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RESUMO 

 
O tema deste artigo é o cinema como meio publicitário: merchandising no filme 
Transformers. O objetivo principal da pesquisa é mostrar que o cinema pode ser um meio de 
inserção para as marcas trazendo ótimos resultados, seja qual for o objetivo delas: lembrança 
ou divulgação. A metodologia utilizada na pesquisa foi uma revisão bibliográfica e análise do 
filme a partir de um estudo de caso do filme Transformers (2007), para identificar quais 
marcas foram inseridas e qual o método utilizado, se simples aparição do produto/marca, 
menção no roteiro e/ou parte fundamental para a conclusão do filme. O período para 
realização deste artigo foi de março a junho de 2015. Os resultados evidenciam que algumas 
marcas não muito conhecidas utilizaram o filme para divulgar seus produtos. As marcas mais 
populares utilizaram o filme para reforçar sua imagem. Além das vantagens para as marcas, 
os produtores dos filmes também se beneficiam de verbas provenientes do merchandising que 
são utilizadas para a produção do filme. 
 
Palavras-chave: Cinema; Merchandising; Publicidade e Propaganda; Transformers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O merchandising é uma técnica muito utilizada nos pontos de venda e é considerado o 

impulso final para a compra. Vários autores acreditam que ele pode gerar ótimos resultados 

para os produtos e para as empresas. O merchandising vem ganhando espaço também no 

cinema, mas será que ele também atinge esses objetivos no mundo cinematográfico? 
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Para responder a essa pergunta, propôs-se a análise do filme Transformers (2007), de 

ação e ficção científica, dirigido por Michael Bay. A escolha do filme, é justificada porque 

este apresenta conteúdo adequado relativo ao objeto de estudo, para posterior análise. 

O objetivo é mostrar que o cinema pode ser um poderoso meio publicitário e que o 

Merchandising apresenta vantagens tanto para os produtores, quanto para as marcas, pois 

passam a serem mais vistas, disseminando o uso de seus produtos e consolidando sua 

imagem. Por anos o cinema tem sido muito mais do que apenas lazer ou divertimento. 

Também pode ser um meio poderoso e que traz bons resultados. Outro objetivo é analisar as 

diferentes formas que as marcas podem ser inseridas nos filmes através do merchandising, 

sejam elas na simples aparição do produto, na menção da marca no roteiro ou como parte 

fundamental para o desfecho do filme. 

No desenvolvimento, será feita uma contextualização bibliográfica que abordará o 

Marketing de forma geral, conceitos e características de merchandising e merchandising 

eletrônico. O cinema será tratado desde seu surgimento como mídia de massa até os dias 

atuais, como um dos meios publicitários mais interessantes. 

2 MARKETING E MARKETING MIX 

Segundo Kotler (1998, p. 27): “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros.” 

A existência do marketing surge com a necessidade, seja humana, animal ou de 
organizações e empresas. Necessidade é uma sensação, estado ou percepção da falta 
de algo, ou privação. Ela pode ser classificada em: básicas (primárias), secundárias e 
psicológicas e, conforme o efeito que exerça sobre os indivíduos e organizações, 
esses públicos desenvolverão maior ou menor esforço para satisfazê-la ou reduzi-la. 
(COSTA; TALARICO, 1996, p. 16). 

Para Ogden (2002), marketing é satisfazer os desejos e as necessidades do consumidor 

em troca de lucro. A empresa foca seus esforços em satisfazer as necessidades de seus 

clientes, deixando-os felizes, e em compensação, aumenta as vendas e o lucro. 

Pode-se também dizer que o marketing pode não só satisfazer as necessidades dos 

clientes, mas também superá-las. É muito melhor para a empresa quando ela consegue superar 

as necessidades ou expectativas de seus clientes, pois traz mais credibilidade e confiança. 

Os autores Costa e Talarico (1996) afirmam que para que marketing exista, isto é, para 

que suas atividades sejam executadas, é necessário a utilização de quatro componentes 

indispensáveis que compõem o seu mix. Esses elementos são os pilares de sustentação e 
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determinam o composto de marketing. São eles: produto, preço, distribuição (praça) e 

comunicação (promoção). 

A comunicação (promoção), ainda segundo Costa e Talarico (1996), não se resume só 

às ferramentas mais conhecidas, como publicidade, propaganda, merchandising, relações 

públicas, etc. O ato de se comunicar envolve também toda forma de contato, direto ou indireto 

da empresa com os públicos, passando-lhes alguma mensagem. 

[...] Devemos, ainda, lembrar que a comunicação não age isolada; todo o mix de 
marketing age em conjunto, em ações coordenadas que auxiliarão e interferirão no 
resultado da comunicação, passando o conceito e o estilo do produto, caracterizando 
sua qualidade e direcionamento para os diversos públicos e interferindo na 
sedimentação de sua imagem. [...] (COSTA; TALARICO, 1996, p. 51). 

2.1 MERCHANDISING 

Zenone e Buairide (2011, p. 131) afirmam que “tentar separar o merchandising do 

marketing constitui uma aberração, pois suas políticas e forma de atuação são bastante 

próximas.” 

[...] Pode-se dizer que, para vender, o fabricante faz marketing, enquanto o 
distribuidor faz merchandising. Ambos podem, portando, ser considerados irmãos 
siameses, destinados igualmente ao sucesso da venda, pelo desenvolvimento e 
escoamento dos produtos. (ZENONE; BUAIRIDE, 2011, p. 131). 

O autor Joaquim Caldeira da Silva, um dos maiores nomes do assunto no país, define 

merchandising como: 

O planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em 
estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo e auto-serviço, como 
parte do complexo mercadológico de bens de consumo, tendo como objetivo expô-lo 
ou apresentá-lo de maneira adequada a criar impulsos de compra na mente do 
consumidor ou usuário, tornando mais rentáveis todas as operações nos canais de 
marketing. (SILVA, 1995, p. 232-233). 

Entende-se então, que cabe ao merchandising não só a comunicação, mas também a 

logística. Ou seja, todo o planejamento do armazenamento e do fluxo dos bens e produtos, 

desde sua origem até chegar ao consumidor final, atendendo às suas exigências. 

Para Costa e Talarico (1996, p. 184) “[...] o merchandising possui características 

dinâmicas e vivas fazendo com que o produto, praticamente, ofereça-se ao consumidor”, 

conforme pode ser evidenciado na figura 01. 
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Figura 01: Processo de Merchandising que tem por objetivo estimular a compra por impulso no ponto-de-venda 

FONTE: ZENONE; BUAIRIDE, 2011, p. 123 
 

Quando as ações são bem desenvolvidas, são consideradas o impulso final para que a 

compra seja concretizada e para que o consumidor escolha o seu produto e não o produto do 

concorrente. Dessa forma, Costa e Talarico (1996) afirmam que promoção de vendas e o 

merchandising se tornaram um conjunto de ações de marketing que podem proporcionar 

ótimos resultados para os produtos e para a empresa. 

As peças utilizadas pelo merchandising podem ser via mídia ou ponto de 

venda/contato, conforme exemplos da figura 02. 

 
Figura 02: Peças utilizadas por Merchandising para divulgar mensagens 

Fonte: PINHEIRO; GULLO, 2013, p. 44 
 

Os objetivos do merchandising, de forma sucinta, segundo Zenone e Buairide (2011) 

são: vender mais e melhor, aumentar o número de consumidores e reduzir custos. 

Existem vários tipos de merchandising conhecidos: merchandising no ponto-de-venda 

(conforme abordado neste tópico), fora do ponto-de-venda, merchandising na televisão e 

merchandising no cinema. Será abordado somente o merchandising eletrônico, principalmente 

sobre o cinema, pois é o mais relevante para este artigo. 

2.1.1 Merchandising eletrônico 

Vasconcelos (2009, p. 101) define como: 
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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. Trata-se da inserção de um produto em programas de televisão, filmes, 
internet, games, peças de teatro, etc. A aparição de uma determinada bebida no 
balcão de um bar numa cena de novela ou a marca de uma companhia aérea 
estampada no avião de uma cena de despedida de um longa-metragem [...]. 

Para Costa e Crescitelli (2003, p. 235) “[...] é a inserção de produtos em novelas e 

filmes [...] até mesmo em programas ao vivo e gravados vemos esses comerciais disfarçados.” 

Quintana (2003, p. 2) diz que: 

O marketing de cinema se desenvolve com a finalidade de maximizar o público de 
um determinado filme e, consequentemente, gerar o maior lucro possível para seus 
realizadores e/ou produtores fomentando, então, a criação e produção de novos 
filmes. Esta permutação cíclica atende ao princípio de perenidade que todas as 
empresas do ramo audiovisual almejam. 

Segundo Blessa (2007) existem três níveis de merchandising:  

1. Screen placement: apenas a aparição da marca ou do produto na tela. 

2. Script placement: o produto ou a marca fazem parte do roteiro e são citados por um ou mais 

personagens. 

3. Plot placement: a marca ou o produto são partes indispensáveis da história. 

3 O CINEMA COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

Veronezzi (2009) conta que após a Segunda Guerra Mundial, o governo precisou 

vender o patriotismo e o combate ao nazismo em forma de “produtos” a fim de justificar a 

guerra. Essas e várias outras ideias – justas ou não – foram divulgadas através de filmes na 

época. Por isso, o cinema foi considerado uma mídia de massa por DeFleur e Ball-Rokeach 

(1993), capaz de moldar a opinião pública e as massas conforme o desejo do comunicador. 

E foi assim que o merchandising surgiu, onde a mensagem era o produto a ser 

vendido. Somente mais tarde que se iniciaram as práticas de inserir os produtos nos filmes. 

As principais características do cinema, segundo Pinheiro e Gullo (2013, p. 58), são: 

- Grande impacto visual pela dimensão da tela associada ao áudio de alta qualidade; 
- Envolvimento: imagem, cor, som e movimento; 
- Cobertura local; 
- Cobertura lenta em função da baixa frequência do espectador; 
- Formatos de comercialização: 
  a) Projeção de comerciais; 
  b) Merchandising: exposição e amostragem de produtos, monitores e vídeo wall 

montados nas antessalas de entrada do cinema. 

Segundo Carlos (2009), o interesse publicitário no cinema deve-se ao avanço desse 

meio e sua capacidade de atrair o público. Por isso ele se tornou um meio alternativo de 

divulgação das marcas. 
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Costa e Talarico (1996) constataram o crescimento do uso da promoção de vendas e 

do merchandising devido às concorrências acirradas no mercado moderno. De fato, as verbas 

empregadas para estes dois, em alguns casos, são superiores aquelas destinadas às outras 

estratégias de comunicação. 

4 ESTUDO DE CASO: MERCHANDISING NO FILME TRANSFORMERS (2007) 

Durante anos os Autobots e os Decepticons, duas raças alienígenas robóticas, 

duelaram em Cybertron, seu planeta natal. Esta guerra fez com que o planeta fosse destruído, 

resultando que os robôs se espalhassem pelo universo. Megatron, o líder dos Decepticons, 

vem à Terra em busca da Allspark, um cubo que possibilita que qualquer aparelho eletrônico 

seja transformado num robô com inteligência própria. Megatron encontra a Allspark, mas fica 

congelado no Ártico. Onde o tataravô de Sam Witwicky o encontra. Décadas depois outros 

Decepticons chegam à Terra, numa tentativa de encontrar a Allspark. Seu surgimento logo 

alerta os principais países, em especial os Estados Unidos, que tem uma base militar no Qatar 

atacada. Enquanto o Secretário de Defesa tenta descobrir o que está havendo, reunindo todas 

as informações possíveis, o jovem Sam tem preocupações mais simples: conseguir uma boa 

nota no colégio, o que lhe garantirá seu 1º carro. Mas o que ele não esperava era que o veículo 

escolhido, um Camaro antigo, tinha vida própria (ADORO CINEMA, 2015). 

 
Figura 03: Capa do Filme Transformers (2007) 

Fonte: Disponível em: <http://static.omelete.uol.com.br/media/extras/capas/filme_9316.jpg>. Acesso em: 20 mar. 
2015. 

 
As marcas que aparecem inseridas no filme serão apresentadas a seguir, juntamente 

com o tempo em que se localizam e o diálogo (quando houver). Não se viu a necessidade de 

apresentar as cenas de marcas mais conhecidas, somente aquelas que não são tão populares, 

pelo menos no Brasil. 

Segundo o site oficial do grupo automotivo GM – General Motors, quando o filme foi 

lançado, eles possuíam as marcas Pontiac e Hummer, porém, hoje não fazem mais parte do 

grupo. Até os dias atuais, são proprietários da Chevrolet, Cadillac, GMC, entre outras. 
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MARCA TEMPO DIÁLOGO CENA 
 

Pepsi 
00:03:28-00:03:29  

1:55:22-1:55:24  
2:02:09-2:02:10 

Total: 4 segundos. 

  

 
 
 

Hp 

00:04:30-00:04:32  
00:05:09-00:05:14  
00:05:23-00:05:30  
00:05:53-00:05:54  
00:05:57-00:05:58  
00:07:45-00:07:46 

Total: 17 segundos. 

  

 
Cisco 

00:05:13-00:05:15  
00:05:23-00:05:25  
00:05:27-00:05:29 
Total: 6 segundos. 

 

 
 
 

Porsche 

00:12:01-00:12:05  
00:12:08-00:12:09  
00:12:16-00:12:18 
Total: 7 segundos.  

Ron: “Você não vai 
ganhar um Porsche!” 

Ron: “você achou que eu 
ia te dar um Porsche logo 
no seu primeiro carro?!” 

 

 
 

Chevrolet 

Camaro modelo 1977:  
00:12:18-00:12:25 
00:13:23-00:13:24 
00:13:51-00:14:03 

00:14:06  
00:14:10-00:14:33 
00:14:36-00:14:47 
00:14:50-00:15:00 
00:15:15-00:15:22 
00:18:40-00:18:50 
00:20:22-00:20:29 
00:20:32-00:20:38 

00:22:18  
00:22:23-00:22:30 
00:22:35-00:22:48 

00:22:51 
 00:22:55-00:25:30 
00:26:03-00:26:55 
00:33:29-00:33:34 
00:33:43-00:33:44 
00:34:05-00:34:07 
00:34:17-00:34:24 
00:35:55-00:36:04 

00:48:10  
00:48:25-00:48:36 
00:49:00-00:49:03 
00:49:15-00:49:25 
00:51:25-00:51:42 
00:51:48-00:53:05 
00:56:22-00:56:30 
00:56:39-00:56:42 
00:57:55-00:57:59 

00:58:14 
00:58:18 

 
Agente Simmons: “Quer 

apostar o destino do 
mundo no Camaro do 

garoto?” 
 
 
 

Mikaela: “Se ele é um 
robô super avançado, por 
que ele se transforma num 

Camaro que é uma lata 
velha?” 
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Camaro modelo 2007:  

00:58:18-00:58:43 
00:58:50-00:59:00 
00:59:12-00:59:14 
00:59:19-00:59:24 
01:01:40-01:01:47 
01:02:17-01:02:18 
01:02:40-01:02:48 
01:09:06-01:09:09 
01:09:23-01:09:30 
01:12:48-01:12:52 

01:24:46 
01:26:07-01:26:09 
01:26:28-01:26:29 
01:42:21-01:42:26 
01:43:54-01:43:56 
01:46:06-01:46:11 
01:47:00-01:47:06 
01:48:22-01:48:27 
01:48:28-01:48:30 
01:48:31-01:48:33 
01:48:40-01:48:50 
01:49:48-01:49:53 
01:50:09-01:50:10 
01:50:14-01:50:15 
01:53:04-01:53:05 

01:53:15 
01:53:19  

01:53:28-01:53:39 
01:54:20-01:54:25 

Total: 10 minutos e 28 
segundos. 

 
 
 
 
 
 
 

Hummer 

01:00:36-01:00:39 
01:00:40-01:00:42 
01:02:40-01:02:48 
01:09:06-01:09:09 
01:12:48-01:12:52 

01:24:46 
01:24:52  

01:42:21-01:42:26 
01:48:28-01:48:30 
01:48:40-01:48:50 
01:49:48-01:49:53 
01:50:14-01:50:15 

01:53:19 
01:53:28-01:53:29 

01:55:27  
02:14:22-02:14:30 
Total: 1 minuto e 2 

segundos 

  

Cadillac 01:00:40-01:00:42 
Total: 2 segundos. 

  

 
 
 

01:00:48-01:00:53 
01:02:40-01:02:48 
01:09:06-01:09:09 
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Pontiac 01:12:48-01:12:52 
01:24:46 

01:42:21-01:42:26 
01:48:28-01:48:30 
01:48:40-01:48:50 
01:49:48-01:49:53 
01:50:14-01:50:15 
01:54:20-01:54:35 
01:55:22-01:55:26 
01:56:20-01:56:21 
Total: 1 minuto e 4 

segundos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

General 
Motors 
Corp. – 
GMC 

01:00:40-01:00:42 
01:01:26-01:01:30 
01:02:40-01:02:48 
01:09:06-01:09:09 
01:12:48-01:12:52 
01:17:04-01:17:09 
01:21:33-01:21:34 

01:24:46 
01:38:28-01:38:32 
01:42:21-01:42:26 
01:48:28-01:48:30 
01:48:40-01:48:50 
01:49:48-01:49:53 
01:50:14-01:50:15 
01:55:58-01:56:00 
01:57:33-01:57:36 
02:03:15-02:03:20 
02:03:45-02:03:46 
02:12:15-02:12:16 
02:13:57-02:14:01 
02:14:23-02:14:35 

Total: 1 minuto e 23 
segundos. 

  

 
 
 
 
 

Peterbilt 

01:01:38 
01:02:08-01:02:10 
01:02:40-01:02:48 
01:09:06-01:09:09 
01:12:48-01:12:52 

01:24:46 
01:24:53 

01:42:21-01:42:26 
01:48:28-01:48:30 
01:48:40-01:48:50 
01:49:48-01:49:53 
01:49:47-01:49:48 

01:50:10 
01:50:14-01:50:15 
01:59:56-02:00:03 

Total: 52 segundos. 

  
 
 
 

 

 
 
 

Gilmore Oil 
Company 

00:12:26-00:12:27 
00:12:38-00:12:41 
00:12:44-00:12:45 
00:12:56-00:13:01 

00:13:07  
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00:13:09-00:13:13 
00:13:15-00:13-16 

Total: 16 segundos. 

 
 

Paypal 
 

00:10:37-00:10:38 
 

Sam: “Eu aceito Paypal, 
pagamento em dinheiro 

[...]” 

 

 
 
 
 

Ebay 

 
 

00:10:35-00:10:36 
00:17:40-00:17:42 
00:17:44-00:17:45 
00:33:10-00:33:14 
00:33:17-00:33:20 
00:50:53-00:50:56 
00:55:47-00:55:49 
00:66:20-00:66:24 
00:79:30-00:79:35 

Total: 25 segundos. 

Sam: “avisem seus pais, 
‘tá’ no Ebay.” 

 
Decepticon: “onde está o 

item do Ebay 21153?” 
 

Sam: “o outro falou da 
minha página no Ebay.” 

 
Sam: “como sabia dos 

óculos? Optimus: Ebay. 
Sam: Ebay...” 

 
Agente Simmons: “quer 

dizer que você é o rei das 
mulheres no Ebay?!” 

 
 
 
 

 

Yahoo! 00:33:03   
 

USA Today 
 

00:28:30-00:28:34 
01:10:06-01:10:08 
Total: 6 segundos. 

 

 
 

Panasonic 
00:45:25-00:45:27 

00:46:37 
Total: 3 segundos. 

  

 
 

Burguer 
King 

00:48:36 
00:48:41-00:48:43 
00:48:45-00:48:47 
00:48:50-00:48:51 
00:48:53-00:48:56 
Total: 9 segundos. 

  

XM Rádio 
Satélite 

00:55:57-00:55:59 
Total: 2 segundos. 

Bumblebee: “XM Rádio 
Satélite...” 

 

 
 

Nokia 

01:24:22-01:24:23 
01:40:29 
01:40:36 

Total: 3 segundos. 

Agente Simmons: “Hum, 
celular Nokia...” 

 
Maggie: “a Nokia é da 

Finlândia” 

 

 
Apple 

01:30:56-01:30:58 
01:31:51-01:31:56 
Total: 7 segundos. 

  

 
Pepto-
Bismol 

 
00:32:35-00:32:52 

Total: 17 segundos. 
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Blackberry 

 
01:40:20-01:40:23 
Total: 3 segundos. 

Agente Simmons: 
“alguém tem aparelho 

eletrônico? Blackberry, 
alarme, celular?”. 

 

 
 

Mountain 
Dew 

 
01:58:28-01:58:29 
02:02:15-02:02:16 

02:02:27 
Total: 3 segundos. 

 

 
Microsoft 

(Xbox) 
02:02:25-02:02:26 

02:02:28 
Total: 2 segundos. 

  

 
Nike 

02:05:55-02:05:56 
02:06:16 

02:06:22-02:06:23 
Total: 3 segundos. 

  

TOTAL: 17 minutos e 5 segundos. 
 

Tabela 01: Inserções das marcas no filme Transformers 
Fonte: Os autores. 

 

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

O objetivo geral desse trabalho é analisar as formas que as marcas foram inseridas no 

filme, quais eram as marcas e suas inserções. A análise resultou em 25 marcas ao todo. 

Quanto às formas de inserções das marcas, o filme utilizou os três níveis que Blessa (2007) 

descreveu. 

As marcas que utilizaram Screen placement (aparição na tela) foram: Pepsi, HP, 

Cisco, Gilmore Oil Company, Yahoo!, USA Today, Panasonic, Burger King, Hummer, 

Cadillac, Pontiac, GMC, Peterbilt, Apple, Pepto-Bismol, Mountain Dew, Microsoft e Nike. 

As que utilizaram Script placement (fazem parte do roteiro/são citadas por 

personagens) foram: Paypal, XM Rádio Satélite e Blackberry. 

Algumas foram inseridas com essas duas técnicas, em momentos diferentes: Porsche, 

Chevrolet (Camaro), Ebay e Nokia. 

Já como Plot placement (marca ou produto são indispensáveis na história), considera-

se as marcas do grupo GM e Peterbilt: Chevrolet Camaro (personagem Bumblebee), Peterbilt 

379 EX (personagem Optimus Prime), Hummer H2 (personagem Ratchet), Pontiac Solstice 

(personagem Jazz) e GMC Topkick (personagem Ironhide). Os autobots são os personagens 

principais do filme, e as marcas seguem com os personagens nos três filmes seguintes de 

Transformers. 
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Essas marcas viram no filme uma oportunidade, para influenciar o consumo das 

pessoas, sendo que o público-alvo são adolescentes e jovens, geralmente a fase onde o 

interesse pelo primeiro carro é grande.  

Quanto às inserções, foram considerados todos os momentos em que a marca ou 

produto apareciam na tela, inclusive quando eram partes do roteiro, resultando em um valor 

aproximado de tempo. A soma de todas as inserções representa aproximadamente 17 minutos. 

Com base nessa análise, foi possível ter certeza de que houve uma parceria entre as 

marcas dos carros e os produtores do filme. Em diversas cenas, essas marcas recebiam 

destaque, planos diferenciados com o objetivo de mostrar as características dos veículos, 

principalmente do Camaro, que teve seu lançamento posterior ao filme. 

Alguns veículos foram inseridos de forma mais sutil, como o Pontiac Solstice e o 

Hummer H2, apenas como uma forma de lembrança da marca, que já era conhecida pelo 

público do filme. A marca mais evidenciada, sem dúvidas, foi a Chevrolet com o Camaro. Em 

várias cenas, o Camaro aparece em destaque. O modelo de 1977, que era o Autobot 

Bumblebee, foi o primeiro carro do personagem Sam.  

Já o modelo de última geração (na época), é muito destacado também no restante do 

filme, principalmente quando Bumblebee escaneia o novo modelo e assume a forma dele. 

Nessas partes é possível notar as características do carro, como a frente, evidenciando o 

símbolo da Chevrolet. Um fato curioso sobre esse modelo, é que ele foi lançado em 2007 na 

estreia do filme, mas só foi produzido para o mercado americano a partir de 2009. 

A GMC está logo atrás nas inserções, também em várias cenas tendo o símbolo da 

marca em destaque. 

Tim Mahoney, diretor global de marketing da Chevrolet, contou para o site Chevrolet 

Imprensa: “o fato de modelos Chevrolet protagonizarem heróis no filme também vem 

colaborando para o aumento da popularidade destes veículos, principalmente entre o público 

jovem”. Ainda segundo o site, o Camaro passou a liderar as vendas em seu segmento em 

diversos mercados, de 2010 a 2014. 

No lançamento do carro no Brasil, que aconteceu em São Paulo, foi colocado uma 

réplica do Autobot Bumblebee junto ao carro. Segundo o site Diário do Comércio, o 

Chevrolet Camaro encerrou 2014 com 703 unidades vendidas, ou seja, uma média de 58 

unidades por mês. 
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O ING (maior portal de videogames, cultura pop e entretenimento do mundo), afirma 

que os números de merchandising são maiores que as vendas de bilheteria. Esse valor é de 

aproximadamente $7 bilhões de dólares. Nesse valor estão inclusos brinquedos, vídeo games, 

aplicativos e outros. Vários outros artigos com o tema do filme foram produzidos, como tênis 

da Nike, bonecos, lancheiras, garrafas, copos, linha de shampoo e muito mais. 

A GM utilizou os personagens dos Autobots em seus materiais, e também utilizou 

cenas do filme para produzir seus comerciais, e logo ao final deles, faziam uma chamada para 

o filme. Um dos aspectos positivos do merchandising é essa troca de favores ou benefícios 

entre marcas e produtores. Pode-se dizer que ocorreu o crossmedia, ou seja, o filme 

Transformers promoveu as marcas dos carros, e em troca, as marcas promoveram o filme. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo proposto no início deste artigo de mostrar que o cinema é um poderoso 

meio publicitário e que o merchandising apresenta vantagens para as marcas e para os 

produtores foram atingidos de forma satisfatória. 

Com base no estudo de caso, pode-se perceber que as marcas utilizaram o filme como 

uma forma de divulgação para algumas não muito conhecidas, lembrança e reforço para 

aquelas mais populares. Quando um produto ou uma marca são inseridos em filmes, passam a 

ter mais visibilidade para o público, fortalecendo também a sua imagem e propagando o uso 

de seus produtos muitas vezes mundialmente, como é o caso do filme Transformers, que 

esteve em cartaz em cinemas de diversos países. 

Existe vantagem também para os produtores do filme, pois grande parte da verba para 

a produção vem do merchandising. É muito comum existir a inserção de produtos no cinema 

atual, existem vários outros filmes que utilizaram essa técnica. Sem dúvidas traz benefícios 

para ambas as partes: o filme recebe verba para divulgar as marcas, e as marcas divulgam o 

filme, seja através de comerciais como o caso da Chevrolet, ou até mesmo na criação de 

produtos com edição especial do filme ou personagens. 

Este artigo não é tão aprofundado no assunto, por isso pode servir como base para 

outros estudos, por exemplo: quais marcas são comuns nos quatro filmes de Transformers? O 

diretor Michael Bay utilizou essas ferramentas em outros filmes que dirigiu, além da 

quadrilogia Transformers? Qual o impacto que o filme causou nas vendas de todos carros que 
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aparecem no filme como personagens principais? A população reconhece a utilização dessas 

marcas nos filmes? 

O artigo também contribui para as pesquisas outros acadêmicos, que podem utilizá-lo 

como referência para estudos futuros com o filme Transformers ou aplicar a mesma 

metodologia a outros filmes. Com relação a relevância social, o artigo pode informar a 

sociedade sobre o merchandinsing no cinema, estimulando a habilidade de observação em 

outros filmes, que pode resultar em cidadãos mais críticos. Quem desconhece que o 

merchandising é uma ferramenta paga e que os produtos e/ou marcas não aparecem por acaso, 

pode aprender e conhecer mais sobre o assunto. Da mesma forma para empresas e até mesmo 

produtoras que tenham a intenção de produzir algum filme, mas não possuam a verba 

necessária para realizá-lo, podem encontrar uma solução no merchandising. 
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