisings inseridos no enredo de um filme são de grande valia tanto 

para a empresa anunciante quanto para a empresa produtora de cinema, uma vez que são utilizados 

para baratear os custos da produção de um longa.  

 Para Ciprani (2007, p.10), como já foi brevemente citado anteriormente, “um exemplo bem 

sucedido de merchandising aconteceu em Hollywood com o filme “A Nova Lei” (2002) de Steven 

Spielberg. Parte do orçamento de US$ 102 milhões foi recuperado com as cenas pagas pelas marcas 

inseridas na trama. As aparições renderam aos estúdios Fox e Dreamworks cerca de US$ 25 

milhões.” 

 Em nível nacional, há um exemplo que é interessante mencionar, mesmo sendo na TV, 

segundo Schiavo (1995), em dados do ano de 1995, as verbas destinadas à publicidade neste meio 

correspondiam a 2,8 bilhões de dólares. A Rede Globo faturava 65% desse total (1,8 bilhão de 

dólares) e os espaços de merchandising em telenovela faturavam 450 milhões de dólares. 

 Segundo Carvalho (2003, p.20), a melhor maneira de expor a importância econômica do 

merchandising no mercado americano, é através deste quadro: 

 

 

ANO BILHÕES DE DÓLARES 
1980 $9.9 
1981 $13.7 
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1982 $20.6 
1983 $26.8 
1984 $33.9 
1985 $40.0 
1986 $54.3 
1987 $55.9 
1988 $59.7 
1989 $64.6 
1990 $66.5 
1991 $63.5 
1992 $62.2 
1993 $66.6 
1994 $70.01 
1995 $69.93 

*Quadro de referência da importância econômica do merchandising nos EUA. 

 

 

 

2.3 MERCHANDISING DE MARCA 

 

 O merchandising de marcas consiste no consentimento dado pelo titular de um bem (nome, 

imagem, marca ou outro sinal) à outra pessoa ou mídia, para que estas o utilizem, no âmbito de uma 

atividade diferente da do primeiro, sendo inevitável questionar o que leva, por um lado, a interessar-

se em obter a autorização para usar um sinal (marca), alheio nos seus produtos ou serviços 

(CARVALHO, 2003). Segundo Carvalho, o fenômeno do merchandising de marcas teve origem 

nos EUA, porém hoje está muito longe de se confinar somente àquele território, esta é uma 

realidade mundial. A importância dessa atividade relativamente à situação econômico-financeira de 

empresas de marcas de moda é muito grande, uma vez que, o domínio do merchandising de marcas 

no mercado continuará a crescer. 

 O que acontece com uma marca célebre, então, é associar essa marca/nome ou imagem de 

uma pessoa aos seus produtos, para promover suas vendas, na tentativa de instigar/potencializar a 

compra. Ou seja, o merchandising de marcas permite a associação de um produto ou serviço, a 

outro, dotado de grande valor econômico, uma vez que é muito conhecido, possui elevada qualidade 

e status, na proposta de que desperte no consumidor o impulso pela compra de maneira mais rápida 

(CARVALHO, 2003. p.22-23). 

  Ao longo das décadas, o papel econômico das marcas sofreu grandes modificações com o 

desenvolvimento das técnicas publicitárias e de marketing, como também modificações por força 
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dos fenômenos da produção e distribuição em massa. Neste sentido, o merchandising é uma das 

possibilidades, segundo Carvalho (2003, p.217): 

 

A imagem subjetiva ou realidade psicológica confecciona-se e realça-se por meio de 
marcas e etiquetas, da publicidade, da promoção pessoal de vendas, e do desenho estético 
da embalagem...em circunstancias normais, a marca possui por si mesma, Sales appeal; 
erige-se em instrumento coletor de clientela; exerce uma vis attractiva sobre os 
consumidores que pode ser independente tanto na qualidade dos produtos ou serviços 
diferenciados, como da reputação da empresa. 
 

 
 Então, o merchandising de marcas assenta na negociação do valor sugestivo da marca. 

Assim, também fica evidenciado que o retorno publicitário demonstra que o interesse do titular da 

marca pode não se resumir somente ao fator monetário, mas também a um caráter subjetivo, um 

valor a seu produto/marca/empresa. 

 A diversificação produtiva que se verificou nos últimos anos, ou seja, o constante aumento 

dos investimentos publicitários e o desenvolvimento das estratégias de marketing chamaram a 

atenção para o valor econômico das marcas. Segundo Dévara (2007, p.16), “os valores exorbitantes 

creditados à marcas e seus respectivos produtos salientam o poder dos discursos midiáticos, o valor 

que se dá a marcas conceituadas no mercado e principalmente à sedução que a moda exerce sobre 

diversos países.” Segundo Silva (2009), um exemplo disso, foi o caso da novela “Dancing Days” 

inspirada na moda do filme “Os embalos de sábado a noite” aqui no Brasil, em que os personagens 

vestiam o jeans Staroup. Além disso, afirma Layer (1989) que as marcas e roupas de estilistas 

americanos começaram a se tornar moda na década de 70, através de também outros filmes como 

“Grease”, “Footloose”, ‘Fame”, “Flashdance”, entre outros, que passaram a influenciar toda a 

Europa e Brasil.   

 

2.4 MARCAS DE MODA 

 

 De acordo com Zenone (2006, p.01), “marca é um nome, desenho ou símbolo destinado a 

identificar e diferenciar a empresa, os produtos e os serviços em relação aos seus concorrentes.”. Do 

mesmo modo, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de 

representação gráfica que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa de 

outras empresas. Porém, o conceito de marca como conhecemos hoje é uma acontecimento recente, 

apesar de em outros formatos, ter sido empregada desde tempos antigos. 

 Desde aproximadamente o século XIX, existiam várias maneiras de promover as 

mercadorias. Segundo Pinho (1996, p.11), “sinetes, selos, siglas e símbolos eram as mais comuns, 
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utilizadas como um sinal distintivo e de identificação para assinalar animais, armas e utensílios”. 

Assim, naqueles tempos, muito antes das marcas adquirirem o sentido como se é utilizado hoje, era 

costume indicar a proveniência de produtos agrícolas ou manufaturados, fazendo com que a função 

da marca fosse para atestar a excelência do produto e seu prestígio.  

 

Os açougues romanos exibiam a figura de uma pata traseira de boi, os comerciantes de 
vinho colocavam na fachada de seus estabelecimentos o desenho de uma ânfora, enquanto a 
figura tosca de uma vaca indicava a existência de um estabelecimento que comercializava 
laticínios em geral (PINHO, 1996, p.11). 

 

 Também na Idade Média, ourives da França e Itália, ou os tecelões da Inglaterra, eram 

forçados a usar marcas individuais para permitir às corporações de preservar seus monopólios e 

identificar falsificações, ou artesãos cuja produção estivesse em desacordo com as especificações 

técnicas da agremiação. Assim, “as marcas individuais tornaram-se obrigatórias e adquiriram, já no 

século XI, um sentido comercial, com o surgimento das comunas e cidades e com a divisão de 

mercado, trabalho e competência” (PINHO, 1996, p.12). Contudo, o uso pioneiro da marca como 

elemento de diferenciação foi em 1835, na Escócia, com a introdução da marca OldSmugger, criada 

para designar uma linha de uísques.  

 Assim, de acordo com Pinho (1996), após a 2ª Guerra Mundial, deu-se início a uma nova era 

do marketing, em que as marcas passaram a constituir uma manifestação da economia moderna 

muito importante, com o seu papel e efeitos sendo intensificados pelo uso dos instrumentos da 

comunicação mercadológica. Hoje as marcas são mais que simples nomes para diferenciar um 

produto de outros da concorrência. Trata-se da síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais 

e estéticos nela presentes e desenvolvidos através dos tempos. “Uma marca passa a significar não 

apenas um produto ou serviço, mas incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e 

intangíveis relevantes para o consumidor...” (PINHO, 1996, p.43). 

  Nos dias de hoje, na prevalência de imagens na sociedade de consumo a monotonia da 

compra pela compra não mais satisfaz o consumidor, e o rol de promessas ofertadas pelos bens de 

consumo é substituído pelas promessas dessas marcas. Segundo Semprini (2006), as marcas estão 

longe de ocupar o lugar que assumiram na sociedade de mercado e na decisão de compra dos 

consumidores no auge do desenvolvimento econômico dos países industrializados nos anos 90 do 

século passado. Assim, a proposta das marcas aposta nos procedimentos por sedução com o 

propósito de manter o consumidor no estado de sujeito desejante pelo seu produto e não pelo 

concorrente.  
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Há anos sabe-se que as marcas são identidades constituídas essencialmente por aspectos 
intangíveis de percepção e valor que habitam a mente e o coração do usuário, do cliente, do 
consumidor final. Uma parte considerável das teorias e dos conceitos acerca das marcas 
comete erro fundamental, ao tentar reduzi-las a seus aspectos tangíveis, como um nome, um 
logotipo, uma embalagem, a lembrança desse nome, logotipo ou embalagem propiciada 
pela comunicação e pelo marketing, ou ainda alguns valores de quantidade vinculados a 
eles, como preço, logística de distribuição etc (NUNES; HAIGH, 2003. p.17-18). 

 

 Deste modo, a marca são os valores que ficam para o consumidor, ou seja, é muito mais do 

que significa o produto em si. De acordo com Pinho (1996), a marca incorpora um conjunto de 

valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem para diferenciá-la daqueles que são 

similares. Seguindo o pensamento de Nunes e Haigh (2003), hoje estamos vivendo o apelo das 

massa através da “comunidade dos significados”, a qual iniciou por volta dos anos 90 e que ainda 

não atingiu seu ápice, ou seja, uma onda com grande foco no significado das coisas e no 

conhecimento e prática do ser. “Neste sentido, a marca ganha conotação de personalidade, de 

pessoa, de ser vivo, ela expressa emoção, razão e necessidades físicas e materialistas também” 

(NUNES; HAIGH, 2003, p.52). 

 Já na moda, a marca se desenvolve a partir da identificação de um novo estilo de vida dos 

grupos consumidores e, portanto de seus novos desejos criados e ainda não atendidos por qualquer 

outra marca, conforme explica Cuzzolin (2006). Este é um pensamento ideal para a lógica da moda, 

porém, sabemos que na prática nem sempre ocorre desta forma. Ainda que muitas vezes as 

empresas pesquisem os novos nichos para propor as ações de conquista/persuasão, este 

procedimento se refere geralmente a grandes empresas, criando-se estilos de produtos que formam 

um conceito, ou seja, o “ponto-chave” para a marca. Dessa forma, o consumidor exige mais valor 

naquilo que compra e consome; ele não mais compra apenas um produto, mas sim a realização que 

este o proporciona, e neste contexto, é a marca que provê o valor a mais sobre estes produtos.  

 Assim, a proposta das marcas de moda, na era da globalização, apesar de focarem grupos, 

tendem a exacerbar a individualidade do consumidor com serviços e bens simbólicos (por exemplo: 

status e glamour), e assim faz surgir novas formas de subjetividade (SEMPRINI, 2006). Nesta 

perspectiva, de acordo com Zenone (2006), na interação entre a organização e o consumidor 

realizada por meio da mídia, empregam-se recursos para o enriquecimento dessa subjetividade das 

marcas de moda, com características e conceitos adicionais aos dos produtos e que são incorporados 

na comunicação, como a idéia de status, inteligência, feminilidade, conforto, entre outros. Segundo 

Semprini (2006), os binômios relacionais entre o consumidor e organização, consumo e 

comunicação, são muito bem conhecidos, uma vez que a marca está, ao mesmo tempo, 

profundamente ligada à esfera do consumo, alimenta-se de comunicação e representa uma 

manifestação da economia pós-moderna de suma importância, explica o autor.  
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2.5 MODA NO CINEMA 
 
 
 A moda sempre foi o espelho dos grandes movimentos da humanidade.  Ela se insere em 

toda evolução das sociedades, uma vez que o homem primitivo passou a caçar não só para comer, 

mas também para utilizar suas peles. Segundo Santarelli (2008), alguns detalhes das vestimentas 

das últimas culturas paleolíticas da Europa tinham seu fundo psicológico e social, mas a grande 

necessidade era a proteção contra o frio. Porém, com o passar do tempo, os seres humanos não 

passaram a se cobrir com peles de animais apenas para se proteger do clima, mas essa proteção foi 

se tornando cada vez mais sinônimo de poder e status. Torna-se relevante, assim, um breve estudo 

sobre o histórico da moda, para compreendermos a evolução e a origem dos significados que ela 

exerce nos dias de hoje. 

 De acordo com Falcão (2006), até o século XV as roupas não mudavam com freqüência, 

eram sempre as mesmas modelagens e cores, diferenciavam apenas um povo do outro. Isso tudo 

mudou com o Renascimento. Antes do Renascimento além dos plebeus não poderem usar os 

mesmos tipos de roupas que a corte usava, existiam também leis que regulamentavam até a 

quantidade de tecido, ouro e pedras que uma roupa poderia ter. A moda propriamente dita surge 

quando os plebeus começam a querer imitar os nobres, que para fugir das imitações começam a 

mudar freqüentemente as suas roupas4. Deste modo, com a evolução das sociedades as vestimentas 

ganharam um caráter mais social do que funcional em si. Criou-se, assim, um sistema de consumo, 

associado a toda uma cultura de beleza, conforto, bem-estar, prazer individual e culto ao corpo. De 

acordo com McLuhan (2002), na América de hoje há uma atitude revolucionária que se expressa em 

nossas roupas, em nossos pátios, em nossos carros compactos, entre muitos outros exemplos. Os 

vestidos e os penteados das mulheres vêm abandonando o acento visual pelo icônico, sendo 

substituído por um significado mais subjetivo. A vestimenta, as roupas, os penteados, enfim, a 

moda, se tornou icônica, em lugar do visual. 

 Segundo Klein (apud Tanak, et all, 2004), a moda é descartável e efêmera, ou seja, 

acompanha as mudanças sociais, sendo importante para o mundo moderno.  

 

                                                           
4 A moda é um sistema que acompanha o tempo, que integra o uso das roupas no dia-a-dia a um contexto maior, 
político, social, sociológico (PALOMINO, 2003). No entanto, a moda não é uma realidade pertencente a todas as 
épocas, nem a todas as civilizações, ela é uma construção cultural, histórica, localizável no tempo e no espaço. Ainda 
ressaltando, “a indumentária pode ser considerada como um elemento mediador entre o homem e a cultura, 
estabelecendo a ligação, a convivência com o outro” (CIDREIRA, Renata Pitombo, 2005, p.19).  
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... a moda...faz parte da trama que liga o nosso organismo cultural. A marca, aparece nesse 
contexto, como mantenedora dos conceitos e estilos para garantir vendas em futuras 
coleções e exportações, pois o negócio das grandes confecções é cuidar da marca e do 
design. Todo o processo da moda e marca tem como grande fundamento a “potencialidade” 
do sujeito em expressar seus gostos pessoais; ser ele mesmo; tornar-se único e / ou especial, 
entretanto, o que se verifica é uma pseudo-individualidade frente à massificação do 
consumo e da ideologia individualista (KLEIN apud TANAK et all, 2004). 
 
 

 Seguindo o pensamento dos autores em que a moda é a “filha dileta do capitalismo”5, 

Dévara (2007) explica que, a moda encontrou um caminho muito sedutor com a publicidade, nos 

anúncios de revistas, jornais, outdoors, através da televisão e do cinema. Portanto, a mídia exerce 

grande poder no consumo da moda, sendo ela quem comunica, quem anuncia e quem leva as 

necessidades ao receptor. A moda tem como objetivo atingir o consumidor através da 

comercialização e a divulgação de suas marcas. 

 O mercado da moda evolui junto com o avanço da tecnologia e principalmente da 

comunicação. Houve uma evidente evolução na rapidez com que as marcas da moda passaram a ser 

disseminadas, e essa rapidez ficou mais evidente com a invenção das mídias audiovisuais, da 

televisão e do cinema. Foi neste percurso, então, que a moda passou a ser fotografada e disseminada 

nas películas de cinema. 

 As primeiras produções de cinema tiveram como principais funções a de registrar 

acontecimentos e narrar histórias (FALCÃO, 2006). Ou seja, o cinema procurava registrar fatos, 

contos, casos da vida cotidiana que retratassem a realidade, expressar emoções assim como uma 

arte, sem cunho comercial. Porém, com o tempo o cinema passou a ser abordado também como 

uma indústria, uma vez que os filmes passaram a ser produzidos em série e alvo de promissoras 

estratégias de propaganda.  

 Por ser um registro valioso de imagens, o cinema também passou a ser visto como uma das 

principais fontes de propagação da moda. Segundo Falcão (2006), de início, a questão do figurino 

não era de tamanha relevância, mas a partir do momento em que os filmes passaram a ser 

produzidos mais cuidadosamente o figurino passou a ter uma grande importância tanto na função de 

                                                           
5 Segundo Barthes (apud Cidreira, 2005, p.112) “a moda é comunicação”. Desenvolvendo a idéia de Barthes, o tipo de 
comunicação da moda é algo que torna o indivíduo membro da uma comunidade, é uma comunicação como interação 
social através de mensagens. A partir do momento em que a moda passa a ser vista como materialização de um esquema 
simbólico, ela concorre para estruturar historicamente as épocas, e ao fazê-lo, ela tece um fio de comunicação no tempo. 
A indumentária assume uma responsabilidade informativa que dá conta dos diferentes períodos da civilização e da 
condição de vida dos homens socialmente constituídos. A partir de McLuhan (2002), pode-se dizer que, ao atualizar um 
modo de configuração espaço-sócio-temporal através de um revestimento – a roupa – sendo um recurso tecnológico, a 
moda reclama para si o estatuto de mass media. Conforme o autor, então, a moda é um mass media no sentido em que 
ela é ao mesmo tempo espaço de comunicação e meio de mediação entre indivíduos, grupos sociais e culturais, entre 
civilizações inteiras. Desenvolvendo ainda a idéia de McLuhan, a moda é concebida, assim, como uma mídia. 
 



23 

 

acervo histórico como para dar realismo aos personagens da trama retratada. Assim, a moda e o 

cinema, além de terem um grande elo em comum, serem vendedores de sonhos, também passaram a 

andar lado a lado.   

 Com o tempo o cinema deixou de ser apenas uma referência de moda e comportamento para 

ser tornar uma grande indústria, que vende produtos e marcas de moda no mundo, através da 

construção de suas narrativas e da composição de seus personagens. No cinema os figurinos 

associados às características dos personagens ganham vida (CRIS, 2009). Estas, principalmente as 

de Hollywood, são as principais fontes de pesquisa e venda, nas quais os estilistas põem sua 

criatividade à tona, criando personagens que dão poder, status e reputação às suas marcas fazendo 

com que o consumidor deseje não somente aquela indumentária, mas também todo o glamour 

dessas estrelas que as vestem em meio a uma realidade fictícia (FALCÃO, 2006). Um exemplo 

marcante foi na década de 60, quando a atriz Audrey Hepburn virou o ícone máximo que liga 

cinema e moda ao interpretar uma garota de programa em “Bonequinha de Luxo”, com seu 

figurino: pretinho básico da Givenchy. Este figurino é até hoje considerado sinônimo de elegância, 

uma peça que desperta o desejo de mulheres no mundo todo, e até hoje existem coleções inspiradas 

em seu personagem nesse filme (SANTOS, 2009). Outro figurino que virou sonho de consumo para 

as mulheres foi o vestido branco de chiffon de Billy Travilla6, usado por Marilyn Monroe em "O 

Pecado Mora ao Lado" (1955). Esta peça que personificou a imagem da atriz transformando-a em 

um ícone de sensualidade do cinema (SANTOS, 2009). 

 Em relação ao merchandising de marcas de moda no cinema, pode-se dizer que ele tomou 

impulso na década de 70, com o filme “Os Embalos de Sábado à noite”, quando os personagens 

John Travolta e Olivia Newton John exibiam seus figurinos, blusinhas de polyester, meias de lurex, 

cintura alta, cabelos esvoaçantes e sapatos de plataforma, o que inaugurou a era disco, movimento 

caracterizado por esses tipos de vestimentas, que se tornaram peças obrigatórias para quem queria 

estar na moda, (MARINO, 2007). A repercussão do filme foi tanta que aqui no Brasil, em 1978, 

como já foi anteriormente mencionado, ocorreu o maior símbolo do fenômeno da moda Disco, a 

novela “Dancin' Days”, exibida pela Rede Globo, que se instalou características da engrenagem 

fashion através de aparições de marcas de roupas de moda no país, (PALOMINO, 2003). Segundo 

(SILVA, 2009), o primeiro grande case de merchandising de marca de moda que aparece na TV 

brasileira é, então, nesta novela, com o merchandising das calças jeans Staroup7. 

                                                           
6 Billy Travilla era o figurinista da Marilyn Monroe e dos estúdios Fox. 
7 Staroup é uma marca forte de jeans, sendo ainda uma das empresas mais conhecidas fabricantes de jeans do Brasil. < 
http://cidadebiz.oi.com.br/paginas/42001_43000/42897-1.html> 



24 

 

 Daí em diante, o cinema transformou-se numa vitrine almejada pelas empresas, e numa 

mídia de grande potencial de venda de estilos de vida, produtos, roupas e principalmente, marcas 

consagradas, podendo assim, classificarmos este como uma ferramenta importante na publicidade e 

propaganda para o mercado de moda, através do merchandising. Assim, a partir da premissa desta 

lógica industrial do cinema e da moda, se reconhece a relação intrínseca destas duas “indústrias”, 

uma vez que a narrativa do cinema passa a ser suporte expressivo de uma publicidade, como 

também possui seu conteúdo e sua própria expressão.  

 Essa relação/inclusão da moda com o cinema está ocorrendo com freqüência cada vez maior, 

e como exemplos recentes disso, temos o filme “Sex in the city” (2008), que possui personagens 

com figurinos de Westwood a Herchcovitch, e do longa metragem recém lançado “Delírios de 

Consumo de Becky Bloom” (2009). Ambos os filmes, juntamente com o nosso objeto de estudo “O 

diabo veste Prada” (2006) tiveram como figurinista Patricia Field. 

  Assim, entendendo o cinema como um meio de comunicação, que com as intervenções 

multimídia, constatamos que cada produção funciona como publicidade para uma outra, ou seja, a 

moda fornece o cinema, assim como o cinema “abastece” a moda. Tudo é “recuperado” de maneira 

sinérgica para amplificar e acelerar o fenômeno do sucesso das empresas (LIPOVETSKY, 1989). 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que uma variável qualitativa é caracterizada 

por relacionar aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente 

(FACHIN, 2001). O processo iniciou com revisão bibliográfica que serviu como base teórica em 

documentos, livros, entre outros, ou seja, buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado existente sobre determinado assunto ou tema (Cervo e Bervian, 2002). Deste 

modo, foram pesquisados livros, artigos e referências bibliográficas relevantes sobre os eixos 

teóricos centrais do trabalho, como merchandising, cinema e moda, e a interligação destes na 

contemporaneidade. 

 O trabalho também implicou uma pesquisa documental, que, segundo Fachin (2001), é toda 

informação de forma oral, escrita ou visualizada, consistindo na coleta e classificação, seleta difusa 

e utilização de todas as informações, textos e notícias acerca do filme.  Também foi utilizado um 

documento em vídeo, ou seja, a obra “O diabo veste Prada”.  

 A partir daí, para dar conta dos objetivos propostos foi feita a análise fílmica. Isto porque 

segundo Aumonte e Marie (1993), um filme é considerado como uma obra artística autônoma, pois 

gera um texto que fundamenta seus significados sobre estruturas narrativas e sobre bases visuais e 
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sonoras, procedendo assim um efeito particular no espectador, sendo fundamental compreendê-lo 

na complexidade da obra para avaliá-la. Por sua vez, para analisar um filme entendido como obra 

artística, como o autor argumenta: 

 

“La Mirada que se proyecta sobre un film se convierte en  analítica desde el momento en 
que, como indica La etimologia, uno decide disociar ciertos elementos de La película para 
interesarse especialmente en aquel momento determinado, en esa imagen o parte de La 
imagen, en esta situación.” (J.AUMONTE Y MARIE, 1993, p.19) 
 

 Para os autores, ainda que não exista um método universal de analisar um filme, já que esta 

análise é de certo modo interminável (uma vez que sempre ficará algo para ser analisado) é possível 

delimitar/pontuar aspectos e verificar enfoques/pontos de vista desde perspectivas diversas e, desde 

onde se olha, contextualizando, (co)relacionando com os elementos socioculturais, econômicos, 

históricos etc. 

 Neste sentido, a análise de um filme exige, pois, de acordo com Venoye (1994) não apenas 

vê-lo, mas também revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente, tratando-se de uma atitude 

diferente em relação a este objeto de estudo. Ou seja, analisar um filme é desmontá-lo, estendendo 

seu registro perceptivo para usufruir melhor seu conteúdo. No entanto, após decompô-lo, é 

necessário estabelecer elos entre esses elementos isolados, a fim de compreender como eles se 

associam para surgir um todo significante através da “re-construção” do filme. 

 Para realizar, então, a análise fílmica de “O Diabo veste Prada,” faz se valer de alguns 

métodos ou “instrumentos”, como cita J. Aumont y Marie (1993). Estes autores dividem os 

instrumentos em três elementos, porém, apenas um é de relevância para atingir os objetivos deste 

trabalho, o instrumento descritivo na análise fílmica.  “En un film, y en principio, todo se puede 

describir, por lo que, en consecuencia, estos instrumentos deberán ser muy variados” (J. AUMONT 

Y MARIE, 1993, p.55).  Tendo em conta o predomínio do filme narrativo, nos dedicaremos a 

descrever as unidades narrativas e também as características da imagem. Para isso, de acordo com J. 

Aumont y Marie (1993), a decoupagem, ou seja, dividir o filme em cenas e/ou planos, é um 

instrumento indispensável para realizarmos a análise textual ou narrativa do filme, como também a 

puramente visual. Ainda, descrever uma imagem também pode ser considerada a tradução da 

linguagem verbal e os elementos informativos e significativos que contém. 

 
“...la descripción detalhada de los planos que componen un film, presupone siempre una 
firme elección analítica  e interpretativa: en efecto, no se trata de describir “objetivamente” 
y de manera exhaustiva todos los elementos presentes en una imagen, de modo que el 
método utilizado en la materialización de una hipótesis de lectura, sea ésta explícita o no.” 
(J. AUMONT Y MARIE, 1993, p.73)  

 



26 

 

 A descrição de uma cena ou planos requer uma interpretação não somente “objetiva” dos 

elementos presentes nas imagens, mas também a leitura simbólica, subjetiva, que ela possui, sendo 

esta explícita ou não. “...además, una imagen...posee siempre varios niveles de significación. Como 

mínimo, la imagen vehicula siempre elementos informativos y elementos 

simbólicos...”(J.AUMONT Y MARYE, 1993, p.75) 

 Assim, foi feita uma decoupagem, ou seja, decompostas e descritas as cenas e os elementos 

visuais do filme “O diabo veste Prada” que contenham ações de merchandising. Para facilitar o 

entendimento e a identificação das ações de merchandising nas cenas consideramos:  

A) Merchandising verbal – ou seja, as marcas de moda pronunciadas pelos personagens nos 

diálogos; 

B) Merchandising visual – quando aparecem imagens de produto(s) e marca(s) de moda nas cenas, 

dentro de subcategorias, quais sejam: 

 b.1) Marca – conforme esta é destacada; 

 b.1.1)  Figurino - identificamos o merchandising nas roupas e looks das personagens através 

das próprias peças de roupa, etiquetas etc; 

 b.1.2) Cenário - locações externas, internas, a direção de arte, objetos cênicos e as 

publicidades que compõe os cenários; 

 b.1.3) Personagem - levamos em consideração a relação dos personagens associados a uma 

certa marca; 

C) Merchandising integrado – naquelas em que aparecem os dois merchandisings anteriores ao 

mesmo tempo (no diálogo e nas imagens). 

 Nesta categorização vale ressaltar, também, que tais abordagens de merchandising podem 

ser considerados dois tipo: 

1) Explícito; 

2) Implícito. 

 O merchandising explícito é aquele em que produtos/marcas aparecem em evidência na 

cena, bem destacados, e também quando uma marca é pronunciada verbalmente. Merchandising 

implícito será considerado aquele em que logomarcas ou elementos que remetam a um produto ou 

marca estão mais disfarçados/camuflados, e/ou abordados de forma mais sutil na cena. Uma 

ressalva é que a menção de marcas nos créditos do filme, não serão levadas em consideração, uma 

vez que, segundo o conceito do merchandising como product placement, ele precisa estar dentro do 

contexto do filme. 

 Posteriormente, serão feitas considerações de como estas ações de merchandising de marcas 

de moda foram utilizadas/abordadas de acordo como suas significações no contexto fílmico. 
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Também foram analisadas as relações do cinema, moda e merchandising, pondo em pauta a 

crescente ocorrência deste no cinema contemporâneo. 

 

 
4 ESTRATÉGIAS DE MERCHANDISING NO FILME 
 
 
  O filme “O diabo veste Prada” é uma adaptação cinematográfica do bestseller literário de 

2003, de Lauren Weisberger, o qual levou o mesmo título. O filme (drama/comédia), realizado por 

David Frankel, entrou em cartaz em junho de 2006 e discursa sobre o mundo inebriante da moda, 

no qual, as mulheres precisam usar o manequim 36 para serem consideradas bonitas, e estar com o 

cabelo mal arrumado pode acabar com uma carreira. A revista Runway, administrada com pulso 

forte e sofisticado por Miranda Priestly (Meryl Streep), é o sonho de qualquer garota, segundo o site 

http://www.cranik.com/diabovesteprada.html. Miranda é uma das mulheres mais poderosas da 

moda e a Runway é uma temível armadura para qualquer um que deseje vencer nesta indústria. Para 

transformar a revista na bíblia da moda de Nova York e, portanto, da moda mundial, Miranda não 

deixa pedra sobre pedra em seu caminho, inclusive uma longa lista de assistentes que não 

conseguiram se manter no posto. É um emprego ao qual só sobrevive quem não tem respeito 

próprio e, no entanto, é uma oportunidade pela qual um milhão de jovens mulheres em Nova York 

matariam para conseguir, a qual resiste orgulhosamente Emily, a qual só sonha em ir para Paris. 

 

 
FIGURA 1: Miranda Priestly (Meryl Streep) 
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FIGURA 2: Emily (Emily Blunt) 

 
Um cargo de assistente de Miranda poderia abrir as portas para a recém-formada Andy Sachs (Anne 

Heathaway). Mais para estudante sem estilo, ela se percebe figura solitária entre o pequeno exército 

de “saltinhos” da equipe da Runway –divas da moda 

 
 

 
FIGURA 3: Andy Sachs (Anne Hathaway) 

 
magérrimas, batendo seus saltos altíssimos pelos corredores da matriz da revista em Manhattan. 

Quando Andy chega para a entrevista, começa a entender que será preciso mais que iniciativa e 

determinação para vencer nessa área. O teste definitivo está diante dela, vestida de Prada dos pés à 

cabeça. Miranda tem o poder de fazer o mundo fashion girar como uma bola de basquete, mas é 

incapaz de encontrar e manter uma boa assistente. Andy é toda inadequada para o cargo, mas tem 

algo que falta às outras assistentes: ela se recusa a fracassar. Para tornar-se a assistente perfeita, 

Andy terá de passar por uma transformação que contará com a ajuda de Nigel, que também trabalha 

na revista e pensa conseguir o emprego dos sonhos, ser eleito sócio duma empresa global de James 

Holt. 
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FIGURA 4: Nigel (Stanley Tucci) 

 

Logo, para desgosto de seu namorado Nate  (Adrian Grenier), Andy será capaz de falar como deve, 

andar como deve (num impecável Manolo Blahnik) e nunca mais confundir Dolce e Gabbana. 

 
 

 
FIGURA 5: Nate (Adrian Grenier) 

  
Porém, quanto mais enxerga a vida pelos olhos de Miranda, mais compreende que o mundo dela é 

fabuloso, mas solitário; e que, por vezes, o sucesso depende de grandes sacrifícios – mas com um 

preço muito maior ainda. 

 

 4.1 MARCAS 

 

 PRADA  
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 A marca Prada aparece no total de quatro vezes no decorrer do filme. Sendo que a primeira é 

no título, e, obviamente, a que tem maior destaque, apesar das outras aparições contabilizarem 

somente mais três vezes.  

 

 
FIGURA 6: 1ª aparição da marca, 4 segundos de duração. 

  

 A presença desta marca no título do filme, com certeza, é a que tem maior ênfase e o que 

caracteriza este merchandising como um personagem e não pano de fundo. Assim, fica evidente ser 

a marca principal e de maior peso no enredo, uma vez que indica ser a poderosa Miranda Priestly. 

Consideramos este merchandising visual, apesar de não aparecer a logo da marca em si ou algum 

produto desta, pois está inserido no título, e de uma forma totalmente explícita.   

 A segunda aparição da marca é muito sutil (quase imperceptível) aparecendo no cenário, em 

um frasco de perfume, quando uma atriz figurante fecha o espelho do banheiro no qual se arruma. 

Aqui, consideramos um merchandising visual e implícito. Trata-se de uma cena muito rápida e é 

necessário ser bastante detalhista para percebê-lo. 
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FIGURA 7: 2ª aparição da marca, 1/2 segundos de duração. 

 

 Na terceira vez que Prada aparece tem mais ênfase. A editora Miranda está chegando na 

revista Runway vestindo literalmente a marca, quando aparece apenas o close de sua bolsa.  

 

 
FIGURA 8: 3ª aparição da marca, 5 segundos de duração. 

 

 Este merchandising é o principal da produção pois apresenta a personagem como também 

esclarece o título do filme, de que o “diabo” é a Miranda, já que se dá nos primeiros minutos do 

filme (00: 05:29s). Tal ação é visual (contida no figurino da personagem) e de maneira explícita.   

 A quarta aparição desta marca ocorre aos 37 minutos, de forma implícita e sutil. Trata-se de 

um outdoor anunciando um perfume e que está camuflada no cenário. É uma publicidade dentro de 

um merchandising. 
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FIGURA 9: 4ª aparição da marca, 2 segundos de duração. 

 

 CHANEL 

 A respeito dos merchandisings da Chanel, observa-se que esta é a marca que mais aparece 

durante todo o filme, contabilizando no total nove aparições. É evidente a presença desta marca no 

figurino da personagem Andy, a marca Chanel praticamente vestiu toda a personagem. A primeira 

aparição é bem sutil, se valendo de um merchandising visual e implícito, uma vez que é uma caixa 

com a marca e que está em cima da mesa de Emily, fazendo parte do cenário. A aparição é bem 

rápida.  

 

 
 FIGURA 10: 1ª aparição da marca, 1/2 segundo de duração. 

 

 O segundo merchandising é integrado, uma vez que a marca é pronunciada verbalmente e 

também aparece o produto, e é do tipo explícito, uma vez que Nigel (apesar de em nenhum 

momento conter algum merchandising em seu figurino) contém muitos em seu diálogo. Nesta cena, 
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Nigel está no “guarda-roupa” da revista, reformulando o figurino de Andy. O merchandising 

aparece em seu diálogo quando ele diz que ela precisa de uma peça Chanel e posteriormente, 

quando ele dá um casaco para ela.  

 

 

 
FIGURA 11: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Isso mostra a projeção de uma marca como a Chanel, ao transformar estilos, do personagem 

se sentir outra pessoa ao vestir esta marca, fazendo com que a pessoa mude a sua postura perante 

muitas situações e até mesmo sua identidade. Este ato é comum nos tempos de hoje, pois o ponto 

chave para o sucesso de uma marca é compreender o poder emocional que influencia a tomada de 

decisão dos seus consumidores potenciais. “Não se pode desenvolver uma marca separando-a das 

sensações que os consumidores sentem ao terem contato com um determinado produto ou serviço” 

(GOBÉ, 2002). 

 Segundo Martins (1999, p.123), na construção da marca é necessário trabalhar com grupos 

de imagens representativas das emoções humanas que tenham significado simbólico confirmado em 

pesquisas com o consumidor, o que podemos observar no caso de quando uma mulher se sente 

baixo astral ela vai às compras, tentando suprimir sua infelicidade com o consumo de roupas, 

sapatos, bolsas etc. Assim, este merchandising pode ser percebido, de certa maneira, como um 

apelo e um incentivo ao consumo, uma vez que, segundo Pinho (1996) exerce papel fundamental na 

construção da imagem da marca, manipulando, reforçando ou transmitindo atributos, valores, 

associações e emoções que constituem os componentes essenciais para a formação e manutenção da 

imagem de uma marca/produto. 
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 O terceiro merchandising da Chanel acontece após a renovação do figurino de Andy. Emily, 

juntamente com a participação de Gisele Bündchen, ficam surpresas ao ver a “nova Andy”. 

Podemos observar a publicidade da marca no diálogo de Emily, que indignada pergunta: 

  

 
FIGURA 12: 3ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este é um merchandising verbal e, consequentemente, explícito. É a partir deste momento 

que começam as primeiras evidências da relação desta marca com o figurino da personagem Andy. 

 As próximas aparições (4ª, 5ª e 8ª), portanto, explicitam que a Chanel vestiu esta 

personagem, uma vez que Andy aparece usando dois tipos diferentes de colares com o logotipo da 

marca e em várias cenas. 

 

 
FIGURA 13: 4ª aparição da marca, 10 segundos de duração. 
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FIGURA 14: 5ª aparição da marca, 8 segundos de duração. 

 
 FIGURA 15: 8ª aparição da marca, 4 segundos de duração. 

 

 Neste caso, o merchandising é visual e do tipo implícito, pois quem não conhece a 

logomarca da Chanel não identifica. Já para quem conhece, fica explícito. Assim, este tipo de 

merchandising depende do conhecimento do espectador sobre marcas de moda. Esta ação é a que 

tem maior tempo de exposição, já que Andy está em várias cenas com eles e compõe dois figurinos 

diferentes da atriz. 

 A 6ª e 7ª aparição desta marca ocorre também no figurino da jovem. Na 6ª cena ela está em 

seu trabalho conversando com Emily, com um óculos de sol com a logomarca da Chanel.  
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FIGURA 16: 6ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Na outra cena, Andy está com o mesmo acessório, porém andando na rua e conversando ao 

celular.  

 
FIGURA 17: 7ª aparição da marca, 4 segundos de duração. 

 

 Este merchandising é o mesmo caso do anterior, é visual e implícito, porém para quem 

conhece a logomarca ele pode se tornar explícito. Já na 9ª aparição, a marca aparece no cenário, de 

forma visual e implícita, numa sacola, na cena em que Andy entra no quarto de hotel de Miranda.  
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FIGURA 18: 9ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Com este merchandising, fica claro que não é só a Andy que faz uso da marca, mas também 

a editora Miranda.  

 Analisando todas as ações de merchandisings desta marca, observa-se que todos os 

personagens principais fazem referência à esta: Emily guardando a caixa da Chanel, Nigel dizendo 

que Andy precisa de um Chanel, Andy com grande parte do figurino da Chanel e, por último, 

também Miranda com um pacote da marca. Assim, a Chanel teve alcance de todos os principais 

atores, indicando que todo mundo usa, no caso, usaram a marca. Este tipo de ação abrange todas as 

partes do filme (início, meio e fim), expondo a marca várias vezes, reforçando ainda mais a imagem 

e o valor simbólico desta. 

 

 CALVIN KLEIN 

 A marca Calvin Klein aparece quatro vezes, sendo que nas três primeiras ocorre 

merchandising de forma verbal e, claramente explícito, como na cena em que é o primeiro dia de 

Andy na revista. Nesta, Miranda ordena a necessidade de saias da Calvin Klein como no diálogo a 

seguir: 

 

Miranda: “Emily! Emily! Aí está você Emily. Quantas vezes eu tenho que chamar seu 
nome?  
Andy: Na verdade me chamo Andy. Meu nome é Andy, Andrea, mas todos me chamam de 
Andy. 
Miranda: Eu preciso de 10 ou 15 saias da Calvin Klein .  
Andy: Que tipos de saias você... 
Miranda: Por favor, vá amolar outro com suas perguntas.” 
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FIGURA 19: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Nesta cena fica evidente a soberania da personagem Miranda, sua irrevogável arrogância e 

seu poder sobre os demais, como se o mínimo que as pessoas pudessem fazer é adivinhar o que ela 

quer.  

 Outra situação que ocorre o merchandising da Calvin Klein é quando Andy pede ajuda para 

a assistente superior a ela, Emily, pois a chefe havia falado algo sobre saias da Calvin Klein, sendo 

que ela desconhecia quaisquer assuntos sobre estas. 

 

 
FIGURA 20: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Na mesma cena, porém em ocasião posterior, Emily diz que vai resolver o problema e 

manda Emily até a loja da Calvin Klein, como na cena abaixo (FIGURA 21). 
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FIGURA 21: 3ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Nesta cena, portanto, evidencia-se o merchandising verbal e explícito da marca, o qual é 

manifesto numa seqüência de três vezes seguidas, sendo a única cena com um merchandising tão 

repetitivo dentro duma mesma cena.  

 A quarta vez que aparece um merchandising desta marca é na cena em que Miranda chega 

no escritório e larga seu casaco e sua bolsa em cima da mesa de Andy (o que faz diariamente). 

Emily pega a roupa e coloca dentro de uma proteção para roupas e coloca na arara, aparecendo de 

forma muito sutil a etiqueta do saco de proteção de roupa, fazendo parte do figurino. 

 

 
FIGURA 22: 4ª aparição da marca, 1/2 segundo de duração. 
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 DOLCE&GABBANA 

 Esta marca possui um total de três merchandisings no filme. A primeira aparição é na cena 

em que Miranda está chegando na Runway e uma de suas assistentes (atriz coadjuvante) troca seu 

tamanco por um de salto da Dolce&Gabbana.  

 

 
 FIGURA 23: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este merchandising é visual e explícito, uma vez que se enxerga claramente a marca, ainda 

mais com o close da câmera. A atitude da atriz, de obrigar-se a vestir um salto alto de grife, 

explicita a exigência do mundo fashion, principalmente no trabalho, de estar sempre vestida com 

um figurino impecável e com roupas de marcas. Em termos de análise, isso reforça o peso da marca, 

uma vez que não interessa se é confortável, e sim o significado que um sapato Dolce&Gabbana 

possui. Esta cena também traduz o temor dos funcionários da revista em relação a autoritária chefe 

Miranda, como também os sacrifícios que as jovens que trabalham lá e pretendem seguir uma 

carreira no mundo da moda necessitam fazer. 

 O segundo merchandising desta marca ocorre na cena do primeiro dia de Andy na Runway, 

no diálogo da protagonista quando ela atende ao telefone e pergunta:  
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FIGURA 24: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este merchandising é verbal e explícito e retrata a falta de conhecimento de Andy para 

assuntos de moda e nomes de marcas.   

 A terceira vez, o merchandising acontece na hora da transformação do figurino de Andy, em 

que Nigel, após ela lhe pedir ajuda, a leva para o closet do escritório da revista para arrumar seu 

visual. 

 

 
 FIGURA 25: 3ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Assim, o personagem pronuncia o nome da marca e, ao mesmo tempo, entrega uma roupa 

para ela, o que faz com que ocorra um merchandising integrado e do tipo explícito. 
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 HERMÈS 

 O merchandising da marca Hermès aparece duas vezes claramente, apesar de outras várias 

vezes no decorrer do filme sacolas com a logo da marca serem mostradas, porém de forma muito 

sutil. A primeira aparição da marca acontece de forma verbal e explícita no diálogo de Emily, 

quando Andy está caminhando na rua e atende o celular.  

  

 
 FIGURA 26: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 A segunda surge minutos antes da cena em que Emily é atropelada. Ela está saindo da loja 

Hermès, cheia de sacolas, atrasada para o trabalho. Este merchandising é integrado, pois aparece ao 

fundo, no cenário, a fachada da loja com a marca em formato grande (toda tela) e Emily pronuncia 

o nome da marca ao telefone (modo verbal) como no diálogo: 

 

“Oi, oi. Desculpa pelo atraso. É que Miranda queria alguns cachecóis do Hermès.” 
 
 

 Além de integrado, ele é do tipo explícito, possuindo o nome na parede da loja, no diálogo 

da atriz e ainda as logomarcas nas sacolas.  
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 FIGURA 27: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 DIOR 

  A marca Dior aparece duas vezes no decorrer do filme. A primeira é bem no início, muito 

sutil, de forma visual e quase imperceptível, camuflado no cenário, no frasco de um perfume em 

que está no armário de banheiro de um personagem secundário – uma das assistentes de Miranda – 

(o mesmo em que aparece o merchandising da marca Prada, anteriormente abordado). 

 

 
FIGURA 28: 1ª aparição da marca, 1/2 segundo de duração. 

 

 Este merchandising é muito rápido (dura frações de segundos), sendo necessária muita 

atenção, o que provavelmente deve passar despercebido pela maioria das pessoas. Ele ocorre quase 

simultaneamente com o merchandising da Prada (FIGURA 07), que surge no mesmo frasco de 

perfume. Isto pode ser um reflexo do espelho com outro frasco de perfume como também pode ser a 
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marca do perfume que está atrás, entretanto, é uma estratégia muito sutil que mesmo que não 

percebamos aos olhos, pode ficar no inconsciente do telespectador, subliminarmente. 

 Já o segundo merchandising é de forma bem explícita, no diálogo de Nigel, quando estão 

produzindo um ensaio fotográfico, e em conversa com Andy, aparece a marca Rocha pela primeira 

e única vez: 

 

“Tenha certeza de que Miranda receberá isso o mais rápido possível. E diga a ela que eu 
troquei o Dior  pelo Rocha.” 
 

 
FIGURA 29: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este merchandising pode ser considerado negativo, apesar de mencionar o nome da marca, 

porém, dentro do contexto, como já está explicito na figura, a marca Dior é substituída por outra, 

sem motivo aparente, transmitindo uma ideia de inferioridade.  

 

 MANOLO BLAHNIK 

 Manolo Blahnik aparece duas vezes: a primeira é na cena em que Miranda pede para Andy 

pegar seus sapatos na loja Manolo Blahnik, verbalmente e explicitamente como na figura 25: 
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 FIGURA 30: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este merchandising, dentro do contexto e considerando o título “O diabo veste Prada”, 

poderia ser considerado como conflitante, uma vez que de acordo com esta cena, Miranda não 

possui somente Prada em seu figurino, mas também Manolo Blahnik (apesar de não aparecer em 

nenhum momento ela vestindo esta marca). Esta cena, portanto, evidencia que a marca Prada não é 

absoluta para a personagem no enredo. 

 O segundo merchandising ocorre no diálogo de Nigel, na cena em ele está renovando o 

guarda-roupa de Andy, como já foi mencionado em merchandisings de outras marcas, na mesma 

cena anteriormente.  

“Eu não sei o que você espera que eu faça. Não há nada nesse guarda-roupa gigante que 
sirva para você. Posso te garantir isso. São apenas tamanhos de amostras 35 ou 38...Está 
bem, nós estamos fazendo isso para você. Você vai pegar o que eu te der e vai 
gostar...Sapatos Manolo Blahnik. Temos que ir ao departamento de beleza, só Deus sabe 
quanto tempo isso vai levar.” 
 
 

 



46 

 

FIGURA 31: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Ao mesmo tempo em que ele menciona a marca, ele os alcança. Assim, este é um 

merchandising integrado, pois o personagem pronuncia a marca (verbal) e ao mesmo tempo mostra 

(visual); e do tipo explícito.  

  

 JIMMI CHOO’S 

 Jimmi Choo’s também aparece duas vezes.  A primeira é na mesma cena descrita no 

parágrafo anterior, na transformação do guarda-roupa de Andy. Ele acontece no diálogo de Nigel. 

Este merchandising é integrado, pois Nigel pronuncia a marca e ao mesmo tempo mostra o sapato 

de maneira explícita. 

 

 
FIGURA 32: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

   

 O segundo merchandising de Jimmy Choo’s é quando Emily está no hospital, conversando 

com Andy, após o seu atropelamento. Andy avisa Emily que Miranda a trocou para ir no seu lugar 

para Paris. Este surge no dialogo de Emily, de maneira explícita: 

 

“Não me importo se ela ia te despedir ou te dar um cartão vermelho! Você devia ter dito 
não...Você sabe o que realmente me irrita nisso tudo é que, você sabe, foi você quem disse 
que não se importa com essas coisas. E você realmente não se importa com a moda. Você 
só quer ser uma jornalista. Um amontoado de porcaria! Encare isso, você vendeu sua alma 
no dia em que calçou os sapatos Jimmy Choo’s...”     
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FIGURA 33: 2ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

  A menção desse merchandising no diálogo de Emily sugere bastante peso para esta marca, 

uma vez que a coloca como o motivo de Andy ter começado a se interessar pelo mundo da moda, a 

mudar seu comportamento, como também a passar por cima das pessoas (na visão de Emily). 

  

 VALENTINO 

 Esta marca possui duas ações de merchandising durante o filme. A primeira é no diálogo de 

Emily (que está muito gripada) com Andy. Emily está indignada por estar usando a marca 

Valentino naquele estado. O merchandising é explícito uma vez que é verbal e demonstra o cuidado 

e a veneração com uma marca, no caso da Valentino, não sendo justo ela estar usando uma roupa 

destas não estando glamourosa. 

 

 
  FIGURA 34: 1ª aparição da marca, 1/2 segundo de duração. 



48 

 

 

 A segunda aparição da marca ocorre no desfile de moda em Paris, no cenário, de maneira 

visual e bem explícita, nas “paredes” de onde saem as modelos que desfilam para certas marcas. 

Nesta cena mostra-se o glamour da moda, os desfiles, as modelos e principalmente os vestidos 

sofisticados da marca. É um momento do filme em que se retrata o encanto do mundo fashion. E a 

última aparição é nos créditos, nos agradecimentos pela assistência, de forma visual e explícita. 

 

 
FIGURA 35: 2ª aparição da marca, 2 segundos de duração. 

   

 

 GEORGES CHAKRA 

 Esta marca aparece fazendo parte do cenário, no desfile de moda em Paris. Este é um 

merchandising visual e bem explícito. 

 
FIGURA 36: 1ª aparição da marca, 5 segundos de duração. 
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 AZZARO 

 Esta grife também aparece no cenário do desfile de moda em Paris. Trata-se de um 

merchandising visual e explícito. 

 
FIGURA 37: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 OUTRAS 

 As marcas que agora iremos abordar possuem apenas um merchandising, o que não significa 

que são menos importante que as demais, sendo que algumas possuem enfoque bem maior e mais 

evidente. Em relação ao merchandising da Diadora, por exemplo, ele ocorre muito sutil, bastante 

implícito, apenas ao fazer parte da composição do cenário de uma cena, em um cartaz, de maneira 

visual e apenas da logomarca. Na cena, Andy e Nigel estão no refeitório conversando, e atrás deles 

há o cartaz de um tênis da marca. Porém, para aqueles que não conhecem a identidade visual da 

marca, este pode passar despercebido. 
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 FIGURA 38: 1ª aparição da marca, 4 segundos de duração. 

 

 Banana Republic é outra marca que aparece uma vez e no diálogo de uma atriz 

coadjuvante, na cena em que Miranda está escolhendo roupas em seu escritório e não gosta de 

nenhuma:  

 

 
 FIGURA 39: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Este é um merchandising verbal e explícito, por sua vez, é apenas um diálogo do roteiro, 

uma vez que no contexto ou cenário ele não é ampliado. Nesta mesma cena, destaca-se o 

merchandising da marca Oscar de la Renata e Yves Saint Laurent no diálogo de Miranda. Este 

aparece quando Andy entra no escritório e Miranda está escolhendo um vestido, porém fica indecisa 

com qual dos dois cintos combiná-lo, sendo que os dois são bem parecidos. 
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Miranda: “Onde estão todos os cintos para esse vestido...Porque nenhum está pronto?” 
Atriz coadjuvante: “Aqui, difícil de escolher. Eles são tão diferentes.” 
Miranda: “Alguma coisa engraçada Andy?”  
Andy: “Não. Não, não, nada... Sabe, só que esses cintos me parecem exatamente iguais. 
Você sabe, eu ainda estou aprendendo sobre essa coisa e...” 
Miranda: “Essa... coisa? Oh, ok. Entendi. Você acha que isso não tem nada a ver com você. 
Você vai até o seu guarda-roupas e escolhe... não sei... essa blusa azul horrível, por 
exemplo...porque você está tentando dizer ao mundo que você se considera muito séria para 
se preocupar com o que se vestir. Mas o que você não sabe é que essa blusa não é apenas 
azul. Nem turquesa, nem cor do céu. Na verdade é azul celeste.  E você também não está 
ciente do fato de que em 2002, Oscar de la Renata, fez uma coleção de roupas de cor azul 
celeste. E depois eu pensei que tinha sido Yves Saint Laurent... não foi...ele que criou as 
jaquetas militares de cor azul celeste?...E depois essa cor apareceu em coleções de oito 
estilistas diferentes. Depois disso, chegou às lojas de departamentos e depois acabou em 
liquidações em alguma lojinha de esquina onde você, sem dúvida, comprou sem nenhuma 
nota fiscal. De qualquer forma, esse azul representa milhões de dólares e trabalhos 
incontáveis, e é um pouco cômico que você tenha feito essa escolha achando que te 
excluiria do mundo da moda, quando, na verdade você está usando uma blusa que foi 
escolhida para você por alguém daqui, de um acumulado de “coisas”.” 
 
 

 
   FIGURA 40: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 
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 FIGURA 41: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Nancy Gonzalez é outra marca que aparece na cena em que Nigel está renovando o guarda-

roupa de Andy. É um merchandising integrado e explícito, uma vez que ele diz a marca e ao mesmo 

tempo mostra o produto.  

 

 
 FIGURA 42: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Na mesma cena, ocorre o mesmo tipo de merchandising, quando Nigel também fala que ela 

precisa de um casaco Narciso Rodriguez e dá este para Andy. 
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 FIGURA 43: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 Também há o merchandising da marca Shu Uemura. Este ocorre de forma explícita no 

diálogo de Serena (Gisele Bündchen) com Emily: 

Emily: “Eu não faço ideia do porque Miranda contratou ela.”  
Serena: “Eu também não. No outro dia, nós estávamos no departamento de beleza, ela 
pegou o rímel “Shu Uemura” e disse, “o que é isso?” 
 
 

 
FIGURA 44: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração 

 

 As funcionárias da revista estão a falar sobre a ignorância de Andy de não saber o que é um 

rímel Shu Uemura, como sendo imprescindível que alguém não saiba o que aquilo significa. A 

participação da modelo Gisele Bündchen e, principalmente, dela citar a marca, já atribui uma 

importância maior para a mesma, tanto por ser um “testemunhal” da modelo consagrada como 

número 1 do mundo, tanto pelo tom da conversa dela. Esta marca também tem um merchandising 
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no início do filme, em que uma atriz está usando um curvex desta marca. Porém, é muito rápido e 

praticamente quase imperceptível, por isso não o consideramos para análise.  

 Na cena em que Andy está num bar com os amigos distribuindo presentes para eles, ocorre o 

merchandising integrado de várias marcas. A primeira é Mason Pearson que está em seu diálogo 

ao colocar produtos da marca em cima da mesa do bar. 

 

 
FIGURA 45: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 

 

 A segunda é Clinique, que ela dá os produtos para sua amiga e por último, e mais explícito, 

é o merchandising de uma bolsa MarcJacobs, que Andy dá para sua amiga. 

 

 
FIGURA 46: 1ª aparição da marca, 2 segundos de duração. 
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FIGURA 47: 1ª aparição da marca, 13 segundos de duração. 

 

 Esta marca é a que mais aparece na situação. Ela é enfatiza, adquirindo maior importância 

através do diálogo da amiga que foi presenteada, que enlouquece quando vê de que marca é a bolsa. 

Lilly: “Me dá, me dá, me dá! Meu Deus! Esse é o novo MarcJacobs! Isso foi vendido em todo 

lugar. Onde você pegou essa? Não, não, não, não, não. Essa bolsa custa US$1,900. Eu não posso 

pegar isso de você. Oh, isso é lindo!” 

 A marca Noguchi também aparece no filme, porém apenas está presente no diálogo de Nigel 

em uma reunião com Miranda.  

 “Então eu sugiro que, Testino lance eles no Jardim Noguchi.”  
 
 

 
 FIGURA 48: 1ª aparição da marca, 1 segundo de duração. 
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 Sephora aparece de maneira implícita no cenário, na cena em que Andy está passeando na 

rua e passa em frente a vitrine da loja. Consegue-se ler Sephora na fachada e enxergar os produtos 

dentro da loja.  

 

 
FIGURA 49: 1ª aparição da marca, 6 segundos de duração. 

 

 Os merchandisings no enredo do filme aparecem mais nas cenas descritivas, constituindo 

cenário e o figurino dos personagens, como também nos diálogos, quando se quer dar ênfase maior. 

Estes são mais mostrados durante o início e o meio do filme, para ilustrar o mundo da moda, nos 

momentos mais particulares dos contextos desta. No final do filme praticamente não aparece 

merchandising e, também, nas cenas mais importantes, de grande conflito (emoção), também não 

aparece nenhuma marca.  

 Observa-se claramente que a personagem Andy foi vestida na maior parte do filme com o 

figurino da marca Channel. Isto fica bem explícito em dois colares que ela usa durante várias cenas 

do filme e que possui a marca visual da Channel. Em se tratando de figurino, podemos dizer que 

esta marca foi a que “vestiu” e apareceu no figurino da personagem e no decorrer do filme. 

Também fica claro, pelas evidentes ações de merchandising, que a personagem Miranda tem total 

relação com a marca Prada, mesmo que só no início do filme apareça ela usando um produto (no 

caso uma bolsa) desta marca. 

 Assim, através das ações de merchandising, o filme explicita a relação de como as marcas de 

moda, mesmo que as negamos, são presentes em nossa vida e estão muito bem retratadas no 

contexto fílmico. O filme sem estas, não retrataria tão bem a realidade. Esta relação das pessoas 

com a moda está explícita bem no inicio do filme quando a Andy, mesmo antes de virar assistente 

da Meryl Streep, está em seu closet escolhendo qual roupa usar para sair de casa. Então, mesmo 
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quando ela era considerada uma garota normal, que não se importava com a moda, já era afetada 

sua vida, como a de todo mundo, que ao sair de casa tem que abrir o guarda-roupa e escolher uma 

roupa para certa ocasião, desde ir ao trabalho, à faculdade, ao mercado ou a uma festa. Este enredo 

serve muito bem para avaliarmos a nossa relação no meio deste “mega” mercado, que é a moda, e 

de como querendo ou não fazemos parte dele e, principalmente, é um prato cheio para os 

anunciantes deste mercado. Podemos afirmar que este filme é um produto que vende outros 

produtos, vende marcas da moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise fílmica teve como propósito o estudo das ações de merchandising de marcas de 

moda no filme “O diabo veste Prada”, identificando as estratégias de abordagem publicitária no 

cinema, juntamente com a reflexão e interpretação das significações dessas ações de marcas no 

contexto social e econômico no conteúdo fílmico.  

 Os resultados obtidos através deste estudo e análise fílmica permitem concluir, em primeira 

instância, que 43 ações de merchandising ocorreram no conteúdo do filme, sendo que 24 marcas de 

moda estiveram presentes. Destas, as marcas de destaque do filme são Prada e Chanel, apesar do 

leque muito grande de marcas de moda e deste filme ser um “prato cheio” para estas se 

promoverem.  

 A marca de maior destaque, sem dúvida nenhuma, é a marca Prada (mesmo possuindo 

apenas 4 aparições), uma vez que já está explícita no título do filme e toda vez que aparece é de 

forma ressaltada e fazendo referência a personagem de Meryl Streep, antes mesmo de aparecer o 

personagem na trama. Porém, a marca que apresentou maior número de aparição foi a Chanel, 

contabilizando nove aparições e sendo esta a que vestiu o figurino da protagonista. Em 3º e 4º lugar, 

consecutivamente, as marcas com maior número de aparições estão Calvin Klein e 

Dolce&Gabbana. Todavia, mesmo aparecendo menos vezes que a marca Calvin Klein, em relação a 

visibilidade, a Dolce&Gabbana é bem maior, sendo que a Calvin Klein apareceu de formas mais 

sutis que a outra. No âmbito da moda, isso pode indicar que as marcas que mais aparecem ou então 

estão enfatizadas na trama são aquelas que se associam a maior poder e glamour. São estas as que 

mais seduzem o telespectador e que fazem com que ele se identifique com a personagem Miranda, 

para então dever usar um Prada, sentindo-se poderosa e independente, ou se identificar com 

protagonista Andy, precisando renovar seu figurino por algum Chanel ou Dolce&Gabbana.  

 Em relação aos tipos de merchandising, observou-se que maior parte deles ocorrem de 

maneira explícita. Considera-se isto natural, uma vez que o roteiro do filme aborda o assunto da 

moda como pano de fundo, sendo imperioso o uso destas para a composição do conteúdo e da 

realidade fílmica, sem apresentar um merchandising agressivo das marcas. Também verificamos a 

maior ocorrência do tipo de merchandising visual, dentro do cenário e do figurino dos personagens. 

Em porcentagem menor está o merchandising verbal, mas ainda com grande peso na narrativa, uma 

vez que pronunciada a marca, ela adquiri grande relevância. A menor parcela foi a de 

merchandising integrado, não tirando o mérito deste, uma vez que é uma estratégia mais composta 

e, de certa maneira, pode ser mais eficaz, já que não só menciona marcas e/ou produtos, mas 
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permite também o telespectador visualizar o “objeto” de desejo e ao mesmo tempo memorizar o 

nome da marca. 

 Dentro dessas considerações, e como já mencionado anteriormente, as ações foram em 

maior parte do tipo explícita e que claramente percebe-se que os dois personagens principais 

serviram de manequim para as marcas de maior importância no filme: Prada – representada por 

Miranda – e Chanel – representada por Andy. O merchandising implícito, apesar de ter ocorrido 

menos, não perde sua significância, uma vez que este pode servir como mensagem subliminar sendo 

bastante eficaz. 

 De certa forma, a diversidade de marcas apresentadas indica, de um lado a pluralidade 

necessária a um veículo editorial (neste caso, pelo fato de o enredo se desenvolver dentro de uma 

revista de moda – a Runway), de outro, indica o forte mercado da moda, principalmente nos EUA, e 

pelo fato de serem marcas de renome internacional. Assim, a roupa, a moda, é mostrada como 

ferramenta poderosa tanto num contexto social quanto econômico. No contexto social, temos a 

importância da moda demonstrada em duas maneiras diferentes, de um lado positivo e de outro 

negativo. Isso observa-se logo na chegada de Andy na Runway, em que ela é julgada pelas suas 

vestimentas e apenas é contratada porque Miranda aposta que Andy tem um diferencial, 

principalmente pelo fato de não ser igual as outras assistentes anteriores (todas masgras, bem 

vestidas e inteiradas do mundo da moda, porém ineficientes). A face positiva da moda está explícita 

quando a protagonista resolve repaginar seu figurino, passando a ser olhada com outros olhos por 

todos da revista e também quando começa a participar de eventos sociais, desfiles etc. Também 

quando ela presenteia seus amigos com utensílios da moda, fazendo sua amiga enlouquecer ao 

ganhar uma bolsa MarcJacobs. Porém, outro momento em que a moda é demonstrada de maneira 

negativa é quando a protagonista Andy começa a se afastar das suas antigas amizades e até do 

namorado em função do seu novo trabalho no mundo da moda, quando ela começa supervalorizar o 

trabalho e as “futilidades da moda” como a própria afirmava.    

 Em relação as ações de merchandising no contexto do filme, evidencia-se que passa de 

forma apropriada a sua mensagem, sem forçar ou se tornar apenas um filme propaganda. Teve 

espaço para as marcas aparecerem sem tirar a o foco da trama e dos personagens. As marcas de 

moda fazem referência ao tipo de vida das pessoas, e fazer um filme que fale sobre o mundo da 

moda sem aparecer algumas marcas, principalmente as de renome internacional, não estaria 

retratando a realidade. Assim, pode-se dizer que as marcas que aparecem durante o filme estão 

adequadas ao enredo e contextualizadas de uma maneira correspondente, o que não quer dizer que 

não haja algum merchandising evidente aos olhos, mas sem estes, o filme não faria sentido.  
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 Embora as grifes aproveitem o filme em questão para marcar presença no telespectador, elas 

(e o significado que carregam) não sustentam a história. As grifes mostram o quanto o desejo de 

consumo se confunde com a imagem de cada um. Se não tenho Prada, mas sonho em usar Prada, 

logo faço parte desse time e me aproprio dos seus valores. Um exemplo disto pode ser identificado 

na pergunta: Que Prada você veste para subir na vida, disputar espaço no trabalho, na relação 

amorosa, na convivência com os vizinhos? Ou seja, as marcas identificam uma pessoa, podendo 

revelar a sua personalidade, ou suas intenções. Desde o momento em que acordamos e abrimos o 

guarda-roupa para se vestir, queremos expressar algo com isso, com um jeans básico ou uma calça 

de Oxford, uma saia curta ou um vestido longo, com uma blusa azul ou vermelho paixão.  Enfim, os 

modelos, as cores, a indumentária expressa uma atitude, intenção e até mesmo uma identidade 

nossa, por mais que achamos que não nos importamos com o mundo da moda.  

 Dessa forma, as roupas, os carros, os produtos que as pessoas usam e compram, refletem a 

identidade/imagem que elas querem ter. O consumo das marcas hoje em dia, ultrapassa a simples 

utilidade. Hoje ela é uma referência de status, já passou a ser um acessório de adorno (isto se 

comprova com o aumento do contrabando de etiquetas de marcas para serem costurada em roupas). 

É através das marcas que as pessoas se expressam e é através da promoção destas – por meio de 

merchandisings apropriados, como no filme – que elas tomam maior importância e tornam-se 

objetos de cada vez mais desejo no consumidor. Pois, querendo ou não, hoje se vive numa 

sociedade onde o que impera são os significados por detrás das coisas. 

 Assim, o cinema é alvo cada vez maior do uso do merchandising, tanto por possuir a atenção 

total do telespectador, fazendo com que ele se emocione e sinta-se fazer parte daquela realidade, 

como também por este estar focado na ficção da tela do cinema, sendo que qualquer distração já o 

faz perder o “fio da meada” do filme, diferente dos programas de entretenimento televisivos, em 

que o telespectador pode estar com sua atenção dividida em várias outras coisas, sem mencionar 

que as práticas de merchandising na televisão ainda são precárias, consideradas artificiais e muitas 

vezes até agressivas na visão do telespectador. 

 Portanto, o merchandising no cinema é uma excelente e eficaz estratégia para atingir o 

consumidor, fazendo de um meio de entretenimento e total atenção do telespectador – o cinema – 

para vender sua marca, sua moda, contextualizando-a e a fazendo dar sentido dentro de um todo. O 

alcance que a marca Prada deve ter obtido por colocar sua marca no título do filme (com um enredo 

interessante e com atores de renomes) que entrou em cartaz em vários países e, além disso, liderou 

as bilheterias brasileiras em seis semanas consecutivas, levando mais de 200 mil pessoas ao cinema, 

deve ter sido imenso perto dos gastos insignificantes para uma marca de renome internacional, 

tendo cedido apenas algumas peças para compor o figurino dos personagens. Imagine quanto que 
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esta marca teve retorno em vendas após a divulgação do filme? Infelizmente não conseguimos estes 

dados, como provavelmente também não seria fácil de a empresa fornecer, mas com certeza é um 

investimento em publicidade que tem grande retorno e vale a pena, uma vez que a abrangência que 

a mídia cinema proporciona para as marcas é enorme e os custos praticamente insignificantes. 

 Logo, este tipo de estratégia publicitária tende a crescer cada vez mais e isto é observável na 

quantidade de filmes lançados recentemente com merchandising de carros e de celulares. Como 

exemplo claro disso, e com enredo parecido ao do filme “O Diabo veste Prada” temos o 

recentemente lançado “Os delírios de consumo de Beck Bloom” entre tantos outros. O 

merchandising no cinema é uma realidade paupável, e tem muito ainda a ser estudado, aprimorado, 

e empregado.  
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7 ANEXOS 
 

GRÁFICO DE QUANTIDADE DE APARIÇÕES: 
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GRÁFICO DOS TIPOS DE MERCHANDISING: 
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TABELA DE ANÁLISE 

Time line Descrição da cena Merchandising 
(Visual, Verbal, 

Integrado) 

Implícito 
ou 

Explícito 

Marca 
e/ou 

Produto 

00:00:42s 
até 

00:00:46s 

Inicio do filme onde aparece a paisagem (Cenário) da 
cidade de NY e apresenta o título do filme 

Visual Explícito Prada 

00:01:17s 
até 

00:00:18s 

Nesta cena, uma atriz está fechando a porta do espelho 
do banheiro ao se maquiar (CENÁRIO), onde contem 

fracos de perfume. 

Visual Implícito Prada e 
Dior 

00: 05:28s 
até 

00:05:33s 

Miranda chegando ao prédio da Runway com uma bolsa 
bege 

Visual Explícito Prada 

00:05:47s 
até 

00:05:48s 

Uma secretária da Runway trocando seus sapatos 
confortáveis por outros de salto alto. 

Visual Explícito Dolce& 
Gabbana 

00:06:03s 
até 

00:06:04s 

Emily pegando uma caixa de cima da mesa. Visual Implícito Channel 

00:15:22s 
até 

00:15:23s 

Andy atende ao telefone do escritório e pede para 
soletrar Gabbana. 

Verbal Explícito Dolce& 
Gabbana 

00:16:15s 
até 

00:16:16s 

Miranda pedindo para Andy que precisa de saias da 
Calvin Klien 

Verbal Explícito Calvin 
Klein 

00:17:35s 
até 

00:17:36s 

Andy conversando com Emily, falando que a chefe tinha 
falado algo sobre saias da Calvin Klein. 

Verbal 

 

Explicito Calvin 
Klein 

00:17:50s 
até 

00:17:51s 

Emily dizendo para Andy que ela precisa ir à Calvin 
Klein. 

Verbal Explicito Calvin 
Klein 

00:18:26s 
até 

00:18:27s 

Andy na rua indo para a loja e atende ao telefone. Emily 
fala para ela ir até a loja Hermès. 

Verbal Explicito Hermès 

00:19:19s 
até 

00:18:27s 

Emily colocando casacos na arara. Visual Implícito Calvin 
Klein 
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00:20:17s 
até 

00:20:21s 

Andy conversando com Nigel no refeitório onde tem um 
cartaz atrás deles do tênis da Diadora 

Visual Implícito Diadora 

00:22:18s 
até 

00:22:19s 

Miranda está escolhendo roupas em seus escritório e 
mulher fala que tem algumas peças da Banana Republic. 

Verbal Explícito Banana 
Republic 

00:23:46s 
até 

00:23:47s 

Miranda está falando com Andy sobre a cor azul da 
blusa dela. 

Verbal Explicito Oscar de 
la Renata 
e Yves 
Saint 

Laurent 

00:26:18s 
até 

00:26:19s 

Miranda pedindo para Andy pegar seus sapatos na 
Blahnik. 

Verbal Explicito Manolo 
Blahnik 

00:35:03s 
até 

00:35:04s 

Nigel dando algumas roupas para Andy e conversando 
com ela. 

Integrado 
(visual e verbal) 

Explicito Dolce& 
Gabbana 

00:35:08s 
até 

00:35:09s 

Nigel dando um sapato para Andy. Integrado 
(visual e verbal) 

Explícito Jimmi 
Choo’s 

00:35:12s 
até 

00:35:13s 

Nigel dando outro um sapato para Andy. Integrado 
(visual e verbal) 

Explicito Manolo 
Blahnik 

00:35:15s 
até 

00:35:16s 

Nigel dando uma bolsa para Andy. Integrado 
(visual e verbal) 

Explicito Nancy 
Gonzalez 

00:35:18s 
até 

00:35:19s 

Nigel dando um casaco para Andy. Integrado 
(visual e verbal) 

Explicito Narciso 
Rodrigue

z 

00:35:24s 
até 

00:35:25s 

Nigel dizendo que Andy precisa desesperadamente de 
um Channel. 

Verbal Explícito Channel 

00:35:39s 
até 

00:35:40s 

Gisele Buncheen falando com Emily sobre a ignorância 
de Andy de não saber o que é um rímel Shu Uemura. 

Verbal Explícito Shu 
Uemura 

00:36:15s 
até 

00:35:16s 

Emily perguntando para Andy se ela está usando uma 
bota Channel. 

Verbal Explícito Channel 
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00:37:22s 
até 

00:37:24s 

Andy subindo as escadas do metro e um outdoor 
(cenário) de um perfume da Prada. 

Visual Implícito Prada 

00:38:15s 
até 

00:38:25s 

Andy com um colar da Channel (figurino). Visual Implícito Channel 

00:38:45s 
até 

00:38:46s 

Andy dando presentes para seu amigo. Integrado 
(visual e verbal) 

Explícito Mason 
Pearson 

00:38:46s 
até 

00:38:48s 

Andy dando presentes para a sua amiga. Integrado 
(visual e verbal) 

Explícito Clinique 

00:38:51s 
até 

00:39:04s 

Andy dando para a sua amiga uma bolsa e quando ela 
pega fica louca, pois vê da marca que é. 

Integrado 
(visual e verbal) 

Explícito Marcjaco
bs 

00:43:38s 
até 

00:43:40s  
e de 

00:43:58s 
até 

00:44:03s 

Andy usando outro colar da Channel (figurino). Visual Implícito Channel 

00:48:24s 
até 

00:48:25s 

Andy na Runway usando óculos da Channel. Visual Implícito Channel 

00:52:12s 
até 

00:52:16s 

Andy andando na rua, conversando com o namorado ao 
celular, com um óculos na cabeça. 

Visual Implícito Channel 

00:56:48s 
até 

00:56:48s 

Nigel no ensaio fotográfico, conversando com Andy 
sobre a troca de Dior por Rocha. 

Verbal Explícito Dior e 
Rocha 

00:57:55s 
até 

00:57:56s 

Nigel em reunião conversando com os presentes. Verbal Explícito Noguchi 

00:059:00s 
até 

00:59:00s 

Emily (gripada) falando com Andy dizendo que não 
acredita que está usando Valentino. 

Verbal Explícito Valentin
o 

01:08:02s 
até 

Andy entrando na casa de Miranda com um colar da 
Channel. 

Visual Implícito Channel 
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01:08:23s 

01:08:36s 
até 

01:08:42s 

Andy passeando na rua passa em frente a vitrine da loja 
Sephora. (cenário). 

Visual Implícito Sephora 

01:10:53s 
até 

01:10:54s 

Emily atrasada para o trabalho, saindo da loja Hèrmes, 
cheia de sacolas. 

Integrado 
(visual e verbal) 

Explícito Hèrmes 

01:12:17s 
até 

01:12:18s 

Emily no hospital conversando com Andy. Verbal Explícito Jimmi 
Choo’s 

01:18:08s 
até 

01:18:10s 

Desfile de moda (cenário). Visual Explícito Valentin
o 

01:18:10s 
até 

01:18:15s 

Desfile de moda (cenário). Visual Explícito Georges 
Chakra 

01:18:31s 
até 

01:18:32s 

Desfile de moda (cenário). Visual Explícito Azzaro 

01:20:21s 
até 

01:20:35s 

Miranda no quarto de hotel conversando com Andy e 
atrás uma sacola da Channel (cenário) 

Visual Implícito Channel 

 

 

  


