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RESUMO 

 

A franquia cinematográfica Star Wars é responsável por feitos significativos na indústria 

do entretenimento. Dentre estes, destaca-se a difusão da técnica de licensing e a 

integração midiática construída através da narrativa transmídia. Desta forma, o cerne 

deste artigo encontra-se na análise da interconexão entre as mídias e ações promocionais 

de marketing que foram desenvolvidas para divulgação do filme “O Despertar da Força”, 

visando a compreensão de como Star Wars se tornou uma das marcas mais rentáveis do 

cinema, tendo em vista a associação realizada entre o eixo (a) comunicação, (b) consumo 

(c) entretenimento e (d) associação midiática, no contexto contemporâneo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Marca; Licensing; Marketing Cinematográfico; Convergência 

Midiática; Star Wars. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

“Há muito tempo, em uma galáxia muito muito distante...” 

Essa frase representou o despontar de uma nova era na indústria do 

entretenimento. Em 1977, com o lançamento do filme “Star Wars: Uma Nova 

Esperança”, o mundo presenciou o início de um legado que, de forma despretensiosa, mas 

inovadora, conquistou legiões de fãs através do gênero de ficção científica. Este que, até 

então, não era tão difundido no mercado cinematográfico da época. 

A franquia de filmes e marca Star Wars, atualmente, possuí 40 anos, apresentando 

histórico vultuoso de feitos significativos no campo do marketing. George Lucas, criador 

da série, apostou inicialmente na estratégia de garantir que as vendas de produtos 

relacionados à marca Star Wars ficassem sob seu total aporte, enquanto o percentual 

majoritário da bilheteria fosse destinado para o estúdio responsável pela produção e 
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alissondg@bol.com.br 

mailto:abdutra@outlook.com
mailto:alissondg@bol.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

distribuição dos filmes (na época, 20th Century Fox). Considerado como uma ideia 

“ingênua”, o idealizador culminou no desenvolvimento de estratégias pontuais para a 

consolidação da técnica de licensing (ou licenciamento), consolidando a marca Star Wars 

como uma das mais representativas e rentáveis do segmento cinematográfico. 

Entende-se que uma marca bem posicionada não se refere apenas àquela que 

possui o maior número de vendas, mas sim quando através de seus esforços, planejamento 

e estratégias direcionadas, logra êxito na construção do relacionamento efetivo junto aos 

seus stakeholders, por meio da criação de laços afetivos e histórias (storytelling) de modo 

integrado e contínuo entre as partes. 

O lucro pode ser consequência, considerando as ações depreendidas pela empresa 

durante o processo de fidelização e divulgação de sua marca. No entanto, tendo em vista 

o processo de globalização e midiatização nas redes, detectar e conhecer as necessidades 

e desejos do público-alvo se tornou uma tarefa necessária no campo organizacional e 

mercadológico. 

Outrossim, busca-se conciliar neste trabalho elementos teóricos que compõem o 

campo do marketing como (a) a cultura da convergência (JENKINS, 2009), (b) o 

licenciamento (BONFÁ; RABELO, 2009), e (c) o marketing cinematográfico 

(KUAZAQUI, 2015), através de revisão de literatura, integrando estes preceitos com a 

metodologia de estudo de caso (GIL, 2007), visando a análise de um caso específico a 

partir de dados e inferências. 

Baseado nesta premissa, o presente artigo se propõe a analisar a interconexão 

midiática apresentada durante a divulgação do filme “O Despertar da Força”, no sentido 

de identificar as diferentes estratégias que foram traçadas para o impulsionamento da 

venda de produtos licenciados e bilheteria do filme, através da construção identitária 

promovida pelas ações de publicidade da marca Star Wars. Para tanto, elencou-se cinco 

seguimentos para análise, quais sejam: (1) digital; (2) games; (3) varejo; (4) multiplexes 

e (5) brinquedos, no decurso de novembro de 2014 a fevereiro de 2016. 

 

2 A CONCEPÇÃO DE MARCAS E O DESENVOLVIMENTO DO LICENCING 

 

Remonta à pré-história, a busca do ser humano por formas de imprimir sua 

identidade, seja através das pinturas ou na fabricação de utensílios. Acredita-se que o 

surgimento das “marcas” ocorreu durante este período, em que o homem necessitava: (1) 
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identificar o produtor ou propriedade perante artefatos ou terras, (2) contar sua história 

através de gravuras, como também (3) distinguir-se dos demais habitantes, por meios de 

símbolos que pudessem representar e caracterizar sua presença (NASCIMENTO; 

LAUTERBORN, 2007). 

Com o decurso histórico a concepção de “marca” foi aprimorada, ganhando forças 

com o fortalecimento do culto a divindades religiosas e com a presença dos conflitos 

bélicos. No contexto contemporâneo, novas atribuições foram incorporadas ao conceito 

de marca, tornando esta essencial para a competitividade das organizações, considerando 

sua utilização como propriedade intelectual e fator de (a) identificação, (b) diferenciação 

e (c) confiabilidade. 

Segundo Martins (2006, p. 9), o conceito de marca consiste na "união de atributos 

tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que 

criam influência e geram valor". Aliado à esta concepção, entende-se que o valor 

atribuído à marca está relacionado com a percepção dos usuários, que resulta de sua 

experiência e nível de confiança desencadeados pelo discurso e ações depreendidas pela 

organização. 

De maneira análoga, Ribeiro (2003, p. 241), realça que a marca:  

 

é um símbolo publicitário, muito superior em força expressiva ao 

próprio nome. [...] Sua importância está na formação gráfica, cujo 

motivo deve ser simples e expressivo, facilmente identificável, levando 

em conta o seu alto valor de permanência e significação. Se possível 

deve estar ligada intrinsecamente à empresa que representa, para que, 

ao ser vista por qualquer um, lembre logo a quem pertence. 

 

Sendo assim, indica-se que o processo de criação de uma marca deve ser realizado 

de modo planejado e pautado nos fundamentos do branding, que diz respeito ao conjunto 

de ações da essência e representação de significados da marca para um conjunto de 

indivíduos (comunidades da marca), de forma que a partir de sua consolidação e 

continuidade possa fazer parte da cultura, e, consequentemente, influenciar no 

comportamento cotidiano das pessoas (MARTINS, 2006; NASCIMENTO; 

LAUTERBORN, 2007). 

Dentre os meios de utilizados para aproximar os usuários de determinada marca, 

encontra-se a técnica de licensing que consiste na compra do direito de propriedade 
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intelectual sob determinada marca, imagem ou persona, para sua utilização em produtos 

ou serviços, mediante o pagamento de royalties4 ao proprietário dos direitos autorais.  

De acordo com Bonfá e Rabelo (2009), neste tipo de estratégia incluem-se três 

agentes: (1) licenciadores (detentores da propriedade intelectual da marca, personagens, 

celebridades, etc.); (2) agentes de licenciamento (assessoria especializada que media as 

negociações entre os licenciadores e licenciados); e (3) licenciados (empresas que 

adquirem o direito de uso sob determinada marca ou personagem). 

Ademais, acerca do desenvolvimento do licensing, entende-se que sua aplicação 

contribui de maneira significativa para o desenvolvimento e difusão das marcas, 

funcionando como um processo colaborativo entre os licenciadores e licenciados, posto 

que permite a associação cognitiva de determinado personagem ou símbolo, mediante a 

representatividade alcançada com as ações estratégias de marketing promovidas para o 

engajamento de determinada propriedade intelectual (MAY; COOPER, 2016). 

No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL) (2016), 

estima-se que esta atividade alcançará em 2017 o aumento de 5% em relação ao ano 

anterior, perfazendo o faturamento de 18,740 bilhões, demonstrando, por sua vez, forte 

representatividade desta técnica no país. Assim, recobra-se a necessidade do 

planejamento de marketing de forma eficiente, para que assim seja alcançado os objetivos 

e metas traçadas na elaboração do plano de marketing da marca. 

 

3 O MARKETING E A ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

 

Tendo em vista as mudanças contínuas no cenário global, readequações foram 

imprescindíveis nas formas de publicitação de determinado produto/serviço, bem como 

no contato direto com o público-alvo. Para tanto, a comunicação passou a ser vista sob a 

perspectiva da comunicação integrada de marketing (CIM), de modo que os diferentes 

canais comunicativos foram utilizados em sua sinergia, entre si, visando o alcance de uma 

linguagem em uníssono, mediante a apresentação de estratégias coordenadas em suas 

diferentes instâncias: impressa, digital, televisiva, etc. 

Outrossim, compreende-se que a indústria do entretenimento é responsável por 

parcela significativa da movimentação das ações publicitárias desempenhadas no campo 

                                                 
4 Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de 

uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir 

seu uso ou comercialização. Disponível em: < https://goo.gl/vHT7zT>. 

https://goo.gl/vHT7zT
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do marketing. O cinema, em específico, iniciou suas estratégias de publicidade apenas 

com a divulgação dos títulos das películas nas marquises e com anúncios em jornais, 

ganhando maior difusão na década de 70 com a veiculação de conteúdos promocionais 

na TV – que inicialmente foi tida como ameaça –, possibilitando maior atratividade 

quanto ao impulsionamento dos espectadores nas salas de cinema (EPSTEIN, 2008). 

Com a evolução tecnológica e o aprimoramento dos meios de comunicação, a 

indústria cinematográfica pode se incorporar em segmentos variados, envolvendo 

diferentes stakeholders para a efetivação do processo de entretenimento do espectador. 

Para tanto, além da exibição do filme, o marketing cinematográfico5 utiliza determinados 

componentes acessórios para auxiliar na divulgação de determinado filme, quais sejam: 

site oficial, comerciais em televisão, coletivas de imprensa e entrevistas, mídia interna 

(cartazes, totens, faixas, etc.), mídia extensiva (outdoors, letreiros impressos e 

eletrônicos, etc.), produtos derivados, mídias digitais, entre outros (KUAZAQUI, 2015). 

De modo complementar, Jenkins (2009) evidencia que a convergência midiática, 

ou associação entre as mídias, assegurou ao ramo cinematográfico novas formas de 

interação entre os meios de comunicação, viabilizando a construção da narrativa 

transmídia pelo intermédio dos filmes, livros, HQ's, jogos, webisodes, entre outros. Este 

tipo de interconexão entre os canais de comunicação e os elementos diversos que 

compõem a estrutura narrativa estimulam a formação de laços mais fortes com o conteúdo 

audiovisual, tornando-os além de espectadores, produtores de conteúdo. 

Neste sentido, Elberse (2014) destaca a relevância das redes sociais no processo 

de divulgação dos filmes, tendo em vista que estes permitem (a) o compartilhamento on-

line, (b) a disseminação instantânea de informações e (c) o posicionamento efetivo do 

internauta em relação a obra audiovisual, ações desenvolvidas ou produtos relacionados. 

Sob esta ótica, Rez (2016) salienta acerca da pertinência quanto a produção de conteúdos 

criativos que possam, de fato, estimular o engajamento e envolvimento dos usuários no 

ambiente web. 

Em suma, Tripoli (2015) ressalta que a flexibilidade conferida às plataformas de 

conteúdo oportuniza a aproximação dos consumidores, beneficiando, assim, a indústria 

como um todo. Assim sendo, aponta-se que Star Wars no decorrer de suas associações 

com as diferentes instâncias da cadeia produtiva (varejo, segmento têxtil, cosméticos, 

                                                 
5 “Conjunto de esforços e ações devidamente planejados que buscam, de forma efetiva, que os espectadores 

finais possam ter acesso a obras cinematográficas, independentemente de sua origem de produção” 

(KUAZAQUI, p. 3, 2015). 
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etc.) e mídias permitiu que ocorresse sua consolidação na indústria do entretenimento, 

uma vez que se reinventou e se readequou as novas demandas e mudanças ocorridas no 

processo comunicacional. 

 

4 STAR WARS: O DESPERTAR DO LICENSING 

 

 

Quando Star Wars estreou nos cinemas há 40 anos atrás (1977), poucos previam 

a grandiosidade e o impacto que o filme, e suas sequências, despertariam na vida das 

pessoas. George Lucas, cineasta e idealizador da franquia, desenvolveu trabalho 

minucioso na criação de seus personagens e universo galáctico, recorrendo a referências 

presentes no universo da ficção científica, tendo como principal fonte de inspiração a 

série Flash Gordon – a exemplo das armas desintegradoras, texto de abertura (palavras 

que sobem no início dos filmes), transições das cenas, trajes medievais, ambientação, 

entre outros (POLLOCK, 2015; TAYLOR, 2015). 

Inicialmente a franquia foi desenvolvida para o seguinte público-alvo: crianças e 

adolescentes. No entanto, Pollock (2015, p. 178) relata que o público de Star Wars “divide 

uma reação emocional inconsciente em relação ao filme – [...] a emoção dividida se torna 

uma força cultural”, ou seja, o filme conseguiu abarcar diferentes faixa-etárias, garantindo 

a difusão do legado cultural através das gerações, possibilitando, assim, a expansão do 

universo ficcional para outras instâncias, como animações, games, livros, HQ’s, e uma 

infinidade de produtos colecionáveis. 

Segundo Taylor (2015), antes de Star Wars, nenhum outro filme havia sido tão 

lucrativo com a venda de brinquedos relacionados à um filme, garantindo cerca de 40 

bilhões de dólares para a franquia no decurso histórico (incluindo ingressos, 

licenciamento e outros fluxos de receita). A estratégia de George Lucas em possuir 

controle sob a venda de produtos licenciados da série permitiu que a técnica de licensing 

fosse difundida e aprimorada no campo cinematográfico, visando obter o maior potencial 

dos filmes em relação a venda de brinquedos, adereços, jogos, roupas personalizadas, 

entre outros (EPSTEIN, 2008; BONFÁ; RABELO, 2009; JENKINS, 2009; POLLOCK, 

2015; TAYLOR, 2015). 

Consoante ao exposto, Jenkins (2009) destaca que a franquia Star War está 

alocada em dois extremos: (1) decurso do tempo (conforme a reação das táticas gradativas 

do comportamento dos consumidores e avanços tecnológicos); e (2) atuação nas mídias 

(tendo em vista que seu conteúdo se desmembra entre as novas e antigas mídias). Desta 
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forma, compreende-se que a franquia citada se tornou um dos exemplos mais 

significativos no campo da convergência dos meios de comunicação. 

Consolidada mundialmente, a franquia Star Wars se deslocou para além da marca 

criada, estendendo o seu conglomerado pelo globo. Visualizando esse espaço e o alcance 

financeiro, no ano de 2012 a veterana Walt Disney comprou o direito dos filmes e marca 

Star Wars pelo valor de 4,05 bilhões de dólares (TAYLOR, 2015). Assim, em 6 de 

novembro de 2014, o estúdio anunciou o término das filmagens do novo filme da série 

"Star Wars - Episódio VII: O Despertar da Força", sugerindo a partir do título a 

sinalização de um novo começo. O ponto de partida para a entrada de novos fãs e a 

retomada do legado para uma geração de fãs assíduos. 

 

5 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE STAR 

WARS 

 

Para anunciar a estreia de um filme, as produtoras e distribuidoras utilizam o 

teaser6, ou trailer7, para apresentar ao público, de maneira inicial, uma prévia de como 

será o desenvolvimento da obra audiovisual. Recurso trabalhado com muita atenção a fim 

de gerar expectativa, curiosidade, comoção e interesse. Acredita-se que este seja um 

momento crucial, na etapa de produção, pois a partir deles, criam-se expectativas maiores 

nos espectadores, contribuindo, em sua maioria, para resultados favoráveis no que tange 

à arrecadação da receita com a bilheteria do filme. 

Nesta conjuntura específica, em 28 de novembro de 2014, foi lançado o primeiro 

teaser do filme “O Despertar da Força”. Considerando o decurso de 10 anos em relação 

à última produção da franquia, os fãs da série estavam ávidos pelo conteúdo inédito. Deste 

modo, de acordo com o site oficial de Star Wars (2014), o teaser foi visto mais de 128 

milhões de vezes nas primeiras 24 horas de lançamento – por meio do Youtube, do 

Facebook e de canais televisivos. 

Após a primeira ação do estúdio, em 16 de abril de 2015, divulgou-se o trailer 

oficial, originando novos recordes para a franquia. De acordo com a revista Exame 

                                                 
6 Teaser é uma técnica usada em marketing para chamar a atenção para uma campanha, aumentando o 

interesse de um determinado público-alvo a respeito de sua mensagem, por intermédio do uso de 

informação enigmática no início da campanha. São exibidos um ano ou um ano e meio antes. Manual de 

Comunicação da SECOM – Senado. Disponível: <https://goo.gl/7R5jVX >. 
7 Vídeos exibidos em salas de cinema ou serviços de stream, intercalando entre dois e três minutos, que 

servem como meio de divulgar informações mais detalhadas sobre determinada produção audiovisual. 

https://goo.gl/7R5jVX
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(2015), foram postadas cerca de 17.000 mensagens por minuto no Twitter durante as três 

primeiras horas de divulgação, e no YouTube o vídeo foi visto mais de 220 mil vezes, 

somente nos primeiros 20 minutos de publicação, tornando-se, assim, o trailer mais visto 

em menos de 24 horas, no ano de 2015, segundo o Guinness World Record8, com 30,65 

milhões de visualizações. 

Por força da visibilidade desencadeada com as ações descritas anteriormente, 

iniciou-se o processo de criação de campanhas promocionais e o desenvolvimento de 

produtos, com base na concepção e nas práticas de licenciamento. De todo modo, sem 

conseguir exaurir, na totalidade, o estudo, tendo em vista a diversidade e grandiosidade 

de ações de promoção, elenca-se para a realização de análise neste trabalho os segmentos: 

(1) digital; (2) games; (3) varejo; (4) multiplexes e (5) brinquedos, no período de 

novembro de 2014 a fevereiro de 2016. 

No que se refere à divulgação do filme “O Despertar da Força”, no âmbito digital, 

avaliam-se as ações desenvolvidas como algo expressivo, tendo a presença de diversos 

sites de redes sociais, a exemplo de Facebook9, Twitter10, Snapchat11, entre outros, 

engajados em atividades promocionais. No rol de estratégias elaboradas destacam-se as 

ações desenvolvidas pelas aplicações do sistema Google e pela plataforma Spotify. 

No que se refere à plataforma Google, indica-se uma série de estratégias utilizadas 

pela empresa (Figura 1), para que os interessados pudessem transformar seus aplicativos 

em canais de imersão do conteúdo de Star Wars. Para que isso fosse possível, um site 

exclusivo (http://google.com/starwars) foi desenvolvido com informações sobre o 

lançamento do filme, com imagens promocionais e personalizações nas funcionalidades 

dos aplicativos. Dentre as aplicações que receberam reformatação destacam-se: 

 

1) Navegador Google Chrome/G-mail: permitia que o usuário escolhesse entre 

dois temas – o lado escuro ou o lado negro da “força” – tendo um acervo de 

imagens exclusivas disponíveis para modificação do papel de parede, conforme 

a preferência do internauta;  

                                                 
8 Disponível em:<http://www.guinnessworldrecords.com/news/>.  
9 Disponível em:<https://www.facebook.com/StarWars/posts/1068138193237781>. 
10 Disponível em:<https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2015/introducing-starwarsemojis.html>. 
11 Disponível em:<https://www.gottabemobile.com/new-snapchat-lenses>. 

http://google.com/starwars
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/6/star-wars-the-force-awakens-preview-becomes-most-viewed-movie-trailer-on-youtube-385758
https://www.facebook.com/StarWars/posts/1068138193237781
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2015/introducing-starwarsemojis.html
https://www.gottabemobile.com/new-snapchat-lenses
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2) Youtube: a barra de carregamento e volume dos vídeos possuía a interface de 

um sabre de luz, bem como efeitos sonoros, a partir da movimentação do 

mouse, que simulavam o som emitido pela famosa “espada” nos filmes; 

3) Google Maps: a partir da escolha de determinada rota, o ícone para o 

acompanhamento do deslocamento era modificado por uma das naves 

apresentadas na franquia: TIE Fighter ou X-Wing; 

4) Waze: o serviço de localização por GPS inseriu a voz do droid C-3PO, 

conhecido por ser fluente em diversas línguas, para que este pudesse situar o 

usuário no destino escolhido, sendo incluso nos mapas a visualização de alguns 

personagens da franquia durante o percurso, como os stormtroopers e os robôs 

R2-D2 e BB-8. 

 

Figura 1 – Site exclusivo de Star Wars criado pela Google. 

  
         Fonte: Google.com. 

 

Considerando as ações destacadas, Rez (2016) utiliza a argumentação de que as 

empresas necessitam adaptar seu conteúdo às novas práticas de comunicação e consumo. 

Com base no autor, é preciso que seja estimulado de forma criativa e inteligente as novas 

formas de interação e consumação de produtos/serviços, considerando que os 

consumidores não desejam obter apenas uma relação transacional com as organizações, 

mas, sim, adquirir experiências satisfatórias. 

Entende-se que este tipo de associação pode ser considerado como elemento 

positivo para as empresas que se posicionam de maneira estratégica perante seus 

stakeholders, haja vista que o consumidor/internauta satisfeito tende a se tornar 

divulgador espontâneo da marca. Posto isso, ainda segundo Rez (2016), o Google é uma 

das maiores revoluções tecnológicas da contemporaneidade, em decorrência das 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

constantes inovações e sua adaptabilidade de conteúdo, a cada circunstância, de local, de 

tempo e/ou de conveniência, proporcionando relação dialógica, emocional e assertiva 

com os usuários, conforme ressaltado nas ações promovidas para divulgação de “O 

Despertar da Força”. 

O Spotify implementou em seu serviço de stream musical, durante o período de 

exibição do filme, a funcionalidade de identificação de qual personagem da série Star 

Wars os usuários se assemelhavam, com base em suas preferências musicais12. A partir 

desta etapa, o site disponibilizava uma playlist compatível com as predileções do 

internauta, fornecendo, ao final, a opção de compartilhamento do resultado no Facebook, 

Twitter e Tumblr (Figura 2).  

 

Figura 2 – Ação do Spotify para divulgação do filme “Despertar da Força”. 

 
                Fonte: Spotify. 

 

Este tipo de interconexão entre as redes realça a importância da convergência 

midiática, proposta por Jenkins (2009), no sentindo de que a exploração de múltiplos 

canais de aproximação entre a marca e o cliente possibilita maior difusão do conteúdo 

proposto pela campanha de marketing, viabilizando a criação de experiências 

multissensoriais e de impressões vívidas no enquadramento da identificação dos 

consumidores, proporcionando maior envolvimento entre as partes. 

No segmento de games, a Sony, em parceria com a EA Games e a Lucasfilm, 

desenvolveu o jogo “Star Wars: Battlefront” utilizando uma campanha de marketing 

nostálgica para os fãs da série13. Concomitante ao lançamento do novo título, a Sony 

                                                 
12 Disponível em:<http://spotify-starwars.com/>.  
13 Disponível em:<http://creativity-online.com/work/ >. 

http://spotify-starwars.com/
http://creativity-online.com/work/sony-playstation-star-wars-battlefront-holiday-ad/43809
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apresentou edição limitada14, que incluía a exemplar deluxe do jogo, um PlayStation 4 

com design do personagem Darth Vader e um controle sem fio, inspirado no painel 

luminoso do vilão (Figura 3). 

 

Figura 3 – Edição limitada de Star Wars para o PlayStation 4. 

 
                    Fonte: PlayStation.com. 

 

Com base nas proposições de Kuazaqui (2015), percebe-se que o sistema de 

valores da indústria cinematográfica abarca diferentes stakeholders, tendo cada um o 

papel de contribuir de modo sinérgico para que o encadeamento do processo de 

entretenimento se concretize. Isto posto, vê-se que o segmento de games viabiliza a 

extensão da linguagem cinematográfica, dado que esta atividade oferece maior 

dinamicidade no decurso do jogo, permitindo aos usuários a atribuição de protagonismo, 

diante da possibilidade de condução efetiva da narrativa. 

No segmento varejo, marcas e empresas conceituadas, como Adidas15, C&A16, 

Riachuelo17, Renner18, Vivara19, Tupperware20, entre muitas outras, desenvolveram 

linhas de produtos exclusivas para o filme – roupas, copos, travesseiros, bijuterias, etc. –

, como forma de impulsionar as vendas. Partindo da concepção de Bonfá e Rabelo (2009), 

este tipo de estratégia de licenciamento possibilita a criação de suporte adicional às 

campanhas de marketing, o aumento da quantidade de clientes ou a conquista de novos, 

                                                 
14 Disponível em:<https://www.playstation.com>. 
15 Disponível em:<http://www.adidas.com.br/originals-starwars>. 
16 Disponível em:<http://www.cea.com.br/star%20wars>. 
17 Disponível em:< https://www.riachuelo.com.br/?q=star%20wars>. 
18 Disponível em:<http://www.lojasrenner.com.br/busca?q=star+war>. 
19 Disponível em:<http://www.vivara.com.br/star-wars>. 
20 Disponível em:<http://www.mundotupperware.com.br/buscar?q=star+wars>. 

https://www.playstation.com/en-us/campaigns/2015/star-wars-ps4-bundles/
http://www.adidas.com.br/originals-starwars
http://www.cea.com.br/star%20wars
https://www.riachuelo.com.br/?q=star%20wars
http://www.lojasrenner.com.br/busca?q=star+wars
http://www.vivara.com.br/star-wars?gclid=CLnx7s3TktICFUkJkQod15kKXA
http://www.mundotupperware.com.br/buscar?q=star+wars
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e a oportunidade de associação das marcas com os personagens de Star Wars, tendo, 

assim, maior probabilidade de êxito. 

Em se tratando dos multiplexes, complexos de salas de cinema, destacam-se as 

ações promocionais realizadas pelas redes Cinépolis21, UCI22 e Cinemark23. Tendo em 

vista a dimensão que engloba o universo de Star Wars, cada uma das empresas citadas 

desenvolveu produtos licenciados, com referência à franquia, incluindo desde copos a 

recipientes para pipocas, com vistas à composição de coleção, até chaveiros e óculos 3D 

personalizados com caracterização dos personagens do filme (Figura 4). 

 

Figura 4 – Produtos promocionais desenvolvidos pela UCI. 

 
      Fonte: UCI. 

 

Baseado nesta perspectiva destacam-se os apontamentos apresentados por Epstein 

(2008), ao destacar a alta lucratividade dos multiplexes, através da venda de produtos 

alimentícios: pipoca, refrigerante, doces, entre outros. Segundo o autor, este tipo de 

empreendimento gera para si o lucro total das vendagens destes produtos, sendo, em sua 

maioria, superior a própria venda de ingressos ou publicidade exibida nos trailers que 

antecedem os filmes. 

Desta forma, a partir da criação de produtos colecionáveis nas redes de cinemas, 

por meio do licenciamento de uma determinada produção, ambas as partes se beneficiam 

nesta relação, uma vez que estes utensílios (a) divulgam a película em exibição, (b) 

                                                 
21 Disponível em:< http://www.cinepolis.com.br/>. 
22 Disponível em:< https://www.ucicinemas.com.br/>. 
23 Disponível em:< https://www.facebook.com/cinemarkoficial>. 

http://www.cinepolis.com.br/
https://www.ucicinemas.com.br/
https://www.facebook.com/cinemarkoficial/photos/a.152071008194498.34609.150212305047035/939349519466639/?type=3&theater
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evidenciam a marca e/ou personagens atrelados à franquia e (c) impulsionam a venda de 

produtos alimentícios nos multiplexes. 

No que se refere ao segmento de brinquedos, as marcas Hasbro, Hot Wheels, Jakks 

Pacific, Lego, Spin Maste, entre outras, somam mais de 1.500 itens de Star Wars 

fabricados24, que incluem bonecos, carros, naves, sabres de luz, vestimentas, entre outros. 

Conforme a Fortune (2015), a Disney promoveu em 4 de setembro de 2015 uma 

transmissão ao vivo para divulgar os novos brinquedos e outros objetos colecionáveis da 

franquia em um stream que teve a duração de 18 horas, em 15 cidades e 12 países, entre 

os quais o Brasil foi incluído. 

Segundo especialistas da Fortune (2015), os brinquedos de Star Wars renderam 

pelo menos US $ 1 bilhão nos EUA, totalizando o valor de US $ 5 bilhões em nível 

mundial, no ano de 2015. As vendas iniciais dos produtos foram direcionadas para 

colecionadores adultos que acompanhavam os filmes durante o período da infância, 

adolescência e maturidade, sendo expandido este nicho para o segmento infanto-juvenil, 

em razão do período natalino, com proximidade ao lançamento de “O Despertar da Força” 

(18 de dezembro de 2015). 

Após esta contextualização, é válido ressaltar a expansão do universo Star Wars, 

anunciada em fevereiro de 2017, pelo presidente e CEO da Disney, Bob Iger, em relação 

à construção do espaço temático da série no Parque da Disneylândia, nos estúdios de 

Hollywood da empresa, com previsão de inauguração em 2019, nos Estados Unidos25. 

Este fato reforça as concepções apresentadas, uma vez que a franquia em estudo deu 

vazão para limites além do contexto cinematográfico, consolidando-se como forte 

influenciadora no panorama cultural. 

Em suma, a marca Star Wars obteve índices exitosos no contexto econômico, 

cultural, social e empresarial, em razão dos esforços depreendidos de maneira sinérgica 

com os stakeholders envolvidos e através da execução das estratégias de CIM de modo 

efetivo, tornando o processo colaborativo e extremamente rentável. Como consequência 

das ações destacadas, o filme “O Despertar da Força” obteve resultado significativo com 

a arrecadação financeira da venda de ingressos, tornando-se o terceiro colocado no 

ranking de bilheterias mundiais, com o valor de US $ 2.068.223.624,00, de acordo com 

o Box Office Mojo (2016). 

                                                 
24 Disponível em:<https://oglobo.globo.com/economia/negocios>. 
25 Disponível em:<https://disneyparks.disney.go.com/blog//>. 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/star-wars-lado-lucrativo-da-forca-multiplica-vendas-no-brasil-17376489
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2017/02/star-wars-themed-lands-at-disney-parks-set-to-open-in-2019
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A indústria do entretenimento utiliza de um campo vasto de estratégias 

comunicacionais que visam o alcance, consumo e engajamento do seu público-alvo. Por 

conseguinte, baseado nas proposições apresentadas no referencial teórico e estudo de caso 

desenvolvido, evidencia-se que o cinema é capaz de ampliar seu escopo principal 

(exibição de determinado filme), desencadeando elos de aproximação superiores com os 

espectadores. Com isso, a indústria cinematográfica tornou-se uma das mais 

representativas e lucrativas do cenário mundial. 

Isto posto, em relação à franquia Star Wars, nota-se que o seu sucesso é fruto da 

sequência de filmes que constitui estrutura narrativa original e inovadora, como também 

dos esforços depreendidos para disseminação da marca através de parcerias publicitárias 

e colaborativas com stakeholders alocados em instâncias diversas – a exemplo do varejo, 

plataformas digitais, segmento alimentício, entre outros. Avalia-se que este tipo de 

integração entre as marcas e canais de comunicação é algo conveniente e necessário, haja 

visa que ambas as partes se beneficiam com as ações propostas. 

Conforme argumentações expostas, nota-se que Star Wars estendeu seu alcance, 

viabilizando a aproximação efetiva entre seus diferentes públicos, que, por sua vez, 

tornaram-se consumidores da marca em instâncias distintas. Dito isto, infere-se que as 

estratégias de comunicação desenvolvidas – que vão desde a técnica do licensing até a 

integração realizada pela convergência midiática – estimulam a relação estabelecida pelo 

eixo comunicação-entretenimento-consumo, fomentando a difusão de conteúdos e uma 

miríade de produtos atrelados ao universo ficcional. 

Em síntese, verificou-se que a série de filmes Star Wars e suas ramificações 

(HQ’s, jogos, desenhos animados, produtos licenciados, etc) exercem representatividade 

significativa no panorama cultural, uma vez que construiu sua história mediante os 

anseios de seu público, e adaptabilidade recorrente à evolução das telecomunicações. 

Estes fatores reforçam a magnitude do objeto posto em estudo, destacando a viabilidade 

de desencadear novos estudos, que, por sua vez, podem revelar prismas para além do lado 

mercadológico da “força”. 
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