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RESUMO 

O presente trabalho estudou o planejamento de comunicação realizado para o lançamento 

oficial do filme Tropa de Elite, a partir da interferência da pirataria no seu processo de 

lançamento. Objetivaram-se descrever as ferramentas e estratégias de comunicação, 

direcionando um foco especial para as ações de assessoria de imprensa que foram necessárias 

tendo em vista o enredo do próprio filme e toda a repercussão causada pelo mesmo, não só 

nos veículos de comunicação, como também na sociedade brasileira em geral. Por meio de 

um resgate histórico bibliográfico, pode se perceber a carência do incentivo ao cinema no 

Brasil e a falta de visibilidade, em relação a suas campanhas de lançamento, que os filmes 

brasileiros não possuem com tanta expressão no mercado nacional. Também se buscou, 

analisar o cinema como forma de se fazer comunicação, como o mesmo interfere nas camadas 

sociais e como a publicidade, a partir de suas ferramentas, pode promovê-lo de maneira que 

seus lançamentos sejam mais abrangentes e impactantes. Este trabalho é classificado como 

um estudo de caso, por meio de pesquisa exploratória e qualitativa, seguida pela análise de 

conteúdo e observação assistemática dos resultados pesquisados.  

 

Palavras-chaves: Tropa de Elite, planejamento de comunicação, estratégia. 

 

ABSTRACT 

This work studied the design of communication made for the official launch of the film Tropa 

de Elite, from the interference of piracy in the process of release. We aimed to describe the 

tools and communication strategies, directing a special focus for the actions of the press office 

that were necessary in view of the plot of the film itself and all the uproar caused by the same, 

not only in the media, but also Brazilian society in general. Through a historical literature, one 

realizes the lack of incentive to film in Brazil and the lack of visibility over their campaigns to 

launch the Brazilian films that do not have much expression on the domestic market. It was 

also aimed to analyze the film as a way to make communication as it interferes in social 

circles as the advertising from your tools, you can upgrade it so that your release is more 

comprehensive and impactful. This work is classified as a case study, through exploratory and 

qualitative research, followed by content analysis and systematic observation of the results 

investigated. 

Keywords: Tropa de Elite, planning communication, strategy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A passagem de Fernando Collor de Mello pelo governo brasileiro foi curta, porém, 

traumática. Começou com um choque econômico que balançou a população - devido à 

interdição das contas bancárias – e ultimou no impeachment
1
 do presidente em outubro de 

1992, após uma série de denúncias de corrupção. Foi uma crise que não poupou ninguém, 

principalmente o cenário cinematográfico brasileiro. Um abalo financeiro na produção e na 

distribuição, provocado pela retirada abrupta do Estado do setor. Logicamente, com a 

decretação do fim da Embrafilme pelo governo Collor, em 1990, o segmento teve 

conseqüências decisivas para a paralisação quase total da realização e da circulação de longas-

metragens nos primeiros anos da década, mas esse foi apenas um dos lados de um abalo mais 

profundo, de caráter, sobretudo, institucional. A decisão do governo Collor encerrou 

brutalmente toda uma etapa do cinema brasileiro que já vinha dando sinais de desgaste 

incontornável. Durante pelo menos um período da “era” Embrafilme (1969-1990), os filmes 

nacionais conseguiram de fato se impor comercialmente no mercado, mas a Embrafilme 

acabou se perdendo até chegar ao seu fim abrupto, sem que qualquer outro projeto de política 

cinematográfica a substituísse. 

A retomada efetiva do cenário cinematográfico brasileiro nos anos 1990 deu-se 

principalmente em virtude da Lei do Audiovisual
2
, a qual dispõe sobre o controle da 

autenticidade de cópias de obras audiovisuais em videograma postas em comércio, concedida 

pelo presidente Itamar Franco (1991-1992), e com a criação da Agência Nacional de Cinema 

(Ancine
3
) no governo de Fernando Henrique Cardoso, que regulamentou e normatizou as 

atividades cinematográficas no Brasil, resgatando não só a auto-estima do cinema brasileiro, 

que estava totalmente estagnada, mas também o retorno de investimentos para o setor.  

 Com o crescimento e a retomada em grande escala das produções cinematográficas, as 

produtoras viram a necessidade em difundir melhor seus filmes, pois de nada adiantaria 

investir milhões sem que houvesse a certeza de que o produto teria visibilidade e despertasse 

o interesse perante a população. Assim, após a estruturação das entidades responsáveis pelo 

cinema no Brasil, os produtores começaram a analisar as ferramentas capazes de divulgar seus 

                                                           
1
 Impedimento. Processo que se instaura contra as altas autoridades do governo com o fim de as destituir do 

cargo por denúncia de infração grave dos deveres funcionais.  
2
 Disponível em< http://www.artes.com/satedrj/indmain3.htm> Acesso Maio 2009. 

3
 Disponível em< http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=53> Acesso Maio 2009.   

http://www.artes.com/satedrj/indmain3.htm
http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=53
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longas-metragens e, ao mesmo tempo, fazer com que a marca fosse fixada e lembrada, 

transformando o filme em um “conceito integrado, construindo uma forte identidade de marca 

no mercado, relacionando e reforçando todas as imagens e mensagens”. (CORRÊA, 2006, p. 

112). 

 As ações de comunicação são de grande importância para o reforço da imagem e 

difusão de mensagens, especialmente na implementação de campanhas, quando trabalharam 

centralizadas e focalizadas em um objetivo comum. No cinema não é diferente. O que 

diferencia as produções cinematográficas brasileiras, comparando com as hollywoodianas, é a 

capacidade de o filme ser divulgado, alcançando a maior fatia possível de atenção do público. 

Filmes como “Meu Nome não é Jhonny” e “Se eu fosse Você 2” tiveram suas ações de 

comunicação focadas na TV Globo, tendo aparições na própria programação no formato de 

Product Placement, ou seja,  por meio do qual de forma sutil, o produto é inserido na 

programação tendo um cunho estritamente publicitário, para vender (MARSHAL, 1899). 

Exemplo claro dessa ferramenta, foram as sessões de cinema no Big Brother Brasil 9, onde os 

participantes se reuniam para ver a película  utilizando camiseta personalizada, copos e porta 

pipocas, tudo com a marca do filme que estava sendo divulgado. Outra ferramenta de 

comunicação que se pode utilizar nesses casos de divulgação foi o que o ator Hough 

Jackmann fez recentemente no Brasil para difundir o lançamento do seu novo filme, 

“Wolverine”. Além de peças eletrônicas, como inserções em Tv aberta e spost’s nas rádios 

nas cidades onde o ator passou divulgando a estréia mundial do longa-metragem, a campanha 

do filme está focada nas estratégias de Relações Públicas, pois o ator visita países 

pessoalmente, firmando o contato interpessoal entre o público e a opinião pública. Assim, o 

poder da visibilidade e credibilidade do filme está diretamente condicionado a imagem do ator 

e seu relacionamento com a imprensa. 

A partir destas considerações, pode-se entender a importância de uma comunicação 

planejada, e a relevância que se tem em tornar de conhecimento geral um longa-metragem. E 

se tratando do cenário cinematográfico brasileiro, a facilidade de se obter informação acabou 

ocasionando algo que nunca tinha sido visto no Brasil. Com todas as possibilidades de se 

fazer comunicação que o século XXI disponibiliza, o povo brasileiro presenciou um fato que 

marcou a história do cinema nacional. Trata-se de um filme que “estreou” antes mesmo de 
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chegar às telas do cinema: alcançou a marca de 11 milhões
4
 de cópias piratas em todo Brasil, 

um fenômeno de marketing às avessas jamais visto.  

E neste clima é que o filme Tropa de Elite surgiu com certa desconfiança. A opinião 

pública não sabia se a legitimidade da pirataria ocorrida antes da divulgação oficial do longa-

metragem era mesmo obra do acaso ou de três funcionários da produtora de legendas Drei 

Marc
5
 que confessaram o crime. Mesmo assim, a película quebrou paradigmas e seu 

vazamento no mundo online em vez de prejudicar seu status ou fazer com que perdesse mídia, 

impulsionou as vendas de cópias piratas e instigou a curiosidade da população de irem ao 

cinema conferir se a obra era mesmo aquilo que os camelôs de todo Brasil vendiam. 

Conforme a sinopse do filme:   

 

Rio de Janeiro, 1997. Nascimento, Capitão da Tropa de Elite do Rio de Janeiro, é 

designado para chefiar uma das equipes que tem como missão "apaziguar" o Morro 

do Turano por um motivo que ele considera insensato. Mas ele tem que cumprir as 

ordens enquanto procura por um substituto. Sua mulher, que está no final de uma 

gravidez, lhe pede todos os dias para sair da linha de frente do batalhão. 

Pressionado, Nascimento sente os efeitos do estresse. Eis que surgem os aspirantes 

Neto e Matias, que vão modificar as ações do BOPE. No curso chefiado pelo 

Capitão Nascimento, Neto destaca-se pela coragem, Matias pela inteligência. Se ele 

pudesse reunir as duas qualidades num homem só, já teria encontrado seu substituto. 

Um filme chocante que mostra a realidade e os efeitos do tráfico de drogas no 

Brasil.(TROPA DE ELITE, 2007). 

 

O longa-metragem entreviu na mente da sociedade brasileira de forma surpreendente. 

A figura de um anti-herói, personificado na figura do ator Wagner Moura, o Capitão 

Nascimento, instigou e modificou certos pensamentos que estavam intrínsecos na sociedade. 

Finalmente, a sociedade brasileira tinha um herói, alguém capaz de combater o mal do tráfico 

de drogas aliando frases de efeito carregadas de ironia, que na maioria das vezes eram 

politicamente incorretas, fazendo com que alimentasse ainda mais sua repercussão. Gustavo 

Fortes, diretor da Agência Espalhe, (especializada em Marketing de Guerrilha) em entrevista 

à revista online Exame, diz que: o “Tropa de Elite é na verdade um pacote pronto que contém 

                                                           
4
 Disponível em < 

http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/4/doquesefala/materia_doquesefala_255480.shtml> Acesso Março 

2009.  
5
 Disponível em < http://www.cultura.gov.br/site/2007/09/10/voce-viu-%C2%91tropa-de-elite%E2%80%99> 

Acesso Março 2009.  

http://www.cultura.gov.br/site/2007/09/10/voce-viu-%C2%91tropa-de-elite%E2%80%99
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matéria-prima perfeita para a divulgação boca a boca e o marketing viral, que se propaga 

como se fosse uma epidemia pela internet”.
6
 

Apesar de toda mídia em volta da indeliberada forma de divulgação do filme, Luciane 

Gorgulho, chefe da equipe de produção, diz que o “fato ocorrido não era de forma alguma 

esperado pelos membros da equipe de produção”
7
. O planejamento de comunicação e de 

interesses para a divulgação do Tropa de Elite era um dos mais bem sucedidos e estruturados 

que o cinema brasileiro tinha visto. Os contatos já estavam prontos e contratos fechados, a 

ponto de ser considerado um feito raro no cenário cinematográfico local
8
.   

 Com toda divulgação espontânea que o filme obteve devido à pirataria, a comunicação 

planejada ficou a mercê de um ato criminoso, que foi responsável pela aceleração das ações 

que estavam projetadas a acontecerem em suas respectivas datas. Assim, analisando como 

ocorreram essas ações de comunicação que foram antecipadas, é que podemos destacar os 

métodos e conseqüências de parte do aparato comunicacional que estava ao redor do filme e 

sua precoce divulgação no mercado ilegal de filmes.  

 A partir do conhecimento toda mídia espontânea que o filme causou com a sua 

divulgação não oficial, é que a problemática da pesquisa se concentra em saber como a 

assessoria de comunicação geriu, a partir da interferência da pirataria no processo 

cinematográfico, as ações de comunicação para o lançamento oficial do filme Tropa de 

Elite. Somente a partir do descobrimento dessas ações de comunicação que projetaram o 

filme para o mercado legal, é que pode se alcançar o objetivo geral desta pesquisa que, além 

de analisar as ações de comunicação foi, especialmente, dar uma atenção maior para as de 

assessoria de imprensa realizadas no período do resgate da credibilidade da marca do filme, 

quando o mesmo estava no seu auge da pirataria no Brasil. O objetivo geral, assim, norteia o 

processo de pesquisa, tendo como facilitador do mesmo os objetivos específicos que irão, de 

forma detalhada, guiar mais especificamente os conteúdos e fatos a serem analisados pelo 

pesquisador. Os objetivos específicos da pesquisa são: identificar as formas de comunicação 

que foram planejadas na divulgação do filme selecionado, identificar o papel da assessoria de 

imprensa nas ações de promoção do filme, identificar formas de divulgação não planejadas 

                                                           
6
 Disponível em <http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html> 

Acesso Março 2009.  
7
 Disponível em http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html Acesso 

Março 2009. 
8
  Disponível em http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html> 

Acesso Abril 2009.  

http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html
http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html%3e%20Acesso%20Abril%202009
http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0905/marketing/m0142096.html%3e%20Acesso%20Abril%202009
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oficialmente do Tropa de Elite e levantar aspectos de mudança social a partir da influência do 

cinema na sociedade.  

 O cinema brasileiro, por sua vez, vem mudando com o decorrer dos tempos. Da sua 

queda ao ressurgimento, o cinema no Brasil se transformou num dos setores mais 

interessantes do sistema comunicacional. Instrumento de impacto, tanto pelo seu teor quanto 

pela sua logística estratégica de promoção, os longas-metragens despertam do começo ao fim 

diferentes reações nas pessoas. Conforme conta Meleiro:   

 

a humanidade inteira está muito atenta aos meios audiovisuais [...] Todo este 

interesse da sociedade pelos meios audiovisuais se justifica por uma preocupação 

diante do impacto que o cinema tem fundamentalmente sobre nossos filhos e 

adolescentes [...] Há assim, vários aspectos que conjugar e harmonizar: o cinema 

como instrumento educador e determinador de comportamento; o audiovisual como 

arte; o audiovisual como agente publicitário poderoso e como negócio de alto 

impacto econômico. Nesse nível pode influir na reativação da economia e da 

promoção de consumo, quanto como indústria cultural [...]. (MELEIRO, 2007, p. 

69) 

 

 

Além da importância cultural que o cinema propõe para as pessoas em forma de 

entretenimento, o mesmo agrega em sua essência diversos momentos que vão de uma simples 

questão emocional, despertada no público, até econômica, referente ao mercado. Por isso, esse 

fenômeno comunicacional instiga tanto, pois é capaz de reunir noções de mercado, 

estratégias, planejamentos e ao mesmo tempo se caracterizar por ser uma arte  relevante para 

a sociedade. E por falar dessa importância comunicacional que se aloca “atrás das câmeras”, é 

importante destacar como ocorrem essas ações que dão visibilidade para os filmes em suas 

estréias. Bruno Hingst, cineasta e professor de Comunicação Visual do curso de Relações 

Públicas da fundação Casper Filho em entrevista ao site Universia
9
, que é especializado em 

assuntos acadêmicos, relata outro fator a ser melhor explorado para promoção do cinema 

brasileiro: a questão da divulgação dos filmes. Segundo Hingst (2004): 

 

a maioria das produções nacionais não chega ao conhecimento do público porque 

não conta com forte publicidade [...] a maioria das pessoas não conhece os filmes 

que acabaram de ser lançados porque eles entram em cartaz sem divulgação, exceto, 

é claro, as produções que contam com a parceria da Globo Filmes e são divulgadas 

na Rede Globo de Televisão.( UNIVERSIA, 2004, p. 1) 

 

Por gostar de cinema e acreditar que a comunicação conta com competentes 

ferramentas capazes, além de persuadir, de divulgar com credibilidade e tornar o 

                                                           
9
 Disponível em <http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=2949>  Acesso  Maio 2009.  
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produto/serviço visível ao público, é que o referente trabalho é importante. Estuda como a 

comunicação atua em relação a um acontecimento não previsto, entendendo assim, as diversas 

reações que essa situação pode causar, podendo agir de forma mais eficiente, projetando-se a 

frente dos possíveis problemas e os solucionando sem grandes problemas.  

 Este trabalho encontra-se dividido em cinco partes. Inicialmente, apresentou-se a 

introdução da pesquisa e seus objetivos. Na seqüência, o referencial teórico apresenta os 

temas: cinema, cinema no Brasil, impacto social do cinema, cinema e comunicação, 

comunicação integrada, campanhas de lançamento de filmes, assessoria de comunicação, 

assessoria de imprensa e ferramentas de trabalho. 

 A terceira parte traz a metodologia da pesquisa e sua base teórica que norteou todos os 

passos do pesquisador para o desenvolvimento correto de um projeto final de graduação. Em 

seguida, quais as estratégias de comunicação foram utilizadas no lançamento oficial, bem 

como o papel da assessoria de imprensa no processo de resgate da credibilidade da marca 

perante a sociedade brasileira. E por fim, considerações finais, referências bibliográficas, 

ANEXOs e anexo encerram esta pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CINEMA 

 

Sinais históricos e arqueológicos indicam que é antiga a preocupação do homem de 

representar seu cotidiano e seus movimentos
10

. Percebeu-se que desenhos e pinturas em 

paredes de pedra na antiguidade já evidenciavam essa inquietação que, representando 

aspectos humanos da vida e da natureza, produziam narrativas através de figuras. Desde o 

princípio, a imagem foi ao mesmo tempo meio de expressão, de comunicação e também de 

adivinhação e iniciação de encantamento e cura (BARBERO e REY, 2001). Sobre a questão 

da imagem e mensagem do cinema: 

 

a verdade é que a imagem não é a única que mudou. O que mudou, mais 

exatamente, foram as condições de circulação entre o imaginário individual, o 

imaginário coletivo e a ficção (literária ou artística). Talvez sejam as maneiras de 

viajar, de olhar, de encontrar-se que mudaram o que confirma a hipótese segundo a 

qual a relação global dos seres humanos com o real se modifica pelo efeito de 

representações associadas com as tecnologias, com a globalização e com a 

aceleração da história (AUGÉ apud BARBERO e REY, 2001, p. 21).  

 

O cinema é uma mistura de sentidos, que encanta multidões com a sua capacidade 

ímpar de retratar a realidade em diferentes formas, ângulos e interpretações, sendo capaz, 

acima de tudo, de ser um grande veículo de informação, pode-se dizer que: 

 

[...] o consumo de cinema se dá de maneira voluntária, ao mesmo tempo em que, 

como a mensagem publicitária, ele se inclui em um sistema autônomo de espetáculo 

apropriado para atingir simultaneamente um público mais amplo – devemos atribuir 

ao cinema, sem hesitação, o status de grande mídia de informação [...](DORDOR e 

SANTOS, 1899, p. 23).   
 

Por mais que o cinema seja, desde sua criação, uma fonte de informação e 

entretenimento, somente no final do século XIX, que finalmente, o mesmo foi oficialmente 

introduzido na sociedade; (o som veio aproximadamente três décadas depois no final dos anos 

1920). Sua primeira sessão pública foi produzida pelos irmãos Lumière em 1895 no subsolo 

de um café em Paris. E depois disso, diversos diretores europeus começaram a difundir esse 

                                                           
10

 Disponível em< http://www.dc.mre.gov.br/cinema-e-tv/historia-do-cinema-brasileiro> Acesso Março 2009.  

http://www.dc.mre.gov.br/cinema-e-tv/historia-do-cinema-brasileiro
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novo conceito de arte que se alastrou por toda Europa, antes de chegar ao continente que 

dominaria esta percepção e alastraria a “máquina dos sonhos” por todo mundo
11

. 

  Escudero (n/d) afirma que o cinema age como uma arte popular, algo sem precedentes 

na história. A sétima arte
12

 era vista como fonte de cultura e de características ímpares para o 

homem contemporâneo, constituindo uma única tela universal para a produção de obras 

culturais e entretenimento. Mesmo com o advento de novas formas de tecnologia e de 

informação, o cinema continua a trazer benefícios, e não perde espaço para as novas mídias, 

adotando, na maioria dos casos, uma linguagem mais emotiva do que racional.   

Contudo, seu crescimento
13

 ocorre a partir da década de 1980 em Hollywood até os 

dias de hoje. Com os efeitos especiais e uma imaginação criativa, o cinema ressurge com 

bilheterias lotadas, seqüências milionárias e um faturamento incontável. A tecnologia 

permitiu e ainda permite driblar defeitos naturais e impor qualidade na informação. Além de 

toda facilidade tecnológica, o cinema está mais acessível e deixa de ser artigo de produção da 

elite, passando a ser cada dia mais, uma das grandes formas culturais de inserção e de impacto 

social. 

Portanto, o acesso ao cinema cresce principalmente no Brasil e tendo como foco sua 

longo da cadeia de distribuição, promoção e divulgação dos filmes, os conteúdos culturais 

irão “permear a sociedade, sendo um instrumento privilegiado de análise da realidade social, 

mas também de reflexão e sondagem do inconsciente” (SETTON, n/d, p. 11). 

 

 

2.1.1 Cinema no Brasil 

 

O Cinema no Brasil surgiu em 1898 com Affonso Segretto, um italiano que ao 

desembarcar no porto da cidade do Rio de Janeiro se encantou com a paisagem e começou a 

filmar algumas cenas, tornando-se o primeiro cineasta do Brasil. Três décadas a diante surgiu 

o cinema falado e, mais tarde, os precursores do cinema nacional começam a sentir forte 
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 Disponível em:< http://www.webcine.com.br/historia1.htm> Acesso Março 2009.  
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 A expressão sétima arte, foi criada pelo italiano Ricciotto Canudo em 1912. Canudo foi um dos primeiros 

teóricos a tratar o cinema como “arte” e cunhou a expressão por ver na arte cinematográfica a síntese das outras 

seis artes: arquitetura, música, pintura, escultura, poesia e dança.  
13

 Disponível em < http://www.webcine.com.br/historia1.htm> Acesso Março 2009.  

http://www.webcine.com.br/historia1.htm
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concorrência do cinema americano devido ao seu intenso esquema de distribuição de filmes, 

uma disputa que ocorre até hoje
14

.  

Filmes como “Alô, Alô Brasil” (1935) e “Alô, Alô Carnaval” (1936), foram os 

primeiros a cair no gosto popular, e revelam folclores do cinema brasileiro como a cantora 

Carmem Miranda. Impulsionados pelo sucesso dos filmes, cria-se o estúdio Vera Cruz, no 

final da década de 1940, representando as aspirações dos diretores nacionais que, 

influenciados pelo apuro das altas produções estrangeiras, procuravam desempenhar um tipo 

de cinema mais aprimorado. Apesar de o estúdio ter falido no começo da década de 1950, o 

mesmo conheceu momentos de glória após o filme de Lima Barreto, “O Cangaceiro” de 1953, 

ser premiado na categoria de “melhor filme de Aventura” no festival de Cannes. O legado que 

o estúdio Vera Cruz deixou para o cinema nacional foi o próprio reconhecimento do cinema 

como movimento cultural, conhecido no mundo inteiro como: O Cinema Novo.   

O Cinema Novo caracterizou-se por uma conceituação social, representando suas 

obras em situações do cotidiano, geralmente das classes menos favorecidas, tendo Glauber 

Rocha como ícone desse momento cinematográfico brasileiro.
15

 Passando pelas demais 

décadas seguintes aos movimentos que impulsionaram o cinema nacional, chega-se ao início 

da retomada do cinema brasileiro que acontece nos primórdios dos anos 1990, quando o 

sistema se reergue gradualmente. A criação de mecanismos facilitadores como a Lei de 

Incentivo a cultura
16

 e ao cinema, auxiliou a retomada do processo, reorganizando a produção 

e proporcionando instrumentos realizadores que possam competir, mesmo que de maneira 

desigual, com o mercado estrangeiro de produções cinematográficas. Em um curto espaço de 

tempo, três filmes brasileiros foram indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro: “O 

Quatrilho” (1995), “O Que é Isso Companheiro” (1997) e “Central do Brasil” 1998
17

. 

Assim, quase 100 anos após os irmãos Lumière reproduzirem num subsolo parisiense 

o que seria conhecido como Cinema, o cinema brasileiro questiona seu papel na história da 

cinematografia mundial. Com produções marcantes e assuntos pertinentes, no que se referem 

ao âmbito político-social, as produções brasileiras vêm sendo abastecidas de grandes 

repercussões midiáticas  e de investimento, fazendo com que não só suas produções sejam 
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 Disponível em < http://super.abril.com.br/superarquivo/2004/conteudo_364684.shtm> Acesso Março 2009. 
15

 Disponível em <http://www.dc.mre.gov.br/cinema-e-tv/historia-do-cinema-brasileiro> Acesso Março 2009.   
16

 Lei que oferece benefício fiscal (à pessoa física ou jurídica) como atrativo para investimentos em cultura. 

Existem hoje leis de incentivo federais, estaduais e municipais. Dependendo da lei utilizada, o abatimento em 

impostos pode chegar até a 100% do investimento. 
17

 Disponível em: <http://portal.anhembi.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2488esid=261> Acesso 

Março 2009. 
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passíveis de concorrência internacional, mas até sua forma de comunicar, de divulgar, seja 

algo que cativa e conquista a atenção do público como um todo
18

.  

  

 

2.2 IMPACTO SOCIAL DO CINEMA 

 

As décadas de 1940 e 1950 foram os anos dourados da incursão cultural norte-americana 

no Brasil, que começou antes da Segunda Guerra Mundial.  Os meios de comunicação, 

principalmente o cinema, projetavam de maneira sutil, mas intensa o American Way of Life, 

ou melhor, o estilo de vida americano na sociedade
19

. Escudero (n/d, p.40) define o termo 

social como “um valor permanente, mas que nem sempre é desfrutado da mesma 

importância”. O cinema como arte social tem muita influência para o crescimento de uma 

comunidade, não somente econômico. Culturalmente esse, impacto tem que ser levado em 

consideração.  

No Brasil, a preocupação de representar no cinema questões sociais surgiu na década 

de 1960 com o movimento do cinema novo, quando os cineastas, tendo Glauber Rocha como 

expoente,  mostravam temas sociais, principalmente o lado do nordestino semi-analfabeto, do 

intelectual do sul e sudeste, do país colonizado por outras ideologias e as questões de 

alienação culturais tomadas tanto pela elite brasileira quanto pela classe mais inferior 

economicamente. A questão social é definida como: 

 

o conjunto de problemas que surgem da cooperação e da convivência de classes e 

estratos sociais, os quais, constituindo uma única sociedade, se encontram separados 

entre si por hábitos de vida, ideologias e concepções do mundo. (TÖNIES, apud 

ESCUDERO, n/d, p. 23). 

 

 

Os méritos desses filmes são o de causar impacto pelo seu conteúdo social. As reações 

são individualizadas, porém, ao causar essa perturbação na camada popular, é que sabemos o 

retorno que o mesmo obteve. A capacidade de absorção da mensagem pelo público, 

entretanto, pode ser deficitária devido ao seu nível educacional. Pode-se tornar um problema 

tendo em vista a formação de opinião e a linha tênue entre o real e do conteúdo muitas vezes 

fantasista exibido nos cinemas. Sendo assim, o envolvimento do cinema como forma de 
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 Disponível em< http://www.webcine.com.br/historia1.htm> Acesso Março 2009.  
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18 

 

entretenimento criou uma possibilidade de difundir idéias e formar opiniões. Em todas as 

classes, conforme Escudero:  

 
o cinema, que começou por ser um tosco entretenimento das camadas menos cultas 

da sociedade, depressa alcançou a burguesia, conquistou a juventude entre os anos 

20 e 30, espalhou-se com a Segunda Guerra Mundial pelas zonas rurais e, através da 

generalização dos cineclubes, marcou presença nos meios universitários. 

(ESCUDERO, n/d, p. 44) 

 

   Escudero (n/d, p. 45) ainda discorre sobre outro ponto de vista, não só ao que a tela 

do cinema reproduz, mas “aquilo que ela não diz [...] mas que é impossível afirmar que os 

filmes, de qualquer caráter, não sejam sociais, pois todos eles refletem de alguma forma a 

sensibilidade social de uma comunidade”.  

 Muitas discussões abrem precedentes para a dúvida se realmente o impacto 

cinematográfico interfere na comunidade. A cultura da imagem e do som, ou a do espetáculo, 

age de forma silenciosa, muitas vezes aparecendo em blocos igualitários. Seria um círculo 

vicioso, “pois se é só problema social representado nas telas dos cinemas, é somente isso que 

o público saberá da sociedade” (ESCUDERO, 53). No caso, o Filme Tropa de Elite é 

duramente criticado
20

 por explorar em seu enredo a temática da problemática social e, 

conseqüentemente, por ter direcionado o pensamento do público em geral a favor das 

truculências realizadas pela polícia. Os críticos não consideram que o público tenha a 

capacidade interpretativa para tirar suas próprias conclusões, subestimando sua autonomia de 

raciocínio. Sobre a questão do impacto da mensagem cinematográfica, Escudero afirma: 

  

ter repugnância pela idéia de que a maioria dos espectadores recebe passivamente o 

que lhe é dado, é desconhecer o fato de que, muito antes da invenção do cinema, e 

nos indivíduos mais refratários ao seu meio, a proporção de atos verdadeiramente 

livres foi sempre insignificante em comparação dos atos automáticos. [...] Além 

disso, a sugestão, a magia, o fascínio e tudo quanto se diz que o cinema atua [...] é 

apenas o reflexo de uma falta de educação cinematográfica que permite dominar em 

vez de ser dominado por ele, passando o complexo de sensações e idéias a ser 

recebido por um crivo que normalmente não existia. (ESCUDERO, n/d, p. 45) 

 

Do mesmo modo, por essa influencia exercida na massa, é que o cinema desperta 

todos os tipos de reações, canalizando cada vez mais o impacto individual do seu conteúdo 

nos telespectadores. O cinema possui um papel importante no que se refere à comunicação, 

não tendo somente mais a intenção de imitar a natureza à sua interpretação, do realismo ao 
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 Disponível em < http://arquivoetc.blogspot.com/2007/10/reinaldo-azevedo-capito-nascimento-bate.html> 

Acesso Maio 2009.  
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naturalismo, mas sim, de “interligar as interfaces da comunicação fazendo com que a unidade 

comunicacional permaneça, dando a mesma continuidade à mensagem transmitida” 

(ESCUDERO, n/d, p. 138).  

 

 

2.3 CINEMA E COMUNICAÇÃO 

 

O cinema sempre esteve na mira das ciências da comunicação. Talvez isso aconteça 

devido às ciências da comunicação estarem configuradas no campo do saber, que 

recentemente se firmou entre os demais processos de estudos acadêmicos (BALOGH, etc.al, 

2003). Assim, as práticas comunicacionais que estavam em torno do cinema eram postas sob 

o panorama de diferentes áreas de conhecimento, solidificando teorias complexas o qual, por 

um lado, trouxe boas contribuições aos estudos cinematográficos enriquecendo o ponto de 

vista teórico e, por outro, não conseguiu dar uma clara visão do cinema inserido no processo 

da comunicação.  O cinema, por sua vez, se diferencia das outras maneiras de se fazer 

comunicação devido a suas peculiaridades, principalmente pelos seus métodos e narrativas.  

 

As narrativas do cinema desenvolvem seus próprios sistemas de significado. O 

cinema tem seu próprio “código”, métodos taquigráficos de estabelecer significados 

sociais e narrativos; e suas próprias convenções – regras que o espectador concorda 

em observar [...]. (TURNER, 1997, p. 55) 

                                    

 É inevitável diagnosticar que sua narrativa, bem como seu método, foram modificados 

ao longo dos tempos pelas mudanças culturais, tendo como principal evidência de alterações o 

domínio da tecnologia no processo de comunicação. Não é novidade que os avanços 

tecnológicos permitem que os meios de comunicação possam ser diversificados, de modo 

rápido e, ao mesmo tempo, possam ser compatíveis entre si, “provocando a interconexão de 

técnicas de produção e difusão diversas” (BALOGH, etc.al, 2003, p. 253).  

 

A condição tecnológica de hoje, portanto, favorece esse duplo fenômeno: por um 

lado, a rápida e cada vez mais intensa proliferação dos meios tecnológicos, como 

televisão, vídeo, CD-ROM, DVD, internet etc; por outro, a intensa flexibilização e 

compatibilização dos meios. Assim, surge a noção de sistema audiovisual das 

comunicações, o qual forma uma rede de transformações, transferências, 

correlações, enfim, uma intensa atividade de acoplamentos e de trocas que acaba por 

dificultar a classificação de cada meio de comunicação, individualmente. 

(BALOGH, ADAMI, HELLER, CARDOSO, RUIZ, 2003, p. 253)  
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 Paralelamente, porém, nesse ambiente audiovisual, o cinema continua a manter um 

aspecto primordial, pois os filmes continuarão tendo seu status cinematográfico, mantendo 

um espaço difusivo específico: as salas (TURNER, 1997). Prova disso são as salas de cinema 

que estão cada vez mais sofisticadas, oferecendo conforto para os espectadores e melhorando 

a qualidade da imagem e do som.   

 Desta maneira, a situação atual do cinema repercute a necessidade de um 

melhoramento também na questão de como se fazer comunicação, de como se promover. O 

avanço da tecnologia não abastece somente a capacidade audiovisual do cinema, mas também 

a capacidade informacional que o mesmo possui em relação a sua visibilidade no mercado 

cinematográfico. Examinar o cinema diante da ordem tecnológica que prioriza a questão de 

sua promoção e integra a sua comunicação, é também considerá-lo como objeto, frente aos 

elementos constituintes do próprio sistema comunicacional (BALOGH, etc.al, 2003). E 

pertencendo a classe de uma mercadoria, o cinema, juntamente com suas obras, necessita de 

visibilidade, de mídia e a partir de uma assessoria de comunicação competente, seu retorno 

será muito mais rentável e gratificante para todos os envolvidos (empresários e espectadores).  

 

 

2.4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 O serviço de Assessoria de comunicação social serve para aprimorar o fluxo de 

informações com os públicos interno e externo das entidades que buscam visibilidade perante 

a imprensa.  Pode ser realizado por um departamento interno, contratados de terceiros ou, 

ainda, oferecidos através de uma forma mista combinando as duas anteriores. Kopplin e 

Ferraretto (2009): 

 

a assessoria de comunicação social presta um serviço especializado, coordenado as 

atividades de comunicação de um assessorado com seus públicos e estabelecendo 

políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas de Jornalismo (assessoria 

de imprensa), Relações Públicas e Publicidade e Propaganda.(KOPPLIN; 

FERRARETTO, 2009, p. 11)   

 

A aplicação deste serviço pode ser realizada isoladamente dessas três áreas, por 

exemplo, uma entidade deseja promover seu produto apenas através de publicidade. Somente 

com uma aplicação conjunta e integrada será possível obter melhores resultados em relação à 

absorção da mensagem pelo público selecionado. Por isso, é importante que o profissional 
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que responde pelas ACS esteja em “contato direto e permanente com a diretoria da 

organização, porque só assim terão condições de estabelecer políticas e estratégias de 

comunicação necessárias e, conseqüentemente, melhores resultados” (KOPPLIN; 

FERRARETO, 2009). 

Apesar da familiaridade, as três áreas de uma Assessoria de Comunicação Social 

possuem serviços e encargos bastante distintos. Esta distinção deve permanecer clara, tendo 

em vista os diversos conflitos ético-profissionais e falta de respeito com a legislação entre os 

profissionais de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo.  A Federação 

Nacional dos Jornalistas adverte:  

 

são freqüentes as confusões criadas pelos assessorados e até por profissionais da 

área de comunicação social – quais sejam jornalistas, relações públicas e 

publicitários -, que não fazem distinção entre as atividades de uns e outros. Isso só 

ocorre em duas circunstâncias: por desconhecimento das características de cada 

profissão ou por deliberada intenção de fazê-lo (...) Uma adequada política de 

comunicação social permite apenas a coordenação dos setores nela envolvidos 

(AI,RP,PP), mas elimina desperdícios e superposições, invasões e conflitos de 

competência, erradicando desgastes improdutivos. (FENAJ, 1986, p. 10) 

 

Tendo responsabilidades diferentes e tarefas que se complementam, mas que não são 

as mesmas, Kopplin e Ferrareto (2009) dividem a execução das três áreas da Assessoria de 

Comunicação Social em: Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e Jornalismo 

(Assessoria de Imprensa). 

A área de Relações Públicas, muitas vezes, é questionada pela sua atividade ser, 

aparentemente, capaz de ser desempenhada tanto pelo profissional de jornalismo quanto o de 

publicidade. Segundo Peruzzo (1986, p. 33), as atividades de RP são como “um esforço 

deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma 

compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e todos os grupos aos quais 

está ligada direta ou indiretamente”.  Portanto, o profissional de RP é capaz de identificar os 

problemas, apresentar soluções e melhorar o relacionamento do assessorado com seu variado 

público. Sua preocupação será de criar, planejar e executar programas de integração interna 

quanto externa, coordenando festividades para funcionários, dias especiais, atividades de 

cunho social, eventos, fortalecendo as relações interpessoais, possibilitando assim, a 

capacidade de motivação dos funcionários, satisfação essa que acaba refletindo em seus 

produtos/serviços (Klopplin; Ferrareto, 2009). Assim, além de proporcionar bom 

relacionamento com público interno e, conseqüentemente, fazer transparecer essa boa 

aparência para o público externo, os relações públicas terão, ainda, responsabilidades como de 
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realizar pesquisas de opinião pública, possibilitando que se descubram mais informações a 

respeito dos variados segmentos de público, mantendo cadastros sempre atualizados sendo de 

valioso interesse da instituição.  

O profissional de Publicidade e Propaganda cria e executa peças publicitárias e de 

propaganda, optando pelo veículo mais adequado para o produto/serviço do seu cliente, 

sempre sendo intermediado por uma agência de propaganda.  Coordena e planeja estas ações, 

sendo responsável também por aplicar pesquisas de opinião pública, para traçar o perfil e 

impactar mais efetivamente a mente do consumidor (MARSHALL, 2002).  

Já a assessoria de imprensa, tem seu serviço variado na esfera da administração das 

informações jornalísticas e de onde as mesmas procedem, ou seja, do fluxo das fontes para os 

veículos de comunicação e vice versa (FENAJ, p. 12). Suas atividades, basicamente, são: 

relacionamento com os veículos de comunicação, abastecendo-os através de releases, press-

kits, sugestões de pautas; controle e arquivo de informações sobre o assessorado, organização 

e constante atualização de mailing-list (manutenção da comunicação através de e-mail, fax); 

participação na definição de estratégias de comunicação, entre outras atividades que remetem 

a questão do assessorado com a imprensa.   

O maior conflito entre as atividades e responsabilidades profissionais, acontece com 

maior intensidade entre RP e Jornal. É normal algumas entidades contratarem um relações 

públicas para a redação de releases e para a intermediação entre o cliente e a imprensa. A 

Federação Nacional doa Jornalistas condena esta situação, defendendo a seguinte posição: 

 
em função de alguns conflitos de legislação envolvendo as atividades de 

profissionais jornalistas e relações públicas, sobretudo no que diz respeito à questão 

de quem deve responder pela edição e execução de publicações jornalísticas 

empresariais, tanto o Departamento Jurídico do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de São Paulo quanto o da ABI – Associação brasileira de 

Imprensa – elaboram estudos, analisando a legislação sob os mais variados ângulos, 

os quais dão conta de que essa é uma responsabilidade privativa dos jornalistas 

profissionais. (FENAJ, 1986, p. 35)   

 

Por mais que ainda haja certas discussões que envolvem esta questão de 

responsabilidade legal perante os sindicatos e as classes trabalhistas, a própria essência da 

prática de assessoria demonstra a familiaridade de um jornalista para tal função (KOPPLIN; 

FERRARETO, p. 16). Não se trata em desmerecer nem excluir a classe do processo de 

comunicação, mas sim de estabelecer a constatação de que a formação de um relações 

públicas não condiz, no que se refere a sua graduação, com a preparação adequada para este 
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tipo de trabalho, com características basicamente jornalísticas. Além de tudo, os contatos, a 

maneira pelo qual o assessor se relaciona com a imprensa, tudo depende de uma determinada 

técnica à qual o jornalista profissional está acostumado. Palma diz: 

 

o verdadeiro desempenho de um assessor de imprensa acabará por ser medido numa 

escala profissional que compreende referências tais como: fornecimento de notícias 

de real interesse, solicitude e rapidez, honestidade e ponderação. Os profissionais 

que trabalham na imprensa não são apenas instrumentos, canais úteis ao assessor de 

imprensa. Na verdade, constituem um de seus públicos. (PALMA, 1994, p. 77). 

 

Portanto, neste trabalho considera-se que a assessoria é uma função do profissional de 

comunicação, independente se é Jornalista ou RP. A questão é que esses dois profissionais se 

concentrem em atividades igualmente importantes, tudo isso unido com o trabalho de PP - 

criando uma Assessoria de Comunicação Social sinérgica, possibilitando assim, melhores 

resultados, tanto para os assessorados quanto para os profissionais das três áreas, 

possibilitando uma comunicação integrada e um planejamento correto para as ações de 

comunicação.  

 

 

2.5 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PLANEJAMENTO 

 

Dentro da terminação comunicação integrada há um conjunto de várias áreas e 

ferramentas denominadas mix
21

 de comunicação. O mix de comunicação ou Comunicação 

Integrada de Marketing (CIM) abrange o trabalho em conjunto de todas as ferramentas de 

comunicação que se encontram situadas nas estratégias de marketing. Para que aconteça a 

integração, é necessária a unificação da mensagem transmitida. 

 

Integrar ou simplesmente unificar esforços de comunicação não é sinônimo de 

comunicação integrada, nem sinal de sucesso. Para atingir uma comunicação 

integrada deve-se produzir com a consciência de que se trata de um processo que 

extrapola os limites dos meios, pois tudo que uma organização faz ou transmite são 

formas de contato da sua marca com o público. (PÚBLIO, 2008, p. 159, 160) 

 

Segundo Públio (2008), quando se consegue fazer com que as ferramentas de 

comunicação transmitam uma única mensagem, dá-se origem a um fenômeno extremamente 

importante, chamado de sinergia. Se os esforços de comunicação não forem sinérgicos, o 

resultado possui grande probabilidade de chegar aos receptores de forma inconsistente, 

gerando assim, muitas dificuldades para se obter o sucesso devido na campanha. 
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Um fator negativo, que pode ser causador da decadência de uma marca, é uma 

mensagem divergente em cada meio de comunicação. Isso, não somente em layouts, 

mas na essência comunicativa de cada peça. Essa falta de uniformidade em qualquer 

parte do processo de comunicação acarreta a perda da credibilidade perante os 

clientes, o que possivelmente se transformará em prejuízo em longo prazo 

(PÚBLIO, 2008, p. 160). 

 

 As áreas do mix de comunicação devem estar em harmonia, de maneira que seja 

unificado seu conceito, independente de qual ferramenta será utilizada posteriormente na 

campanha. É interessante salientar que Comunicação Integrada não é sinônimo de 

comunicação adaptada. Cada ferramenta possui uma particularidade no que se refere ao 

impacto causado nos receptores alvo. Então, é preciso ter sabedoria para transmitir numa 

mesma campanha todo um conceito. “Os elementos do mix de comunicação devem estar 

trabalhando de forma sinérgica [...] constituindo caminhos para se atingir o objetivo” 

(PÚBLIO, 2008, p. 160). 

Um Planejamento de Comunicação bem equilibrado é responsável pelo anunciante 

atingir seus objetivos. Aplicando suas estratégias e, utilizando suas ferramentas de maneira 

conjunta, garantem o sucesso de uma campanha, aumentando a capacidade produtiva e a 

capacidade de absorção do produto/serviço pelo mercado.   

 

O planejamento de comunicação deve ser compreendido como uma derivada do 

planejamento de Marketing. Sendo um processo administrativo e sistemático, teria 

a finalidade de coordenar os objetivos, as estratégias e as diversas fases de uma 

campanha de propaganda, promoção de vendas ou de relações públicas, como os 

estipulados pelo marketing, procurando o máximo de retorno sobre o investimento 

realizado. (CORRÊA, 2006, p. 232)  

 

Com essas colocações, o planejamento deve ser conceituado como um instrumento de 

trabalho em publicidade, que irá facilitar o processo de tomada de decisões, pois já existe uma 

orientação das atividades pré-estabelecidas pelo mesmo. Nele, deverá conter todas as 

ferramentas do mix de comunicação que, segundo Publio (2008, p. 156) são: propaganda ou 

campanhas de mídia, promoção de vendas, relações públicas e venda pessoal.   

A propaganda, como primeira ferramenta do mix citada, é considerada o “carro chefe” 

de qualquer campanha, sendo indispensável no processo persuasivo:  

 

propaganda é a técnica e arte de divulgação de massa e que se utiliza de todos os 

veículos da mídia impressa e eletrônica ou qualquer comunicação persuasiva 

veiculada nos meios de comunicação de massa durante determinado período e num 

determinado espaço pago ou doado por um indivíduo, companhia ou organização. 

(PÚBLIO, 2008, p. 156)      
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É visto, contudo, como principal característica da ação de propaganda, a inserção e 

veiculação da mensagem em meios de comunicação impresso e eletrônicos. As estratégias de 

promoção de vendas, ao contrário das de propaganda, se referem a promover a comunicação 

de empresas ou produtos, sem a utilização de mídia de massa. 

 

Promoção de vendas é um acontecimento em torno do produto ou no local da venda. 

Poderíamos ainda defini-la como a pesquisa, o estudo, a afinação e a aplicação de 

todas as idéias e iniciativas que possam conduzir à coordenação, ao melhoramento e 

ao desenvolvimento das vendas. [...] A propaganda efetua a venda prévia na mente 

da clientela. A promoção de vendas atua sobre o consumidor no local da venda. 

(SANT‟ANNA, ROCHA J, GARCIA, 2009, p. 31)     

 

Segundo Públio (2008), a atividade, de Relações Públicas é muito mais abrangente do 

que se parece. O termo é atualmente empregado em vários sentidos, partindo daí suas 

múltiplas conceituações: 

 

pode representar as relações de um indivíduo ou instituição com determinados 

grupos ou clientes e pode ser aplicado aos processos pelos quais as empresas 

estabelecem relações com o público em geral ou com parcelas do público. [...] 

Relações Públicas antes de tudo, é um método de interferência na formação de 

correntes de opinião pública. (SANT‟ANNA, ROCHA J, GARCIA, 2009, p. 50)   

 

A principal característica da ferramenta de relações públicas é que geralmente sua 

comunicação se faz por meio de veiculação não paga. Suas táticas são relacionadas 

geralmente com eventos filantrópicos, tendo como principal objetivo a divulgação 

institucionalizada das ações.  A relação com a mídia se dá por meio de assessoria de 

imprensa, cujo objetivo é estar sempre “procurando organizar e promover notícias de interesse 

da empresa, da melhor forma possível, junto aos veículos de comunicação” (SANT‟ANNA, 

ROCHA J, GARCIA, 2009, p 50). A assessoria de imprensa também desenvolve um papel 

muito importante junto às ações de comunicação publicitária, por meio de eventos com 

públicos específicos, fazendo com que a marca difundida seja mais bem recebida e 

esclarecida na mente dos consumidores.    

 O quarto elemento do mix de comunicação é a venda pessoal. Considerada uma forma 

de se fazer comunicação pelo fato de o vendedor, como representante da empresa, transmitir 

uma mensagem positiva ou negativa da entidade, a venda pessoal carrega consigo o 

compromisso, pela figura do vendedor, de levar a imagem da empresa para o público-alvo, 

portanto, “um mau comportamento reflete negativamente a marca da organização, enquanto 

um bom comportamento causa sempre uma boa impressão” (PÚBLIO, 2008, p. 158). 
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 O maior desafio do comunicador é a escolha das estratégias e táticas das ferramentas 

de comunicação, pois é preciso trabalhar com ampla visão de mercado, sabendo as 

possibilidades de empregá-las e os possíveis resultados a serem conquistados. Por isso, é 

importante que o profissional tenha um vasto conhecimento para integrar as múltiplas 

ferramentas para colocá-las em prática e com eficácia (VASCONCELOS, 2009).  

A partir de outro ponto de vista estratégico, o pesquisador cita Vasconcelos (2009) 

para melhor compreensão do estudo, cruzando mais adiante seus conceitos, semelhanças e 

diferenças. Vasconcelos cita as peças que devem ser utilizadas de forma integrada em um 

planejamento de comunicação:   

 

ferramentas principais – o composto de comunicação – Propaganda, Promoção de 

vendas/merchandising, Relações públicas e publicidade, Marketing direto, Força de 

vendas;  Ferramentas complementares – Product placement (PP), Ações cooperadas 

com trade, Folhetos/ catálogos;  Ferramentas inovadoras – Buzzmarketing, 

Marketing viral, Propaganda no lazer/advertainment. (VASCONCELOS, 2009, p. 

69) 
 

Cada estratégia tem especificações distintas, que devem ser analisadas com base nos 

objetivos, no perfil do público-alvo, no que está acontecendo no mundo da comunicação e no 

conceito da campanha. Cada uma desempenha um papel essencial no exercício de comunicar, 

impactando o consumidor de maneira efetiva e correta.  

A ferramenta mais popular na comunicação é a Propaganda, muitas vezes utilizada 

como sinônimo de comunicação de empresas e produtos. Segundo Vasconcelos (2009, p. 70) 

é considerada “a mais poderosa das ferramentas para promover a conscientização das pessoas 

sobre uma empresa, um produto ou uma idéia”.  

 

A propaganda compreende a comunicação de uma mensagem que é realizada pela 

compra de espaços em veículos de comunicação para a divulgação de anúncios – em 

jornais, revistas, TV, rádio, internet, programação visual, encartes em embalagens, 

cinema, brochuras e panfletos, pôsteres e cartazes, catálogos telefônicos, reprodução 

de anúncios, outdoors, sinalização, displays em ponto de venda, material 

audiovisual, símbolos, logos e videoteipes. (VASCONCELOS, 2009, p. 70) 

 

 Ter uma mensagem clara e relevante garante que o público compreenda corretamente 

o tom da campanha, garantindo que a mensagem seja transmitida e interpretada de forma 

coerente, tendo seu retorno desejado. Mas é preciso saber especificamente o público-alvo, 

fazendo da propaganda algo indispensável e seu resultado mais eficaz.  

A promoção de vendas baseia-se em estimular a compra por meio da criação de 

incentivos, consistindo em oferecer algum benefício extra para seus clientes por um período 
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limitado de tempo (VASCONCELOS, 2009).  A seguir, veja os quadros que ilustram sobre os 

tipos de promoção de vendas e suas técnicas.  

Quadro 01 – Promoção de vendas e suas particularidades 

TIPOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS PARTICULARIDADES 

Promoção de retorno imediato 

Oferece um benefício imediato ao consumidor. Normalmente, as 

promoções deste tipo são mais efetivas porque estimulam o 

impulso da compra, encorajam as compras adicionais e não 

exigem nenhum esforço nem oferecem riscos ao consumidor para 

receber o benefício ofertado. 

Exemplo: Pague 1 leve 2. 

Promoção de efeito retardado 

Envolve retornos e premiações que são adiados pela necessidade 

de o consumidor comprovar a compra com a remessa de rótulos 

ou embalagens do produto. As promoções desse tipo podem ser 

menos eficientes, pois requerem a participação do consumidor, 

que nem sempre está disposto a atender às exigências. 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Quadro 02 – Técnicas de promoção de vendas e suas particularidades 

PRINCIPAIS TÉCNICAS PARTICULARIDADES 

 Descontos e redução de preços 
Explora o desejo, próprio da natureza humana, de ganhar algo 

mais em uma negociação. 

Agrupamento de produto Leve 3 pague 2/dúzia de 15 unidades. 

Premium 

Adiciona outro produto a compra (gift-pack), colocado no interior 

da embalagem (in-pack ou on Pack) ou com cinta promocional 

(um + outro). Ou pode-se solicitar o somatório de embalagens 

para a retirada do prêmio.  

Cuponagem 

Distribuição de certificados ao consumidor por mala-direta, 

encartados em jornais e revistas ou aplicados na própria 

embalagem do produto. Atrai o comprador pelo desconto ou 

abatimento que é oferecido imediatamente após a compra do 

produto ou resgatado depois. 

Premiações 

Criadas em torno dos benefícios percebidos da marca, pois quanto 

mais forte for a ligação entre a motivação associada com o 

produto/serviço e a promoção, mais fácil será reforçar no 

consumidor uma atitude de marca positiva.  

Concurso 

Exige alguma qualificação ou habilidade dos participantes, de 

maneira que o sorteio baseia-se somente no fator sorte. Ligado ou 

não à compra de um produto, o concurso pede dos participantes a 

resposta a uma pergunta, a sugestão de um nome, a criação de um 

jingle ou slogan, o envio de uma foto, o desenvolvimento de uma 

redação ou dissertação.  

Sorteio 

Os sorteios têm elementos de grande importância na credibilidade, 

que pode ser conquistada pela apuração dos resultados, com 

coberturas de TV ou que sejam feitas em programas de auditórios, 

comandadas por apresentadores.  

Degustação, demonstração e amostras 

Ideal quando o melhor argumento para vender o produto é o 

próprio produto. Quanto mais o consumidor conhecê-lo, maior a 

possibilidade de compra.   

Fonte: autor da pesquisa 
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A importância da prática do marketing promocional
22

 possibilitou novas aplicações e 

uma nova visão da ferramenta quando integrada com as demais. A evolução da promoção de 

vendas vem provar a força e a capacidade de transformação do planejamento de comunicação 

integrada e sua capacidade de aperfeiçoar resultados, seja quais forem seus objetivos a serem 

atingidos (FERRACCIÙ, 2009).  

A palavra “merchandising” significa “mercadoria”, e vem do inglês merchandise. 

Merchandising significa, deste modo, “comunicar pela mercadoria”. É fazer com que o 

próprio produto se venda, sem chamadas ou palavras (VASCONCELOS, 2009). Sua 

aplicação é juntamente com as ações de promoção de vendas, chamado de merchandising no 

ponto-de-venda. Este consiste em uma ação de comunicação que tem por objetivo promover 

vendas por meio de capacidades específicas que ajudam o produto a vender a si próprio no 

ponto-de-venda.  

 

Seu objetivo é destacar o produto no ato da compra, fazendo-o agir como agente 

acelerador de vendas por meio de suas próprias características, como embalagem, 

preço, etc.. [...] é utilizado, principalmente, nos processos de venda por autosserviço, 

em que o vendedor é apenas um finalizados da venda ou até inexistente e o próprio 

consumidor compara os produtos em uma prateleira para fazer a sua escolha. 

(VASCONCELOS, 2009, p. 86) 

 

Aparentemente, o merchandising e promoção de vendas são semelhantes, mas se 

divergem em alguns aspectos.  A promoção de vendas tem como objetivo principal a 

aceleração das vendas, e deve se recorrer a suas técnicas por um período de tempo 

determinado. Já o merchandising no ponto-de-venda, busca atingir o mesmo objetivo e deve 

ser utilizado constantemente como suporte às vendas e destaque em relação à concorrência 

(VASCONCELOS, 2009). 

 

Folhetos “take one” em displays, embalagens coloridas com destaques, suportes em 

relevo e cartazes nos ambientes de circulação dos pontos-de-venda são exemplos de 

técnicas que auxiliam a diferenciação dos produtos no ato da escolha pelo 

consumidor. (VASCONCELOS, 2009, p. 87) 

 

Apesar de diferenciações, no que se refere ao tempo de aplicação das técnicas, 

merchandising e promoção de vendas possuem objetivos comuns que são: incentivar a 
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 “é uma operação de planejamento estratégico ou tático combinando sinérgica e sincronizadamente, as ações de 

promoção de vendas com uma ou mais disciplinas das outras comunicações multidisciplinares de marketing” 

(FERRACIÙ, 2007, p. 12). 
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experimentação de produtos, apresentar novidades no produto, destacar em relação à 

concorrência e auxiliar no desencalhe de estoques no ponto-de-venda.  

As ações de Relações Públicas visam, no geral, cuidar da boa imagem de uma 

empresa, mediante suas relações com a sociedade, seus funcionários e imprensa. Vasconcelos 

(2009) cita as responsabilidades de um RP, que compreendem as seguintes ações: palestras, 

seminários, relatórios anuais, doações filantrópicas, patrocínio, publicações, relações na 

comunidade, lobby, comunicação da identidade, revistas da empresa e eventos. O uso te tais 

ferramentas podem ser de aplicação constante e permanente, tendo em vista os objetivos do 

cliente, ou de uma eventual campanha a ser desenvolvida.  Os objetivos a cumprir com o uso 

de ações de RP são: 

 

conquistar e manter a credibilidade e a aceitação de uma empresa com os seus 

principais públicos de maneira a garantir a criação e projeção de uma imagem 

institucional positiva e auxiliar na conquista de suas metas no mercado; Restaurar 

imagem danificada[...] retratando-se com seu público-alvo e com a sociedade como 

um todo; Agregar a uma campanha forte a imagem da empresa diante a opinião 

pública; Auxiliar na manutenção de uma boa imagem, reforçando um compromisso 

ou uma missão da empresa quando seu ramo de atuação, por si, tem uma imagem 

negativa. (VASCONCELOS, 2009, p. 88-89) 

 

A seguir, um quadro ilustrativo a respeito de como os Relações Públicas fazem uso 

das sete ferramentas que formam a sigla PENCILS
23

. 

Quadro 03 – Ferramentas de Relações Públicas 

FERRAMENTAS APLICAÇÃO 

Publicações Revistas da empresa, relatórios anuais, folhetos úteis e etc. 

Eventos Patrocínios de competições, atletas, atividades culturais e etc. 

Notícias Matérias favoráveis à empresa. 

Identidade visual Papelaria, uniformes, cartões de visita e etc. 

Lobby Esforço para influenciar decisões de legisladores e regulamentadores. 

 

Social 

Comunicação da empresa por meio de uma postura permanente de 

responsabilidade, rendendo uma boa reputação diante da sociedade. 

Fonte: autor da pesquisa 

O marketing direto surgiu exatamente com o foco na manutenção de clientes e 

conquista direcionada, tornando-se um meio de fidelização de clientes. A partir daí, o 

marketing direto se preocupa exclusivamente em manter clientes, conhecer seus nomes, 

endereços, gostos e necessidades, tomando por base esses conhecimentos na tomada de 
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(VASCONCELOS, 2009, p. 89) 
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decisão sobre preço, produto, distribuição ou como comunicar (VASCONCELOS, 2009). As 

ações de marketing direto dispõem do uso de catálogos, mala-direta, telemarketing, compras 

pela internet, compras pela TV, e-mail e correio de voz.  As características essenciais para que 

se desempenhe uma efetiva ação de marketing direto são:  

 

personalizar a comunicação; Estabelecer um relacionamento com o cliente para 

fidelização (garantia de compra) e conquista da preferência; Segmentar seu 

mercado-alvo; Coletar nomes e pesquisar características dos clientes; Iniciar 

relacionamento com clientes um a um; Elevar potencial individual de compra; 

Divulgar produtos/serviços/empresas a um grupo pré-definido de potenciais clientes; 

Obter informações dos clientes: conhecer necessidades, desejos e opinião sobre o 

produto com um canal de resposta; Ampliar mercado por meio da comunicação 

dirigida a potenciais compradores fazendo uso do aluguel de lista de prospects
24

, 

selecionados por características de idade, sexo, hábitos, poder de compra etc. 

(VASCONCELOS, 2009, p. 96) 

 

Conhecendo melhor seus clientes e possibilitando uma melhor aproximação, o 

marketing direto se torna uma ferramenta com grande potencial de convencimento e de 

identificação do cliente pela entidade.  Abrindo um canal de comunicação direta e, 

conseqüentemente, um de resposta, a empresa poderá maximizar seus lucros direcionando sua 

verba para o público que realmente consome seu produto/serviço, otimizando valores 

investidos, sendo ao mesmo tempo “invisível” aos olhares da concorrência 

(VASCONCELOS, 2009).  

Muitas vezes esquecida pelo planejamento, a força de vendas tem que ser abordada 

como uma importante ferramenta, que transporta a mensagem por meio dos vendedores, 

representantes, vendedores de canais da rede varejista. Eles são capazes de esclarecer na 

mente do consumidor tudo em relação ao produto, sua qualidade, seu modo de uso e ainda 

conseguir o fechamento da venda (VASCONCELOS, 2009). Sobre a força de vendas: 

 

[...] é extremamente importante que o planejamento de comunicação a veja não só 

como um público receptor da mensagem, mas, principalmente, como parte 

integrante da comunicação que deve e procura informar, treinar e capacitar os 

vendedores a comunicar a mensagem planejada e transmitida pelas demais 

ferramentas, incluindo informações sobre os diferenciais do produto e capacitando 

os vendedores a persuadir os clientes do produto no ponto-de-venda, além de 

reforçar a mensagem global transmitida pela empresa, auxiliando no fechamento de 

negócios. (VASCONCELOS, 2009, p. 99) 

 

Por ser uma ferramenta de comunicação que lida com o contato interpessoal entre 

clientes e vendedores, a força de venda representa o elo entre a empresa e o público. 
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 possíveis clientes para um vendedor ou uma empresa comercial. 
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Vendedores bem informados transmitem segurança e confiança no ato da venda. A parir desse 

contato de relacionamento direto, é possível então, que o vendedor possa oferecer importantes 

informações para a empresa a respeito do comportamento e gosto de clientes, dificuldades de 

vendas ou preferências de produto, isso ajudaria muito em eventuais campanhas.  

Como mencionado anteriormente e também no começo desta pesquisa, o product 

placement é a ferramenta que de maneira errada, é chamada no Brasil de merchandising. 

Poduct placement consiste em “ações de comunicação ligadas à aparição de um produto em 

determinada mídia, sem as características da propaganda, feita mediante pagamento por parte 

do produto anunciante” (VASCONCELOS, 2009, p. 101). Trata-se então, de inserções de um 

produto em programas de televisão, filmes, games entre outros. São exemplos  situações onde 

o PP pode ser empregado: 

 

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

marca de uma companhia aérea estampada no avião de uma cena de despedida de 

um longa-metragem são exemplos de product placemente [...] (VASCONCELOS, 

2009. p. 101) 

 

Esse aparecimento de produtos que fazem parte do contexto da trama ou do cenário 

onde está ocorrendo à ação, fazem com que o PP seja uma ótima ferramenta de comunicação, 

sem perder o descrédito, pois a marca anunciada participa da situação, não sendo forçado 

explicitamente ao telespectador a consumir o produto. A seguir um quadro que ilustra e 

classifica as ações de product placement em três níveis. 

Quadro 04 – Ações de product placement 

NÍVEIS INTENSIDADE DA MENSAGEM 

Inserção Simples aparição de um produto dentro de determinado contexto. 

Aparição O produto aparece acompanhado de uma demonstração de seu uso. 

 

Testemunhal 

Aos níveis anteriores acrescenta-se um depoimento favorável, como na propaganda, 

aproximando-se dessa ferramenta principal em objetivos e funções. 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Ao optar pelo uso das ações de PP, o planejamento deve analisar com atenção as 

alternativas de programas e instantes onde pode haver a inserção do produto, pois é necessário 

que a mensagem não seja distorcida em relação aos objetivos traçados, e não atrapalhe 

também o entretenimento do público, fazendo-se aparecer de maneira natural e dentro de um 

contexto positivo.  
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As próximas ferramentas são consideradas de apoio e inovadoras, estas, tendo em vista 

sua classificação recente, mas que há muito tempo já fazia diferença no ato de comunicar. A 

primeira ferramenta de apoio é chamada de Ações Cooperadas com o Trade, que consiste 

basicamente em “campanhas de comunicação realizadas mediante uma parceria entre o 

fabricante e rede varejista em que ambos se colocam como comunicadores da mensagem” 

(VASCONCELOS, 2009, p.102). Ações deste perfil são focadas para promoções onde o 

objetivo é a redução de preços utilizando intensamente o merchandising no ponto-de-venda. 

A segunda ferramenta de apoio são os Folhetos e Catálogos. Muitas vezes desconsideradas no 

mundo na comunicação, principalmente pelos seus gestores, as mesmas são peças de grande 

importância para um bom resultado de uma comunicação bem planejada (VASCONCELOS, 

2009). Vasconcelos (2009) dá o exemplo que em lançamentos imobiliários, tendo como base 

os relatórios dos plantões de vendas, o número de visitantes que tomaram conhecimento da 

iniciativa por meio da distribuição de folhetos chega a ser superior ao número de visitas 

provocadas por anúncios impressos na seção de classificados de imóveis de jornais. Outra 

importante ação que se encaixa o uso dos folhetos são em eventos ou promoções relâmpagos 

que pode estar acontecendo em determinado momento, com o claro objetivo e aumentar a 

movimentação em um local específico. 

As Ferramentas Inovadoras vieram pra agregar mais valor conceitual do que prático, 

pois sempre existiram cada uma com sua particularidade. O BuzzMarketing consiste na 

comunicação boca-a-boca. Assuntos polêmicos ou capazes de despertar grande interesse 

geram um buzzzz (como o zumbido das abelhas no ouvido), daí a origem do nome 

“buzzmarketing” (VASCONCELOS, 2009). Criatividade e informações específicas a respeito 

das características e interesses do público-alvo da mensagem são indispensáveis para uma 

comunicação gerar buzzmarketing. Planejando corretamente a ferramenta de promoção de 

vendas, é possível gerar um ótimo buzzmarketing, principalmente notícias de ações de 

degustação de produtos, descontos ou benefícios, caso o público perceba como vantajoso sua 

participação no evento, o próprio irá gerar mais buzzmarketing, “gerando um grande 

zunzunzum” (VASCONCELOS, 2009, p. 104).  

A segunda ferramenta inovadora é a evolução do buzzmarketing, só que para o mundo 

virtual. O Marketing Viral tem seu termo relacionado diretamente à internet, como um vírus 

que contamina o internauta e, posteriormente, retransmite em cadeia para outros. Sobre seu 

uso: 
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deve ser utilizada com cuidado, com ética e as orientações da boa educação no uso 

da internet. Mensagens de novidades, principalmente relacionadas à prestação de 

serviços, por meio de sites ou incentivos a ações de relações públicas, tais como 

campanhas sociais e culturais, costumam gerar marketing viral, pois são 

interpretadas como oferecimento de um benefício a mais aos usuários da rede. 

(VASCONCELOS, 2009, p. 104) 

 

Apesar de toda boa intenção da autora em relação ao uso do marketing viral, sabemos 

que o mesmo é eficiente na sua essência quando diz respeito a algum assunto não muito 

filantrópico ou que beira algum benefício social. Toda a mídia em cima do objeto de estudo 

desta pesquisa foi compartilhado, inicialmente, com esta ferramenta, tendo seu conteúdo, 

como dito anteriormente, vazado na internet. Nas análises futuras poderemos concluir melhor 

e considerar de fato o que ocorreu e qual importância não só desta ferramenta, mas como 

todas as outras em relação ao processo pelo qual o objeto de estudo atravessou. 

E por fim, a última ferramenta inovadora. Surgindo da união das palavras advertising 

(propaganda) e entertainment (entretenimento) em inglês, o termo advertainment é 

considerado por muitos a evolução da propaganda.  Transmitindo mensagens publicitárias ao 

mesmo tempo que momentos de lazer, esta ferramenta está sendo praticada no mercado como 

uma nova forma de impactar o público-alvo, podendo mesclar ações de relações públicas e 

product placement. Exemplos sobre sua excecução: 

 

[...] criação de um curta-metragem inteligente, no lugar do tradicional filme de trinta 

ou sessenta segundos, divulgado na internet em sites como YouTube
25

, por meio de 

marketing viral ou exibidos em sessões de cinema e campanhas que contam com a 

participação do público gravada em vídeos para divulgação pela web. 

(VASCONCELOS, 2009, p.105) 

 

A seguir, o cruzamento de estratégias sobre os dois autores que embasaram a pesquisa 

sobre estratégias de comunicação e planejamento. 

Quadro 05 – Estratégias de Comunicação por Públio e Vasconcelos 

PÚBLIO (2008) VASCONCELOS (2009) 

Propaganda 

Ferramentas Principais: 

Propaganda 

Promoção de vendas/merchandising 

Relações Públicas ou Publicidade 

Marketing direto 

Força de vendas 

Relações Públicas 

Ferramentas complementares: 

Product placement 

Ações cooperadas com o trade 

Folhetos/ catálogos 

                                                           
25

 YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. 

www.youtube.com  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_compartilhamento_de_v%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
http://www.youtube.com/
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Relações Públicas 

Ferramentas inovadoras: 

Buzzmarketing 

Marketing viral 

Propaganda no lazer/advertainment 

Venda pessoal  

Fonte: autor da pesquisa 

 

Todavia, o conhecimento profundo das estratégias e sua aplicação integrada se fazem 

sempre necessárias, pois é o que harmoniza a ordem dos discursos na campanha, fazendo com 

que a mensagem seja absorvida, tanto internamente (empresa e participantes) quanto 

externamente (mercado e consumidores) sem falhas na comunicação. Fideliza-se assim, de 

maneira sutil o público alvo, contribuindo para seu bem-estar, proporcionando uma maior 

clareza na mensagem, o que resulta, conseqüentemente, bons resultados e objetivos 

cumpridos.  

 

 

2.6  CAMPANHAS DE LANÇAMENTO DE FILMES 

 

Campanhas de lançamento são indispensáveis quando se estabelece um 

serviço/produto no mercado. É por meio dela que ocorre a visibilidade, que o público-alvo ou 

o público em potencial consumidor tem o primeiro contato com o que está sendo ofertado. 

Muitas vezes uma comunicação bem elaborada e planejada não é suficiente para o sucesso do 

alcance desejado, pois além de ser visto, o produto tem que convencer de que ele vale a pena 

ser consumido ou no mínimo fixar-se na mente dos receptores. Para que isso aconteça, é 

necessário que se identifique o problema e o objetivo de comunicação. 

 

 

O problema de comunicação [...] pode ser detectado através de uma análise da 

situação da organização, ou até da simples observação dos resultados da análise 

Swot
26

 [...] é exatamente a pergunta que o objetivo da comunicação pretende 

responder, portanto, ao detectar um deles, automaticamente detecta-se o outro. 

(PÚBLIO, 2008, p. 152)  

 

 Inúmeras organizações possuem problemas a serem solucionados. Portanto, é 

interessante que se demarque exatamente qual será o problema que a comunicação pretenderá 

resolver. Segundo Públio (2008, p. 152), os principais problemas de comunicação de 

marketing encontrados nas entidades são: produto novo, ainda desconhecido pelo público-

                                                           
26

 Método em que se identificam as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de uma organização. Swot é uma 

sigla em inglês referente a : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. (PÚBLIO, 2008, p. 4)  
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alvo; marca desconhecida pelo público-alvo; marca desconhecida pelos públicos de interesse; 

aspectos negativos associados à marca; falta de posicionamento não correspondente à 

realidade; marca conhecida, mas função obscura; marca muito específica; marca muito 

genérica e marca associada a valores que não correspondem aos objetivos. 

 Identificado e divulgado o problema de comunicação, o próximo trabalho é resolvê-lo 

por meio do objetivo de comunicação que, conseqüentemente, irá provocar, de alguma 

maneira, a resolução do problema para o cliente.  

 

O objetivo de comunicação deve ser passível de verificação e para se verificar o 

objetivo de forma sensata deve-se conhecer quantos são os consumidores potenciais 

que sabem da existência do produto, serviço ou marca; quantos compreendem o 

conteúdo da mensagem; quantos são favoráveis à aquisição e quantos realizaram a 

ação. Sobre esta base é possível se medir, com uma investigação posterior, até que 

ponto foram alcançados os objetivos. (PÚBLIO, 2008, p. 151) 

 

 Para que o projeto de uma campanha de lançamento seja eficiente, é necessário que os 

envolvidos no processo tenham a preocupação de conhecer muito bem seus receptores. Essa 

descrição do público-alvo é extremamente importante para embasar a estratégia criativa 

(PUBLIO, 2008).  Os dados referentes na descrição do público-alvo serão os elementos que 

darão amparo ao estilo e ao tipo de linguagem a ser utilizada pela criação na campanha.  

 

A descrição do público-alvo deve ser muito mais rica e profunda do que 

simplesmente indicar a classe social, o sexo e a idade das pessoas. [...] Nessa 

generalização é possível encontrar, desde universitários ainda sem emprego, 

sustentados pelos pais, até pessoas casadas com filhos, formadas há algum tempo, 

com anos de experiência profissional e estabilidade no emprego. Esses dois 

extremos são incompatíveis no padrão de consumo [...]. (PÚBLIO, 2008, p. 154) 
 

 De qualquer maneira, Públio (2008) informa que definir padrões de comportamento é 

mais eficiente do que mera descrição de sexo, idade e classe. Quanto mais informações sobre 

o público-alvo, mais facilidade aparecerá para se resolver os problemas de comunicação e, 

posteriormente, a construção da linguagem de comunicação para os receptores alvo. 

 Contudo, para que tudo saia do papel e vire realidade, é preciso ter estratégias, que 

levarão o anunciante a atingir seu objetivo perante o mercado. Um planejamento de 

comunicação deve trabalhar suas diretrizes no mesmo conceito, por mais que os demais 

elementos sejam de responsabilidade de outras organizações como agências de promoção, 

assessoria de imprensa, web ou relações públicas (PÚBLIO, 2008). Principalmente no caso do 

objeto de estudo, onde para sua campanha de lançamento foi necessário um forte aparato 
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comunicacional ao seu redor, priorizando sempre suas estratégias, tendo a assessoria de 

imprensa um papel fundamental, pois o relacionamento com a mídia é o termômetro para sua 

divulgação e, conseqüentemente, para o sucesso do mesmo.   

 

 

2.6.1 Assessoria de Imprensa 

 

Há quem diga que a expressão Assessoria de Imprensa (AI) ainda, de certa maneira, 

está ligada ao jornalismo empresarial, especializado na coleta, produção e difusão de 

informações. Mas, na realidade, o real conceito está vinculado a dois aspectos que, segundo 

Kopplin e Ferrareto (2009), são fundamentais: a necessidade de se divulgar opiniões e 

realizações de um indivíduo ou grupo de pessoas e a existência de um conjunto de instituições 

conhecidas como meios de comunicação em massa.  

Sendo assim, devido a essa necessidade de divulgar opiniões e tornar as realizações 

vistas pelo público, foi que começou a se estreitar as relações entre as organizações e a 

imprensa. Apesar de não ser recente este relacionamento, as notícias veiculadas por parte da 

imprensa, geralmente, são influenciadas por acontecimentos planejados, estruturados e 

controlados por pessoas e/ou organizações com a capacidade de saber utilizar tal ferramenta. 

O lançamento de um livro, a divulgação de uma nova descoberta científica, a apresentação de 

um projeto de lei importante ou até mesmo a estréia de um badalado filme possui, muitas 

vezes, as assessorias de imprensa, cujo público imediato não são os leitores ou 

telespectadores, mas os próprios jornalistas esse um público muito exigente e bastante 

criterioso ( DUARTE, 2003). A partir disso, Duarte discorre sobre a importância de se 

impactar este público. 

 

 As assessorias de imprensa precisam atuar com base na percepção de como as 

redações vão perceber o fato de transmiti-la, cabendo aos jornalistas a decisão sobre 

quais assuntos propostos por esses agentes públicos são notícia e em que perspectiva 

e importância. (DUARTE, 2003, p. 330)  

 

A assessoria de imprensa estabelece e mantém essa articulação entre as fontes e as 

redações, facilitando o trabalho de ambos. As fontes possuem personalidade, autonomia, têm 

suas características e interesses, e os jornalistas têm seus critérios, sua angulação dos fatos, 

muitas vezes determinada pela organização jornalística em que atuam e da qual são 

representantes (DUARTE, 2003).   
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Sendo uma função estratégica para a organização, o profissional responsável pela 

área de assessoria deve reconhecer a inserção ideal na imprensa para os negócios e para 

imagem de seu assessorado (MAFEI, 2004).  É ele quem vai planejar como será feita essa 

exposição, sobre que assuntos ela será construída e quais formadores de opinião devem ser 

procurados.  Devido a essa importância, Mafei apresenta requisitos para um assessor obter 

bons resultados:  

 

o assessor deve ter a confiança de todos os gestores, e tornar decisões sobre os 

melhores passos a serem seguidos em nome da boa imagem da empresa. Se for 

devidamente capacitado para tanto, o assessor também precisa sugerir programas 

sociais capazes de conciliar os interesses da organização e de seus públicos, 

elevando mais uma vez a imagem desta na mídia. (MAFEI, 2004, p. 44) 

 

O gestor principal das ações deve ser capaz de caminhar por todas as áreas e 

promover sua integração. Segundo Mafei (2004, p. 45) “não importa a graduação do mesmo, 

sendo Jornalismo ou Relações Públicas”, o essencial é que o indicado tenha competências 

ideais para o tipo de comunicação que a empresa pretende desenvolver.  Assim, o assessor 

deve ser um gestor por inteiro, e para ser capaz de desenvolver um bom contato com a mídia, 

deve dispor de um conjunto amplo de ações que o possibilitem agilizar e criar influências 

positivas com a opinião pública.  

  

 

2.6.1.2 Ferramentas de Trabalho 

 

Para que o gestor de assessoria possa realizar suas responsabilidades com sucesso e 

certa habilidade, é necessário que o mesmo saiba lidar com artifícios de trabalho, 

padronizados pelas agências de comunicação no Brasil, para que a informação entre a 

assessoria, o cliente e a imprensa seja transmitida adequadamente (NEVES, 2000). São esses 

artifícios, procedimentos, junto com a força de trabalho no dia-a-dia, que vão possibilitar a 

realização das metas de trabalho, estabelecidas no planejamento de comunicação de cada job, 

esta sendo a primeira etapa de um assessoramento.  Para que isso aconteça às ferramentas 

mais utilizadas, segundo Mafei (2004), pelo assessor de imprensa são: press kit, flollow up, 

mailing list, press release, clipping, acompanhamento online, media training e websites. A 

seguir, serão mencionadas mais especificamente.    
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Para começar, é necessário ter um plano de comunicação para o cliente. Sem o plano, 

o assessor correrá o risco de sugerir ações perdidas, isoladas e totalmente ineficazes diante 

dos objetivos traçados juntamente com o assessorado. Segundo Mafei, a elaboração de um 

plano pode seguir um roteiro com as seguintes tarefas:  

 

diagnóstico preliminar sobre quem é o assessorado. Ninguém pode começar um 

trabalho de comunicação sem saber exatamente as características da atividade da 

organização, os principais concorrentes, como ela tem se posicionado na imprensa 

até o momento [...]. Primeira reunião com cliente, para ouvi-lo e apresentar a 

equipe de assessores [...] é quando você começa a exercer seu jogo de cintura e sua 

habilidade de relacionamentos. Seja político. Diagnóstico da imagem do cliente na 

imprensa [...] esse levantamento precisa estar diretamente relacionado às 

informações que o cliente passou a você na primeira reunião [...] poderá se informar 

melhor como os objetivos pretendidos, tendo uma avaliação mais rigorosa da 

receptividade da mídia. Segunda reunião com o cliente, para sugerir possíveis 

estratégias [...] é a hora de mostrar de você mostrar a que veio. Reunião final para 

viabilizar o plano de ação [...] estabelecidas às diretrizes principais, você deve 

indicar os meios para alcançá-las [...]. (MAFEI, 2004, p. 64-66)   

 

Nas agências de comunicação, o roteiro de ações segue um cronograma bastante 

criterioso, e são executadas sob os cuidados de um coordenador ou diretor de contas, que 

possui o contato diariamente com o cliente. Isso acontece também com as ferramentas de 

assessoria, que antes de tudo, deve se certificar de que elas serão “integradas por um único 

conceito preestabelecido para que se atinjam os objetivos propostos, nunca utilizar conceitos 

diversos, pois eles geram confusão” (CHINEM, 2003, p. 46). 

O press kit, uma pasta ou arquivo eletrônico que contém os principais textos sobre o 

assessorado, muitas vezes utilizado como forma de promoção, principalmente em 

lançamentos de novos produtos ou serviços. Mafei cita press kit como: 

 

o conjunto de informações básicas sobre sua performance, sua atividade, seu 

histórico, inserção no segmento, índices de desempenho (faturamento, locais em que 

atua, setores aos quais se dedica etc), ações de responsabilidade social e outros. São 

informações padronizadas para serem distribuídas à imprensa nas ocasiões de 

coletivas, entrevistas individuais e demais divulgações, como material de apoio. [...] 

o objetivo da assessoria é apresentar informações objetivas sobre o assessorado [...] 

sem o objetivo de publicação. (MAFEI, 2004, p. 67)   

 

A relevância do press kit se encontra no fato de ele já apresentar a ordem das 

elucidações que o cliente deseja transmitir para a imprensa. Os dois lados saem ganhando: a 

imprensa em possuir maiores informações e mais completas em mãos, intervindo em 

entrevistas com mais propriedade e conhecimento de causa, e o assessorado, pois tem maiores 
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chances de ter informações corretas sobre sua atividade veiculada nos meios de comunicação, 

sem haver falhas na comunicação (NEVES, 2000). 

A ferramenta chamada de follow up, é uma ação que visa obter retorno, por meio de 

telefonema, envio de press releases, distribuição de material de apoio ou convocação de 

coletivas juntos a imprensa (Mafei 2004).  Mafei dá dicas para um melhor aproveitamento do 

follow up nos meios de comunicação:  

 

[...] utilize-se do follow up como forma de se certificar se a mensagem enviada (por 

e-mail, correio ou em mãos) realmente chegou ao destinatário correto. Mas jamais 

para tentar uma inserção garantida das informações que você transmitiu a vários 

profissionais ao mesmo tempo. (MAFEI, 2004, p. 68) 

 

Dessa maneira, sem se expor ou agir de forma insistente, tentar lembrar repórteres ou 

editor sem que aconteça uma pressão é um desafio. Tentar saber se a informação interessa ao 

jornalista ajuda muito, pois facilita o processo de repasse para o veículo. Alguns jornalistas 

recebem diariamente centenas de e-mails das assessorias de imprensa. Às vezes, não 

percebem a importância que o algum release possa ter. Deste modo, é conveniente lembrá-lo, 

e para isso que serve o follow up.  

A próxima ferramenta é indispensável nos dias de hoje, tendo em vista todos 

preceitos que a revolução digital inseriu no mundo contemporâneo. O mailing list já deixou 

de ser estratégia de apoio, passando a ser item básico para qualquer atividade. Na assessoria 

de imprensa, o mailing list é uma lista que contem a relação dos veículos e dor jornalistas 

contatados para divulgação, com dados básicos, como o nome completo, cargo, editoria, 

número de telefone e fax, e-mail e endereço (CHINEM, 2003).  Mafei esclarece algumas 

particularidades desta ferramenta:  

 

o melhor mailing é aquele atualizado diariamente pelo assessor. Ele poderá, dessa 

forma, incluir na lista os nomes de jornalistas que têm publicado matérias sobre o 

assessorado ou sobre áreas de interesse. Para isso, basta acompanhar o conjunto de 

matérias veiculadas e registradas pela estrutura de clipping do cliente. [...] A partir 

dessa consultoria diária, vá atualizando o seu mailing. [...] O mailing precisa incluir 

as revistas especializadas, os veículos de circulação nacional e regional, os 

comentaristas de rádio e TV e assim por diante. (MAFEI, 2004, p. 69)   

 

Inúmeras das grandes agências de comunicação e relações públicas no Brasil assinam 

mailing lists eletrônicos de empresas especialistas nesta atividade, servindo essas listagens 

apenas como referência, e não como um padrão.  
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Símbolo da assessoria de imprensa e inventada pelo “pai” das relações públicas, Ivy 

Lee
27

, o press release significa “informação liberada para a imprensa”. O press release não é 

folder de propapanda. Nele, vai o que é notícia, o que é novo, no que é de interesse de um 

maior número de leitores. Um bom press release deve conter:  

 

ser redigido como se fosse uma matéria jornalística, com o parágrafo inicial 

contendo as perguntas básicas ( formando o famoso lead), título, subtítulo ou linha 

fina. – Primar pela clareza, concisão e correção gramatical (erros de língua 

portuguesa são inconcebíveis). – Ser redigido no máximo duas páginas. – Trazer 

com destaque datas e locais dos eventos divulgados. – Ter nomes de empresas , 

porta-vozes, e locais escritos corretamente. – Destacar contatos de assessoria de 

imprensa. – Trazer o logotipo da assessoria e da organização. – ser datado. (MAFEI, 

2004, p. 70) 

 

O uso do release é basicamente utilizado quando as assessorias precisam 

“pulverizar” informações a serem divulgadas para um número maior de veículos de 

comunicação.  Pode ser utilizado também como forma de persuasão, na hipótese de enviar o 

documento para jornalistas apenas para que eles, como formadores de opinião, tomem 

conhecimento do assunto e possam de alguma maneira, influenciar o pensamento no público 

CHINEM, 2003).  

O media training nada mais é do que um treinamento específico, oportunizado pelas 

assessorias aos clientes, com o objetivo de prepará-los para atender a imprensa (PALMA, 

1994). No período em que o treinamento acontece, os assessorados passam por aulas teóricas 

e práticas. Aprendem a lidar com microfones e câmeras, a identificar o que é notícia, a serem 

objetivos, claros e diretos. Em suma, aprendem a falar com o jornalista na própria linguagem 

jornalística.  Mafei destaca algumas controvérsias a respeito da validade do media training: 

 

[...] cansei de ouvir as críticas de certos repórteres que argumentam ser o media 

training apenar mais um meio para ensinar o porta-voz a não dar ao jornalista a 

informação que realmente interessa veicular. Ora, arrancar informações preciosas – 

e sigilosas – das fontes é tarefa dos repórteres. E os bons não precisam de 

artimanhas, nem se apóiam nos passos em falso que um ou outro porta-voz dá 

durante uma entrevista. Os bons mesmo têm suas fontes e investigam a informação. 

(MAFEI, 2004, p. 71)   

 

Apesar das controvérsias a respeito do treinamento, o media training ajuda o porta-

voz a adquirir confiança e não cair nos artifícios que os repórteres usam para conseguir as 

informações. Mas, por outro lado, ajudam diversos outros jornalistas a terem, durante as 

entrevistas, informações transmitidas com clareza e confiança.  

                                                           
27

 Disponível emhttp://revelacoespublicas.motime.com/archive/2006-04 Acesso: Setembro 2009. 

http://revelacoespublicas.motime.com/archive/2006-04
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Usualmente, a impressão de que o uso do Clipping é somente para coleta de textos 

está enganado. Este trabalho está mais estratégico e se utilizar certo grau de requinte, será o 

termômetro de como as informações estão circulando. Com relação à função do clipping, 

Mafei explica:  

 

reúne matérias veiculadas, de interesse do assessorado. Ajuda a avaliar a exposição 

dos concorrentes e do setor de atuação, evidencia a imagem do cliente na mídia, com 

as devidas percepções de quando e por que ela se altera. (MAFEI, 2004, p. 72) 

 

  Grandes entidades brasileiras têm utilizado o Clipping para monitorar a exposição, 

dentro e fora do país, de determinadas empresas que podem se tornar clientes, parceiras ou 

concorrentes.  Sua função para organizações pode ser muito mais estratégica do que apenas 

registrar as inserções obtidas pelas assessorias nos veículos de comunicação.  

 Outra ferramenta muito utilizada é a comunicação online que, em tempo real, é 

utilizada como baliza para que o assessor avalie a inclinação do noticiário e possa se 

antecipar, realizando ações e esclarecimentos adicionais ao noticiário impresso. Mafei 

discorre sobre sua experiência em noticiários online e sua opinião sobre o assunto: 

 

na vida profissional, pude acompanhar de perto o poder que o noticiário online tem 

sobre os negócios de um país e de uma empresa. Informações veiculadas num 

minuto conseguem, no instante seguinte, derrubar o valor de ações negociadas na 

bolsa de valores, aumentarem a avaliação de risco sobre a economia nacional ou 

estimular especuladores a ponto de, em determinada hora do dia, ninguém mais ter a 

correta noção de onde estão as notícias corretas em que os investidores podem 

confiar. [...] A disputa entre as principais agências de notícias online deixou de ser 

pela qualidade do conteúdo dos textos e passou a ser, exatamente, pela rapidez com 

que eles são expostos na rede. (MAFEI, 2004, p. 74) 

 

É em conseqüência disso que as assessorias de imprensa devem se pautar, igualmente, 

pela rapidez de resposta e reação. Acompanhar os principais noticiários online, ter uma 

estrutura de clipping e detectar a notícia são passos fundamentais para se reverter eventuais 

informações incorretas ou potencializar as notícias que são positivas (MAFEI, 2004).  

Sites exclusivos podem ser criados pelas assessorias para melhorar a comunicação e o 

relacionamento entre o assessorado e a imprensa. Sobretudo, para entidades que possuem uma 

grande estrutura e geralmente dispersa (muitas unidades industriais espalhadas pelo país e 

pelo mundo ou várias sedes regionais de órgãos públicos), os websites transformaram-se em 

uma ferramenta eficiente de trabalho. A internet dispõe páginas estruturadas, com espaços 

abertos ao acesso do público e também com links exclusivos para determinados profissionais 

da entidade. Assim, “estar presente na internet e em uma posição interessante, é 
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imprescindível para qualquer organização que busque reconhecimento” saber utilizar mais 

esta ferramenta (MAFEI, 2004, p. 75).  A seguir, uma tabela ilustrativa que resume cada 

ferramenta e sua função principal. 

Quadro 06 – Ferramentas de trabalho para o assessor de imprensa 

FERRAMENTA FUNÇÃO ESPECÍFICA 

 Plano de Comunicação 
Elabora o diagnóstico inicial do assessorado, bem como todo o processo de 

assessoria.  

Press kit 
Conjunto de informações básicas sobre o assessorado sobre seu histórico, sua 

performance, desempenho, ações e outros.  

Follow up Ação que visa obter retorno via e-mail, correio ou em mãos. 

Mainling 
Relação de todas as informações possíveis sobre os veículos de comunicação que 

interessam a uma assessoria e aos seus clientes. 

Press release 
Divulgar para um número maior de veículos de comunicação o que pretende ser 

divulgado, “pulverizando” informações.  

Media training 
Treinamento específico visando a preparação do assessorado em relação a seu 

relacionamento com a imprensa.  

Clipping 
Reúne matérias veiculadas de interesse do assessorado, preparando-o para avaliar 

o que se passa no mercado com seus concorrentes e no seu setor de atuação. 

Sites 

Oferecer uma melhor comunicação entre o assessorado e a imprensa. Assim, o 

assessorado melhora sua visibilidade, oportunizando melhores condições de 

esclarecimentos sobre seu produto/serviço. 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Portanto, a assessoria de imprensa se faz de um relacionamento de confiança com o 

assessorado. A partir desse profissionalismo é que as ferramentas de assessoria podem fazer a 

diferença e sanar os objetivos que o assessorado pretende alcançar. O profissional de 

assessoria estabelece assim, o caminho para o exercício da atividade, tendo em suas mãos o 

poder de se relacionar com a imprensa, auxiliando na boa lembrança de imagem do seu 

assessorado. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

  

A presente pesquisa tem por objeto de estudo, o recorte situacional do resgate da 

marca do Tropa de Elite, tendo em vista a  pirataria ocorrida antes mesmo do seu lançamento 

oficial. A investigação, um estudo de caso, centrou-se na análise das ações de assessoria de 

imprensa, realizadas pela empresa de comunicação Belem Com, para o convencimento do 

público em ir assistir o filme no cinema, e não por meio da cópia do DVD pirata. Becker 

(1994) explica que: 

 

o termo „estudo de caso‟ vem de uma tradição de pesquisa médica e psicológica, 

onde se refere a uma análise detalhada em um caso individual que explica a 

dinâmica e a patologia de uma doença dada; o método supõe que se pode adquirir 

conhecimento do fenômeno adequadamente a partir da exploração intensa de um 

único caso. Adaptado da tradição médica, o estudo de caso tornou-se uma das 

principais modalidades de análise das Ciências Sociais. (BECKER, 1994, p. 117) 

 

A inclinação desta pesquisa ocorreu de forma qualitativa, pois segundo Michel (2005, 

p.33) neste modelo o autor da pesquisa “participa, compreende e interpreta” os resultados 

identificados. Michel (2005) informa:  

 

A pesquisa qualitativa é [...] a grande resposta na pesquisa social; pois partem do 

princípio de que os fatos falam por si mesmos e que nada existe além dos dados 

coletados. Além disso, está orientada para atender aos interesses políticos e sociais, 

que precisam conhecer os fatos [...]. (MICHEL, 2005, p. 33) 

 

Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico e documental juntamente com a 

pesquisa exploratória, a fim de agregar embasamento teórico e não deixar que se perca o 

controle da pesquisa que, segundo Yin (2001, p.19), “acontece quando o foco do projeto se 

refere a fenômenos contemporâneos”. Michel (2005) faz referência a estudo exploratório 

como: 

 

o estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica pode ser considerado uma forma de 

pesquisa, na medida em que se caracteriza pela busca, recorrendo a documentos, de 

uma resposta a uma dúvida, uma lacuna de conhecimento. Este tipo de pesquisa 

procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em 

documentos, dispensando a elaboração de hipóteses. (MICHEL, 2005, p. 32) 

 

Outro procedimento adotado na pesquisa de campo foi à entrevista, o que possibilita 

que os dados sejam avaliados tanto quantitativa quanto qualitativamente, constituindo uma 

técnica muito eficiente para obtenção dos dados pesquisados (PÁDUA, 1996). Pádua (1996) 

defini entrevista orientada de maneira que: 
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o entrevistador focaliza sua atenção sobre a experiência dada e seus efeitos – isto 

quer dizer que sabe por antecipação os tópicos ou informações que deseja obter com 

a entrevista. (PÁDUA, 1996, p. 70. 

 

 A entrevista ocorreu por telefone no dia 14/09/2009, com João Paulo Beltrão, que é 

Jornalista e participou ativamente no processo de assessoria de imprensa do filme. Por meio 

disso, ocorreu a obtenção das informações sobre as ações de assessoria de imprensa e a real 

situação de como a empresa recebeu este job e de como toda a equipe envolvida no processo 

se comportou, juntamente com as ações específicas, bem como as localidades onde foram 

veiculadas todo material que foram utilizadas na assessoria do Tropa de Elite.  

Toda a entrevista foi gravada, anotada e posteriormente, transcrita.  Para que isso 

pudesse acontecer com efetiva correção e sem a perda do sentido no decorrer da entrevista, foi 

elaborado um roteiro onde as formulações das perguntas direcionaram a análise das 

respostas, o que manteve o controle dos objetivos atingidos pela entrevista.  

 

O roteiro de entrevista é uma lista dos tópicos que o entrevistador deve seguir 

durante a entrevista. Isso permite uma flexibilidade quanto à ordem de propor as 

questões, originando uma variedade de respostas ou mesmo outras questões. 

(PÁDUA, 1996, p. 71)  

 

Buscou-se assim, responder as questões iniciais e ampliar o conhecimento sobre o 

tema, articulando-o com seu contexto. Na seqüência, optou-se por utilizar a técnica de análise 

de conteúdo e recorreu-se a Bardin (1977) para explicar que, a análise de conteúdo pode ser 

entendida como:  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens". (BARDIN, 1977, p.42)  

 

Do ponto de vista analítico instrumental, este conceito foi fundamental para a 

compreensão dos dados fornecidos na entrevista. 

Pelo objeto de estudo ser um assunto ligado à área das ciências humanas e sociais, a 

pesquisa teve o propósito de analisar os fatos, bem como o impacto social do filme, 

procurando observar suas relações e interferências. 
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Para os propósitos da pesquisa descritiva, os fatos e os fenômenos devem ser extraídos 

do ambiente natural, da vida real, onde ocorrem, e analisados à luz das influências que o 

ambiente exerce sobre eles. Por esse motivo [...] a pesquisa tem o propósito de analisar, 

com a maior precisão possível, os fatos ou fenômenos em sua natureza e características, 

procurando observar, registrar e analisar as várias situações que envolvem o 

comportamento humano, individual ou em grupos sociais ou organizacionais, nos seus 

aspectos social, econômico, cultural. (MICHEL, 2005, p.36) 

 

 No decorrer do processo de pesquisa, a mesma teve muitos problemas, principalmente 

pela falta de apoio que o pesquisador teve por meio da produtora do filme. A Paramount 

Pictures do Brasil anulou qualquer expectativa de contato com a agência de propaganda 

responsável por todo planejamento de comunicação para o lançamento oficial do filme, não 

concordando dar o contato da mesma e ainda negando qualquer tipo de intermédio, alegando 

que “infelizmente, não podemos passar as informações” 
28

 pedidas.  Por isso, esta pesquisa se 

concentrou, na sua parte final, na observação científica, pois a intenção era de retratar o que 

realmente aconteceu neste processo comunicacional, com dados reais sobre o planejamento de 

comunicação para o lançamento do filme.  

 

A observação científica surge não para destruir ou negar o valor da observação 

vulgar, mas para valer-se das possibilidades que ela oferece, completando-a, 

enriquecendo-a e aperfeiçoando-a, a fim de lhe dar maior validade. (RAMPAZZO, 

2005, p. 106) 

 

A observação científica utilizada na pesquisa foi de caráter assistemático, chamada 

também de “ocasional” e “simples” (RAMPAZZO, 2005). Este processo se realiza “sem 

planejamento e sem controle anteriormente elaborados, como decorrência de fenômenos que 

surgem de imprevisto” (RAMPAZZO, 2005, p. 106). O “fenômeno” que ocorreu e continuou 

ocorrendo até o final desta pesquisa foi o episódio já citado, onde os dados não foram 

enviados ao pesquisador pela simples falta de espírito de solidariedade, falta de sentimento 

com o próximo e a desvalorização do próprio indivíduo como pesquisador e, por que não, da 

classe acadêmica como um todo.  

Além de toda desmotivação natural pelam frustração de não obter o apoio da produtora 

em revelar a identidade e o contato com a agência responsável, continuou-se mesmo assim 

pesquisa bibliográfica que estava sendo focada nas ações de comunicação do filme. Apesar de 

todo contratempo, o pesquisador teve que encontrar alguma empresa que tivesse trabalhado com a 

parte de comunicação do filme, pois se sabia que, possivelmente, o filme precisaria de uma forte 

ação de assessoria de imprensa devido ao ocorrido caso da pirataria. 

                                                           
28

 Única resposta do e-mail da produtora que o pesquisador obteve.   
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 Foi então que o pesquisador encontrou o site da Belem Com
29

, empresa especializada 

em assessoria de imprensa (jornalística) para cultura, mídia, eno-gastronomia e turismo. 

Segundo o seu site oficial:  

 

nossa credibilidade junto aos meios de comunicação é baseada no fato de sermos 

originários de importantes redações. Trabalhamos de forma profissional o 

relacionamento com a imprensa, valorizando a estratégia traçada junto ao cliente 

para conquistar o resultado desejado. Na área de conteúdo, editamos newsletters, 

cases, revistas e sites, tendo como base nossa experiência em jornalismo diário. A 

Belém Com possui equipes em São Paulo e no Rio de Janeiro e é uma das 

fundadoras da Rede Brasileira de Gestão de Imagem (RGBI), que reúne empresas de 

comunicação de diferentes cidades brasileiras, todas com a mesma preocupação em 

manter um atendimento personalizado junto ao cliente. (SITE BELEMCOM, 2009) 

 

Por meio do contato o telefone que tem no site, o pesquisador ligou para sede de São 

Paulo sabendo, em seguida, que a sede que realizou o trabalho de assessoria do filme foi a do 

Rio de Janeiro. Encaminhado com nomes e funções em mãos, entrou-se em contato com a 

sede do Rio de Janeiro, particularmente com João Paulo Beltrão, jornalista e coordenador das 

ações de assessoria de imprensa. Após diversas trocas de e-mails e conversas por telefone, o 

rumo da pesquisa chegou a um denominador comum. Foi feita uma entrevista por telefone, 

onde foi capturado o maior número de informações possíveis a respeito tanto das ações de 

assessoria, quanto a visão do entrevistado sobre a função da assessoria de imprensa no cenário 

comunicacional, pirataria e visão acadêmica sobre assessoria.  

Por mais que tivesse ocorrido a entrevista, o pesquisador entrou em contato novamente 

com a Belém Com para pedir que mandassem o planejamento de assessoria de imprensa do 

filme, a fim de analisar mais tecnicamente as ações. Infelizmente, parecendo corriqueiro nesta 

pesquisa, a entidade não pôde enviar o documento que destrinchava todo o processo de 

assessoria do filme, tendo que ser analisado, posteriormente, de maneira superficial e simples, 

mas de maneira alguma relapsa ou descompromissada por parte do pesquisador. São 

obstáculos da vida, que a existência do pesquisador como desbravador de conceitos e histórias 

nos ensina a pesquisar com mais prazer ainda e seguir em frente.   

Deste modo, após todo processo de pesquisa, foi feito um levantamento sobre a 

complexão do objeto de estudo e, tendo como objetivos o de “explicar o mundo físico, 

registrar fatos, analisá-los, interpretá-los e identificar suas causas”. (MICHEL, 2005, p. 32)  

 

                                                           
29

 Disponível em< http://www.belemcom.com.br/belemcom.php > Acesso Maio 2009. 

http://www.belemcom.com.br/belemcom.php
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4 TROPA DE ELITE  

 

4.1 ASPECTOS GERAIS DO FILME TROPA DE ELITE 

 

Segundo o press book (2007) do filme enviado a imprensa, a produção do filme entrou 

em contato com a Belem Com em agosto de 2007 para realizar a assessoria de imprensa do 

filme. Até então, o filme seria lançado no final daquele ano (novembro ou dezembro) e não se 

sabia ainda a história da pirataria. Descobriu-se o fato do vazamento na internet do filme  

junto com o Padilha (diretor) e toda a equipe. Sobre o filme e a Belem Com: 

 

o cliente: lançamento do filme “Tropa de Elite”, da produtora Zazen Filmes, 

distribuído pela Paramount Pictures.Objetivo: A Belém Com foi contratada para 

divulgar o filme à época do seu lançamento. A equipe já havia sido responsável pelo 

lançamento do documentário “Ônibus 174”, do mesmo diretor. Porém, com o 

vazamento da cópia pirata, a assessoria de imprensa ganhou outros ritmos, estratégia 

e abrangência. Não bastava trabalhar as áreas de cultura (comum a todo lançamento) 

e cidade e segurança (específico do tema). Entrava em discussão a própria indústria 

do cinema e sua forma de atuar. A empatia do público com o filme gerou um 

movimento cultural e comportamental que extrapolou o filme e até mesmo as 

temáticas contidas nele. (SITE BELEM COM, 2009) 

 

 

A partir disso, foi necessário atuar no sentido de preservar o diretor, a distribuidora e o 

filme, que precisava manter como uma “peça de consumo cultural e artística” 
30

. Evitava-se 

assim, que o Tropa de Elite se transformasse em um produto hipotético e se fixava como uma 

obra de arte aberta que é. A rapidez com que o filme gerava mídia espontânea, até ao menor 

fato ligado ao tema, já repercutia o país inteiro, conquistando espaços na mídia, obrigando 

assim a equipe que estava envolvida no processo de assessoria agir rapidamente até prever 

novas repercussões.  Segundo o site oficial da empresa, as estratégias tomadas foram:  

 

• Centralizar a demanda de imprensa na Belém Com, podendo assim controlar e 

analisar melhor os pedidos de entrevista;• Pirataria - Informamos de todas as fases 

do processo de busca aos criminosos, que culminou na prisão de um dos indiciados; 

• Informar à imprensa que a cópia que vazou era a do 3º corte, que não tinha 

qualidade de som e imagem e que não era o filme final. Aproveitar o fato de que o 

diretor iria a Los Angeles terminar o tratamento de cor e a mixagem para valorizar a 

diferença qualitativa do original sobre a cópia pirata;• Avisar a imprensa da nova 

data de lançamento (12/out) dando ênfase ao fato de que o filme final era uma 

versão mais completa e diferente da pirata; 

• Fomento de notas com foco artístico do filme (atores, curiosidades, fotos) para 

desviar da discussão institucional sobre a pirataria;• Geração de fatos: sessões de 

exibição do filme com cópia final, sessão de abertura do Festival do Rio, coletiva de 

                                                           
30

 Disponível em< http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22> Acesso: Maio 2009. 

http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22
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imprensa na última semana do Festival (mais próximo à estréia), sessões com elenco 

e convidados no Rio e em São Paulo, realização de debates no Globo e na Folha de 

São Paulo;• Qualificação do debate em torno do filme com artigos escritos por 

pessoas não diretamente ligadas ao filme, participação do diretor em programas 

como “Roda Viva”, “Marília Gabriela Entrevista” e “Observatório de Imprensa”, 

publicação de reportagens em veículos estrangeiros com repercussão na imprensa 

brasileira (New York Times, BBC, The Guardian, Liberátion, El País, entre outros).  

• Ações para manter o interesse do filme para os espectadores de classes C e D: 

através de participação do elenco de programas populares como Mais Você, Sem 

Censura, e outros. (SITE BELEM COM, 2009) 

 

 

Postas as estratégias em campo, os resultados foram gratificantes. Segundo pesquisa 

realizada pelo IBOPE, até seu lançamento nos cinemas, Tropa de Elite já havia sido visto por 

cerva de 11 milhões de brasileiros
31

, em DVDs piratas. Após sua estréia ser adiantada por 

duas vezes, o planejamento de mídia, que já estava pago pela produção, teve que ser refeito e 

o filme estreou em São Paulo e Rio de Janeiro no dia 5 de outubro, procedido de um pequeno 

reforço publicitário
32

. A mídia espontânea gerada foi o catalisador do filme. O retorno que 

essa mídia forneceu foi como se tivesse sido gastos em publicidade cerca de R$11 milhões
33

 

de reais, fazendo uma perspectiva de anúncios, reportagens publicadas em mídia impressa e 

online entre agosto e novembro de 2007. Coincidentemente o mesmo custo total do filme. 

Segundo o site oficial da Belem Com, até final de 2007, cerca de 2,4 milhões de pessoas 

haviam assistido ao filme nos cinemas brasileiros.  

 

 

4.2 O FILME TROPA DE ELITE (ferramentas de promoção / lançamento) 

  

O filme retrata o dia-a-dia do grupo de policiais e do Capitão Nascimento (Wagner 

Moura), membros do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Em 1997, 

Nascimento quer sair da corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto. 

Paralelamente, dois amigos de infância, que se tornaram policiais, se destacam em seus 

postos; para acabarem com a corrupção na polícia, eles têm o objetivo de entrar para o BOPE. 

Abaixo, o pôster promocional do filme na Alemanha, onde o mesmo ganhou o festival de 

Berlin em 2008.  

                                                           
31

 Disponível em<http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22> Acesso Maio 2009. 
32

 Disponível em<http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22> Acesso Maio 2009. 
33

 Disponível em<http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22> Acesso Maio 2009. 

http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22
http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22
http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22


49 

 

Figura 1: Pôster promocional do filme Tropa de Elite. 

 

Fonte: < http://www.abril.com.br/tropa-de-elite> 

 

O Tropa de Elite foi objeto de grande repercussão antes mesmo de seu lançamento, 

por ter sido o primeiro filme brasileiro a, meses antes de chegar aos cinemas, vazar para o 

mercado pirata
34

 e a internet
35

. Um dos protagonistas do filme, o ator Caio Junqueira, chegou 

a declarar que, por mais que achasse a pirataria algo negativo, sabia que havia sido "por causa 

dela que o trabalho atingiu o público da televisão"
36

. Uma pesquisa feita pelo Ibope
37

, 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, chegou a estimar que mais de 11 milhões 

                                                           
34

 Disponível em< http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna> Acesso 20 Maio 2009. 
35

 Disponível em< http://www.abril.com.br/tropa-de-elite>Acesso 20 Maio 2009. 
36

 Disponível em< http://www.tvtugaforum.com/index.php?topic=6265.0 > Acesso Maio 2009.  
37

 Disponível em<  http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibope> Acesso 20 Maio 2009.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caio_Junqueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibope
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna
http://www.abril.com.br/tropa-de-elite%3eAcesso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibope
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de brasileiros teriam visto o filme de forma ilegal, isso, entretanto, não impediu o filme de ter 

sido bem-sucedido nas bilheterias, tendo estreado em primeiro lugar e obtido uma das maiores 

médias por sala no ano, com mais de 1000 espectadores por sala na primeira semana, mesmo 

com um lançamento restrito aos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. 

Ao criticar duramente os usuários de substâncias ilícitas, atribuindo-lhes culpa pela 

expansão do tráfico de drogas e da violência, o filme gerou grande debate na mídia brasileira. 

As práticas de tortura por parte dos policiais também foram abordadas, gerando 

questionamentos acerca do fato dos personagens estarem sendo considerados heróis por suas 

atitudes frente aos bandidos.  

O longa-metragem despertou no Brasil a inquietude de procura por justiça, de lutar 

pelo que é de direito e ir de frente as corrupções e a bandidagem que tomam conta do país.  

Mostrou que os brasileiros não estão acorrentados a mesmice nem a apatia, mas sim, 

adormecidos pela desesperança de viver em um país corrupto e desigual. Abaixo, a interface 

do site oficial do filme. 

Figura 2: Site do filme Tropa de Elite. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

O site oficial do filme disponibiliza informações tanto técnicas, a respeito das 

filmagens, como também sobre o contexto onde a trama é envolvida. Os elementos visuais 

identificam a temática policial que o filme aborda ofertando ao público informações sobre a 

ficha técnica do filme, downloads, informações sobre elenco, sobre a imprensa e até mapa das 

comunidades onde a polícia faz suas incursões à procura de traficantes e armas. Com isso, o 

espectador se sente bem informado sobre o filme e ainda usufrui de informações que o 

contextualizam com a obra divulgada.  Em seguida, a promoção do filme no site da Belém 

Com. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://www.tropadeeliteofilme.com.br/
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Figura 3: Site da Belém Com 

 

Fonte: http://www.belemcom.com.br/galeria.php?page=1 

 

A Belém Com foi responsável pelas ações de assessoria de imprensa do filme Tropa 

de Elite, tendo suma importância no resgate do público que já tinha visto o filme de forma 

ilegal para o cinema. Segundo o site da entidade “não bastava trabalhar as áreas de culturas 

(comum a todo lançamento) e cidade e segurança (específico do tema) [...] entrava em 

discussão a própria indústria do cinema e sua forma de atuar” 
38

.   

Todavia, a empatia do público com o filme gerou um movimento cultural, 

comportamental e comunicacional que extrapolou até mesmo as temáticas contidas nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Disponível em:< http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22> Acesso Junho 2009. 

http://www.belemcom.com.br/galeria.php?page=1
http://www.belemcom.com.br/caso.php?caso=22
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5 ANÁLISE 

 

5.1 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DO 

FILME  

 

 Este capítulo irá citar e descrever as ações de comunicação utilizadas para o 

lançamento nacional e internacional do filme Tropa de Elite no Brasil. Entretanto, a análise a 

seguir foi feita com olhar de consumidor, e por que não, como um futuro publicitário 

interessado em planejamento e comunicação, pois como já foi dito na metodologia, as 

informações reais sobre o planejamento não foram obtidas.  

 O lançamento do filme aconteceu dia 12 de outubro de 2007. Sob a responsabilidade 

da produtora Paramount filmes do Brasil, para sua distribuição. O objetivo principal da 

campanha de lançamento era, primeiramente, reforçar que o filme original era de melhor 

qualidade do que a cópia pirata e posteriormente, divulgar o próprio filme.  Logo abaixo, veja 

o quadro sobre as estratégias realizadas para o lançamento do filme juntamente com a 

respectiva análise bibliográfica com base na teoria de Públio (2008) e Vasconcelos (2009). 

 

Quadro 07 – Estratégias para o lançamento do Filme Tropa de Elite 

PEÇAS DE LANÇAMENTO  ESTRATÉGIAS 

Criação de um VT. O VT abordava à temática de que 

a cópia pirata perdia e muito em relação à qualidade 

de finalização do filme original. VT‟s veiculados em 

TV aberta, antes das sessões dos cinemas e 

principalmente compartilhado pela internet pelo canal 

You Tube.  (Ver ANEXO A) 

- Foi utilizada a estratégia de Propaganda, pela criação 

de uma peça eletrônica. Posteriormente a isso, foi 

veiculada na internet. Utilizou-se assim, a ferramenta 

de Marketing viral, disseminando seu conteúdo e 

mensagem pela rede mundial de computadores.  

Criação de Cartazes/pôsters. Cartazes/pôsters 

confeccionados para atingir o público-alvo em lugares 

diversos como shoppings, cafés, ônibus, faculdades 

entre outros locais de maior circulação de pessoas. 

(Ver ANEXO B) 

- Esta peça se encaixa na estratégia de propaganda, 

cuja função é de agregar complemento na campanha 

propagando sua mensagem. Os cartazes foram 

alocados principalmente nas bilheterias dos grandes 

cinemas do Brasil e no mundo, objetivando a escolha 

do público por meio de uma peça gráfica que contém 

informações a respeito do filme.  

Displays no ponto-de-venda. A utilização de displays 

são comuns e ao mesmo tempo impactantes. Por ser 

uma peça às vezes de tamanho real, impacta o público 

pela sua inusitada maneira de chamar atenção, 

geralmente dispostos nas bilheterias dos cinemas. (ver 

ANEXO C) 

 

 

- Os displays no ponto-de-venda fazem parte da 

estratégia de propaganda. 

Programas de televisão. O elenco e o diretor 

participaram de programas de TV a fim de 

esclarecerem melhor a questão do vazamento do filme 

na internet, bem como da sua opinião a respeito 

enredo polêmico que o filme dispõe. Eram 

- A participação de programas de televisão faz parte 

das ações de assessoria de imprensa. Mas podem 

muito bem se encaixar nas estratégias de Relações 

Públicas, onde os atores e o diretor conseguiram 

melhorar a imagem do filme, por meio de entrevistas e 
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responsáveis então, pelo melhoramento da marca 

perante a sociedade, melhorando sua imagem e 

influenciando pensamentos e decisões. (Ver ANEXO 

D) 

debates televisivos.   

Eventos. A criação de eventos é uma atividade que 

chama atenção e faz com que a sociedade em geral 

participe do mesmo, criando uma identidade com o 

produto. No caso do objeto de estudo, foi 

desenvolvido o Festival de Cinema do Rio, onde o 

Tropa de Elite fez a abertura do evento, um mês antes 

do seu lançamento oficial. (Ver ANEXO E) 

- Eventos fazem parte da estratégia de Relações 

Públicas. Fortalece e cria uma empatia com o público 

a respeito da marca realizadora ou participante do 

evento.  

Fonte: autor da pesquisa 

  

Por meio das ferramentas utilizadas para a promoção do filme, é notório ressaltar que 

seu discurso, apesar de não ser muito ousado, se faz em todas as peças da campanha. 

Promovendo o filme simplesmente, o uso de comunicação integrada foi utilizado, tendo em 

vista a mensagem e identidade visual, características encontradas em todas as ferramentas.  

 Assim, pela impressão causada devido a sua repercussão, pode-se afirmar que a 

ferramenta que mais foi eficaz em sua divulgação foi a que menos se esperava, ou seja, a que 

não sofreu investimento algum, pois surgiu de maneira espontânea. O buzzmarketing 

transcendeu fronteiras, chamando atenção para o filme e levando consigo a curiosidade e a 

facilidade do brasileiro de “passar a diante” as informações.  

 

 

5.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

A assessoria de imprensa teve um papel fundamental no processo comunicacional do 

filme tropa de elite. A equipe responsável pela assessoria teve que rever tudo o planejamento 

de assessoria e os produtores trataram de apressar a finalização do filme, pois foi preciso 

adiantar a estreia o quanto antes.  

A primeira ação foi identificar que versão do filme (ainda inacabada de mixagem de 

som e imagem), tinha vazado e para onde foi a referia cópia e quem poderia tê-la pirateado. 

Devido à perplexidade por parte dos produtores, e a apreensão da equipe que fez a assessoria 

do filme, que não sabia como traria a imprensa para o lado de não estimular mais a pirataria, 

Boca-a-boca.  O filme pirata mais assistido no Brasil 

não teve nenhuma propaganda que o divulgasse. Por 

ser uma maneira ilegal de entretenimento, o filme na 

sua versão “não acabada” gerou comunicação e 

enorme retorno de mídia espontânea. 

- O falatório a respeito do filme, bem como sua 

distribuição ilegal, não só em camelôs, mas 

principalmente via internet se encaixam nas 

ferramentas ditas inovadoras. São elas o 

buzzmarketing (boca-a-boca) e o Marketing viral.  
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uma certeza todos tinham e foi o que norteou a execução das estratégias: o filme tinha caído 

no gosto popular, da classe A a D.  Veja a seguir, o quadro que ilustra as estratégias ( já 

descritas no capítulo 4.1- Aspectos Gerais do Filme Tropa de Elite - feitas pela Belém Com), 

juntamente com a análise teórica feita no capítulo 2.6.1.2 - Ferramentas de Trabalho.  

 

Quadro 08 – Estratégias x Ferramentas 

AÇÕES ASSESSORIA BELEM COM FERRAMENTA UTILIZADA 

Centralizar a demanda de imprensa na Belém Com, podendo 

assim controlar e analisar melhor os pedidos de entrevista. 

Follow up ,clipping, acompanhamento online e 

mailing list 

Pirataria - Informou de todas as fases do processo de busca 

aos criminosos, que culminou na prisão de um dos indiciados. 
Releases, mailing list 

Informar à imprensa que a cópia que vazou era a do 3º corte 

que não tinha qualidade de som e imagem e que não era o 

filme final. Aproveitar o fato de que o diretor iria a Los 

Angeles terminar o tratamento de cor e a mixagem para 

valorizar a diferença qualitativa do original sobre a cópia 

pirata. 

Releases, web sites 

Avisar a imprensa da nova data de lançamento (12/out) dando 

ênfase ao fato de que o filme final era uma versão mais 

completa e diferente da pirata. 

Releases 

Fomento de notas com foco artístico do filme (atores, 

curiosidades, fotos) para desviar da discussão institucional 

sobre a pirataria. 

Releases e acompanhamento online, web sites 

Geração de fatos: sessões de exibição do filme com cópia 

final, sessão de abertura do Festival do Rio, coletiva de 

imprensa na última semana do Festival (mais próximo à 

estréia), sessões com elenco e convidados no Rio e em São 

Paulo, realização de debates no Globo e na Folha de São 

Paulo. 

Releases, media training e eventos 

Qualificação do debate em torno do filme com artigos escritos 

por pessoas não diretamente ligadas ao filme, participação do 

diretor em programas como “Roda Viva”, “Marília Gabriela 

Entrevista” e “Observatório de Imprensa”, publicação de 

reportagens em veículos estrangeiros com repercussão na 

imprensa brasileira (New York Times, BBC, The Guardian, 

Liberátion, El País, entre outros). 

Media training, Clipping e mailing list. 

Criação de um Web Site. Hoje em dia é inevitável: a internet 

tomou conta da comunicação. Deixou de ser uma ferramenta 

alternativa para ser um aparato básico em qualquer 

planejamento de comunicação. Criou-se o web site oficial do 

filme, contendo trilha sonora oficial, elenco, bastidores e 

informações adicionais para quem busca por maiores detalhes 

sobre o filme. (ver ANEXO F) 

Web Sites 

Fonte: autor da pesquisa 

 

A partir do cruzamento entre as reais estratégias de assessoria de imprensa, realizadas 

pela Belém Com, e a teoria, pode-se distinguir entre as variadas formas de se fazer assessoria 

de imprensa num palavreado mais suscetível ao entendimento do público, como foi 
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disponibilizado no site da entidade as estratégias. Logicamente, como já foi dito, a pesquisa 

sobre a assessoria baseou-se na entrevista e nas informações contidas no site da empresa, 

sendo reconhecidamente superficial a ponto de fazer uma análise mais profunda.  

A respeito da assessoria de imprensa e seus resultados, esta ferramenta possibilitou ao 

filme um acréscimo em relação à curiosidade que pairava sobre o público, em relação ao 

filme ser mesmo aquele que tinha nas cópias de DVDs piratas, se o final era o mesmo entre 

outros artifícios que a assessoria propôs para instigar o público e levá-los novamente a ver o 

filme, só que agora nos cinemas. E conseguiram. Em conseqüência do impacto que o filme 

teve nas camadas sociais, as estimativas e pesquisas de opinião, como já foi dito 

anteriormente,  trouxeram a marca de mais de 1000 espectadores por sala na primeira semana 

de exibição, somente nos cinemas do Rio de Janeiro e São Paulo. Realmente um fenômeno, 

onde o poder da comunicação soube, através das suas estratégicas, traçar o perfil do público-

alvo, impactando-o e  levando-o, quem já tinha visto a cópia pirata,  novamente a assistir o 

filme mais badalado dos últimos anos no cenário cinematográfico brasileiro. A assessoria de 

imprensa então geriu, administrou e ampliou a visibilidade positiva do filme, refazendo um 

cenário que a princípio era frustrante, passando a ser um sucesso de bilheterias em todo 

Brasil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa desenvolvida para o trabalho final de graduação teve como 

objetivos analisar as ações de comunicação do filme Tropa de Elite a partir da intervenção da 

pirataria no processo cinematográfico. O filme Tropa de Elite é uma mercadoria que, apesar 

de duramente criticado por explorar em seu enredo a problemática social, atingiu níveis de 

impactos jamais esperados.  

Não há como mensurar o impacto que o filme obteve nas camadas sociais, mesmo 

porque nem toda população que viu o filme pela cópia pirata foi ao cinema. Mas podemos 

perceber que o mesmo mexeu com a visão do povo brasileiro na medida em que a própria 

programação, principalmente das televisões abertas, disponibilizavam blocos e reportagens 

especiais sobre o assunto do momento: o filme Tropa de Elite. Por ter esse cunho social, o 

filme trouxe a tona questões delicadas a respeito da violência no Rio de Janeiro, despertando 

ainda mais a fixação do público a respeito do filme, solidificando a figura de um herói na 

imagem do Cap. Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura.  

Ainda sobre a questão social, é importante ressaltar que devido à imensurável 

repercussão do filme nas camadas sociais, este é um assunto pelo qual deixo em aberto nesta 

pesquisa. Seria impossível medir com exatidão qual o impacto que o cinema, especialmente o 

referido filme, obteve perante as pessoas. Mas senti no dever de pesquisar a respeito sobre o 

cinema e seu impacto, a fim de adquirir melhores conhecimentos sobre o assunto e, quem 

sabe futuramente, aprofundar esta pesquisa fazendo um paralelo mais profundo sobre o 

cinema e seu ímpeto de comunicar. Acredito que agregou mais valor a pesquisa, pois o objeto 

de estudo nada mais é do que um fenômeno social, que não segmentou o público, agradando 

das classes A à D, fazendo-nos lembrar dos antigos conceitos de comunicação de massa. 

No que diz respeito a pesquisa das ações de comunicação do filme é necessário falar 

que os obstáculos durante o processo da pesquisa dificultaram muito a realização da mesma. 

Mas não foi o bastante para inibir a vontade de se estudar como um planejamento bem 

estruturado e suas ações podem fazer a diferença no lançamento de algum produto/serviço.  

As ações de comunicação do filme foram a partir de uma pesquisa de observação 

assistemática: estratégias de propaganda, buzzmarketing, marketing viral e relações públicas. 

Por ter sido feita uma análise sem os documentos oficiais da produtora do filme, pode-se 

afirmar que o planejamento de comunicação não foi ousado, no que se refere à utilização de 
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novas mídias e meios. Acredito que pelo filme ter sido alvo de grande repercussão e gerado 

assim, uma enorme mídia espontânea, os responsáveis pelo planejamento somente ficaram 

ficados na questão de defender que a versão original era melhor, no que se refere à questão da 

qualidade do som, texto e imagem, em detrimento da cópia pirata, que não tinha qualidade 

alguma perto da original. Apesar de a pesquisa ter ido a fundo à procura de novas estratégias 

que poderiam ter sido aplicadas, o material encontrado não foi, digamos, gratificante, vendo 

pelo potencial do produto tinha em mãos.  

Em relação às ações de assessoria de imprensa, vejo com bons olhos os resultados 

obtidos. Por mais que milhares de pessoas já tivessem assistido ao filme de maneira ilegal, a 

assessoria teve um papel primordial, tendo o foco da sua comunicação à defesa da imagem do 

filme perante a sociedade e a opinião pública. Com a intensa aparição do elenco em 

entrevistas, diretor ponderando em debates, habilitando por meio do media training  o elenco 

para a fim de se relacionar melhor com a imprensa, a assessoria conseguiu minimizar o caso 

da pirataria, instigando a população a comparecer nos cinemas. Infelizmente a pesquisa não 

pode ter acesso a documentos oficiais que nortearam as ações de assessoria de imprensa. Caso 

conseguisse, ficaria mais claro o cruzamento entre a teoria e a prática. Porém, acredito que o 

presente projeto não fica desmerecido, pois seu referencial teórico abastece com potencial 

quaisquer eventual “problema de pesquisa”. 

Todavia, este trabalho final de graduação não resolveu os problemas da comunicação. 

Longe disso. Porém, acredito que contribuiu com um outro olhar a cerca da utilização de um 

planejamento de comunicação aliado à campanhas de lançamento para filmes e o uso de 

assessoria de imprensa como forma de se relacionar com a imprensa. Um assunto tão 

relevante quanto às pomposas campanhas publicitárias, mas com o foco na divulgação de 

filmes, algo que se torna muito importante, tendo em vista o cenário cultural brasileiro. Deixo 

em aberto futuros projetos para encaminhar melhor esta pesquisa, salientando sua relevância 

para a área da comunicação, integrando suas ferramentas com um elemento de entretenimento 

que ainda cativa e traz emoção para o público em geral.  
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ANEXO A – VT promocional Tropa de Elite contra a pirataria. Estratégia de 

Propaganda e Marketing viral. 

 

Ator Caio Junqueira inibe camelô no Rio de Janeiro. 

 
Figura 2 - Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=EBKroDNfxr8&feature=related 

 

Caio Junqueira aborda estudante, o “financiador” do sistema de cópias pirata. 

 
Figura 3- Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=MauzEFc4f8s&feature=related 
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ANEXO B – Cartazes promocionais do filme Tropa de Elite – estratégia de propaganda 

e web. 

 

Cartaz promocional do filme nos Estados Unidos 

 
Figura 4 - Fonte: www.tropadeelite.com 

 

 

Cartaz promocional do filme na Europa  

 
Figura 5 - Fonte: www.tropadeelite.com 
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Cartaz promocional do filme no Brasil. 

 
Figura 6 - Fonte: www.tropadeelite.com 

 

ANEXO C – Displays no ponto-de-venda – estratégia de propaganda. 

Display no Minas Shopping - Belo Horizonte – MG 

 
Figura 7 - Fonte: arquivo pessoal. 
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ANEXO D – Participação do diretor e do elenco em programas de televisão para 

melhorar a imagem do filme perante a sociedade e opinião pública – estratégia de 

Relações Públicas. 

 

Diretor do filme José Padilha relata o episódio inesperado da pirataria. 

 
Figura 8 - Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=AO5wTbZVQ6Q 

 

Wagner Moura discorre sobre seu personagem e a questão da pirataria do filme. 

 
Figura 9 - Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ZZKI9F9H8R0 
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ANEXO E – Participação do filme em eventos relacionados a cinema – estratégia de 

Relações Públicas.  

 

O filme Tropa de Elite abriu o festival de cinema do rio aproximadamente um mês antes de sua estréia oficial. 

 
Figura 10- Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL95057-7086,00.html 

  

 

Estréia antecipada para o dia 12 de outubro de 2007. 

 
Figura 11-Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL143341-7086,00.h 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL143341-7086,00.h
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ANEXO F – Criação de um Web Site oficial do filme Tropa de Elite – Ação de Assessoria 

de Imprensa. 

 

Informações sobre o filme no site. 

 
Figura 12- Fonte: www.tropadeelite.com 

 

 

Informação sobre o site da Belém Com no link „comunicação‟. 

 
Figura 13- Fonte: www.tropadeelite.com 
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ANEXO G –Roteiro de perguntas da entrevista com João Paulo Beltrão, da Belém Com. 

 

 

Todas as perguntas referiam às ações de assessoria de imprensa do filme Tropa de Elite. 

 

1) Quem procurou a os serviços da Belém Com?Quais eram os objetivos desse cliente em 

contratar os serviços da empresa? 

2) Já haviam tido algum cliente com o mesmo problema? 

3) Qual foi a reação da equipe em receber este trabalho?E a sua? 

4) E o prazo? 

5) Vocês sabiam a dimensão do trabalho que teriam que fazer? 

6) Como foi estabelecido o planejamento das ações? 

7) Como foram discutidas essas ações? 

8) Quantas cidades foram impactadas? 

9) Qual o público-alvo?  

10) Em que ponto a equipe sentiu dificuldades no processo de criação? E na assessoria? 

11) Qual foi o foco para desenvolver as ações? 

12) Utilizaram o conceito de comunicação integrada em que momento? 

13) Quais foram às ações? E onde foram efetuadas? 

14) Fizeram algum tipo de pesquisa para mensurar o recall? 

15) Destaque a importância da assessoria de imprensa no ocorrido episódio. 

16) Sabemos que a visão do mercado é possivelmente diferente do olhar acadêmico, 

discorra sobre as diferenças que ocorrem entre os dois pontos de vista a respeito do 

uso da assessoria de imprensa no Brasil.   

17) Qual o seu sentimento em relação à pirataria no Brasil? 

 

 

 

 

 

 


