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Resumo: este artigo tem como intuito analisar o merchandising inserido
no filme Minority Report: como o merchandising pode influenciar
diretamente na cultura de um determinado grupo e como este tipo de
merchandising, em um ambiente futurista, tem a capacidade de cativar o
imaginário popular, com a competência da indústria cinematográfica,
funcionando como uma "ferramenta" educacional de sentimentos na
sociedade de consumo. Outros objetivos a serem alcançados são a
demonstração do verdadeiro significado de merchandising e a força e
influência deste na sociedade. No objeto de estudo do presente artigo - o
filme Minority Report-, dirigido por Steven Spielberg, mostra-se através
de gravações, alguns exemplos de merchandising.
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O filme Minority Report é todo baseado em um ambiente futurista,

algo que certamente atrai a atenção do público que gosta de ver algo

diferente.

Nesse contexto, inserir a campanha de um produto, pode-se dizer

que é bem conveniente, pois o filme arrecadou mais de US$ 35,7 milhões

de dólares de bilheteria na semana de estréia nos cinemas americanos.

Os "product placements", ou seja, a colocação de produtos,

renderam aos estúdios 20th Century Fox e DreamWorks US$ 25 milhões,

em um orçamento total de US$ 102 milhões. O filme mostra no decorrer
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de sua história nada menos que 15 comerciais durante os 144 minutos de

projeção. (WEB CINE, 2002).

Mas qual o objetivo do merchandising neste filme? O

merchandising foi realmente necessário para sua produção? Estas questões

e outros dados relacionados serão esclarecidos no decorrer deste estudo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Merchandising em filme é muito comum, é utilizado para fazer

propaganda de um determinado produto ou serviço de forma simples e

indireta. Esta técnica nem sempre é percebida, pois a atenção do

espectador esta voltada para o filme, entretanto, a mensagem transmitida

subliminarmente é recebida, o que podemos chamar de persuasão

inconsciente, sendo que, mesmo assim, a tentativa pode se tornar funcional.

A ocorrência do merchandising oferece credibilidade ao filme e deixa-o

aparentemente mais real, e tem ainda a capacidade de deixar o contexto

mais natural e adaptável à realidade do consumidor.

O termo merchandising foi deformado pelo mercado e
quase tudo que não seja comercial tradicional passou
a ser chamado 'merchandising': comerciais ao vivo,
testemunhais endossados por apresentadores/as,
ações promocionais dentro de programas musiquinhas
cantadas e, até eventos promocionais, mesmo não
tendo nenhum envolvimento com meios de
comunicação. O verdadeiro merchandising é a forma
de se fazer publicidade sem que o público perceba
que se trata de publicidade (...) (Portal da Propaganda,
2003).
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A maioria dos filmes faz uso de um merchandising chamado Tie-

in, que mostra uma marca durante pequenos espaços de tempo numa

situação cotidiana. O professor Dr. Márcio Schiavo (1995) descreve

outros quatro modelos básicos de ocorrência do merchandising:

I. Menção no texto: quando os personagens falam o nome da

marca ou produto num diálogo;

II. Uso do produto ou serviço: quando a cena mostra utilização

do produto ou serviço pelo personagem. Marca e modelo são destacados;

III. Conceituai: a personagem explica para outro as vantagens,

inovações, relevâncias e preços do produto ou serviço;

IV. Estímulo visual: o produto ou serviço é mostrado de forma a

ser apreciado, visto no contexto da totalidade da cena, devidamente

explorado pela câmera.

Os dois grandes problemas do merchandising para o
público são que, primeiro, se ele é mal feito, com
situações forçadas, close no logo da marca,
personagens que, de repente, contrariando suas
personalidades, dizem frases elogiosas ou ditam
recomendações parecendo texto decorado sobre
certos produtos, até crianças percebem que aquelas
falas e ações só estão sendo encenadas pela
personagem porque é publicidade, e, como tal, paga;
assim, o público mentalmente as desconsidera da
história. O segundo problema é quando o
merchandising é feito de maneira correta, assumindo
a forma de publicidade subliminar. A então que se ter
ética, bom senso e escrúpulos, para não se divulgar
produtos, serviços, conceitos, juízos ou hábitos
condenáveis ou maléficos, pois nessa hora, por não
perceberem que se trata de publicidade, as pessoas
estão muito mais vulneráveis e fáceis de serem
persuadidas (...) (Portal da Propaganda, 2003).
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O filme Minority Report, como dito anteriormente, possui 15

comerciais embutidos em seu contexto. Marcas famosas em todo mundo

disponibilizam seus produtos com o objetivo de mostrar seus avanços

tecnológicos. Para a produção do filme, o merchandising foi essencial,

pois uma superprodução cinematográfica requer um orçamento

substancialmente elevado. O merchandising, como um conjunto de

técnicas publicitárias, visa também uma relação de "identificação" entre

espectador, personagem e produto. Esta relação, quando estabelecida,

tem a capacidade de aumentar consideravelmente as vendas de um produto

veiculado.

Conforme Chalmers há o relato da motivação que o

merchandising propõe, que fica mais evidente na seguinte passagem:

(...) é de suma importância conhecer quais os princípios
da motivação, que fomentam as vendas. A motivação
parte do conhecimento da psicologia das vendas, onde
estudamos o comportamento de compras da freguesia
e uma infinidade de ações e reações da personalidade
do homem, seus preconceitos, preferências e
idiossincrasias. (CHALMERS, 1971).

O merchandising como um conjunto de técnicas publicitárias,

exerce uma força muito grande sobre o espectador em Minority Report

o merchandising atua como um tipo de "construtor de realidade", haja

vista que seria no mínimo estranho que os personagens comprassem um

determinado produto e o mesmo não possuísse uma marca. O simples

fato de o merchandising estar em um filme oferece ao mesmo tempo mais

realidade à história, e auxilia nos gastos de produção. Podemos considerar

também que este filme é um ótimo exemplo de como o merchandising
102
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RESULTADOS

Steven Spielberg é indiscutivelmente um diretor que procura fazer

a diferença. Seus filmes trabalham com a ficção científica, extraterrestres,

robôs que vivem em contato com humanos, etc. É uma característica dos

filmes dirigidos por ele, tentar atrair as pessoas a partir de fatos que ainda

parecem longe ou são impossíveis de acontecer, e criar filmes repletos de

efeitos especiais.

O filme Minority Reporty segue esta mesma linha:
um mundo que ainda nos parece longe está mais
perto do que nunca, já que em alguns lugares como
Tóquio e Hong Kong, muito do que vemos no filme
já acontece, o que era para ser futuro, nos parece
uma projeção fiel da realidade.

[Fig.l] Cena do Filme

Fonte: http://www.odarainternet.com.br/supers/cinema/bilheteria.htm
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Um jogo de luzes e sombras que remete a uma sensação que

geralmente agrada ao público por oferecer um tom de suspense; e é esse

fator que ajuda a construir a imagem do herói.

Mas o que tudo isso tem a ver com o merchandising? Nos muros,

marcas são exibidas em movimento em plena rua; o "herói" usa

equipamento de última geração como é o caso dos celulares Nókia,

relógios Bulgari, etc.

O Merchandising se faz presente o tempo todo no filme. Somam

um total de 15 inserções durante os 144 minutos de projeção. Alguns dos

merchandisings mais evidentes são: celulares da Nókia, relógios da Bulgari,

cerveja Guinness, cartões de crédito American Express, tênis Reebok,

refrigerantes Pepsi, sorvetes Ben & Jerry's, Toyota Lexus, GAP, USA

TODAY, entre outros.

A inserção desta técnica é muito comum. Além
de auxiliar nos custos de produção, serve
como um construtor de realidade dentro do

filme. Ele aplica uma certa credibilidade à
história com um tom muito simples e adaptável
à realidade do consumidor. É também um fato
que cativa o imaginário popular.

[Fig. 2] Carro Lexus (Toyota).
•

Fonte: http://www.odarainternet.com.br/supers/cinema/bilheteria.htm

Quem não gostaria de ter um daqueles carros (Lexus) que anda

na horizontal e na vertical, que é super resistente, etc? Este fato de cativar

o imaginário vai muito além. A "realidade" mostrada no filme é uma das
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grandes "paixões" do ser humano, pois como parte de nossa própria

essência, nossos sonhos sempre se voltam para algo incomum, além das

nossas possibilidades.

No filme é possível vermos seqüências inteiras
somente para mostrar uma marca, como é o

caso da loja GAP do futuro. Quando o
BI protagonista entra na loja, ele é "bombardeado"

de informações, sua identidade passa a ser
conhecida pelo programa da loja com um
simples abrir de olhos.

[Fig. 3] Cena da loja GAP do futuro

Fonte: http://www.odarainternet.com.br/supers/cinema/bilheteria.htm

Nesta seqüência, os desejos do protagonista saltam a vista, a

loja parece ser capaz de realizar todos, deixando-o satisfeito.

Concordemos que é estranho se pensarmos que um dia, ao abrirmos os

olhos, seremos reconhecidos como consumidores potenciais de tudo o

que nos for oferecido.

Outros casos interessantes são a dos
celulares Nokia e dos relógios Bulgari,

uma "realidade" mais próxima à do
"herói" John

[Fig. 4] O Personagem John Anderton utilizando um relógio Bulgari

Fonte: http://www.odarainternet.com.br/supers/cinema/bilheteria.htm
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Anderton procura seguir os hábitos do personagem, adquirindo

produtos que satisfaçam seu gosto, roupas que saciem sua ânsia de ser

como o detetive. Uma simples jogada de marketing para ampliar as vendas

de um produto em um filme dirigido por Steven Spielberg é uma idéia

brilhante. Minority Report é um filme de alto potencial para cativar o

imaginário popular e o diretor Spielberg, ao longo de sua carreira,

conquistou público em todo o mundo com suas histórias surreais que

ultrapassam os limites do existente, criando um novo mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com tudo que foi estudado e pesquisado, podemos concluir que

o merchandising é uma poderosa ferramenta na estratégia de vendas,

que além de tornar possível a realização de uma super produção como a

do estudo em questão, tem a incrível capacidade de criar ilusões e desejos

de compra no espectador. Também podendo agir de forma subliminar,

quando não percebida e tendo um efeito "flash-back" na mente do

receptor, podendo mais tarde, esta lembrança, ser recuperada quando a

compra de um produto ou serviço for necessária.

A tecnologia e o avanço dos meios do qual o mundo dispõem na

atualidade, faz com que a sociedade se consagre como a "sociedade do

consumo". Diante deste cenário, o que se pode observar é como a arte,

neste caso o cinema, perde sua autenticidade, já que uma grande equipe

e seus parceiros estão por traz de sua produção. Pode-se observar

também que o mesmo, em seus 100 anos de história, foi corrompido
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quanto a seu estado original.

Esta compilação que agrega ao cinema novos atributos como o

merchandising, faz com que o cinema comece a ser "examinado", mas

sem deixar que o filme em si, perca sua contemplação por parte do

espectador. A seqüência de cenas em micro segundos toma lugar no

pensamento humano, agindo como na citação que Lima faz de Duhamel:

"Eu já não posso pensar o que quero. As imagens em movimento

substituem meu próprio pensamento" (LIMA, 2000, p.249).

Neste contexto, se encontra a aplicação estratégica do

merchandising no cinema, já que sua aplicação será eficiente agindo de

maneira sutil sem que o expectador perceba-o de forma tão implícita.

É possível observar, a partir do acompanhamento da evolução

do cinema, que a inserção de merchandising é fruto do consenso e

adaptabilidade dos filmes com o mundo real, tragado pelo capitalismo e

reduzido a uma sociedade do consumo.

Enquanto o capitalismo continuar conduzindo o jogo,
o único serviço que se deve esperar do cinema em
favor da Revolução é o fato de permitir a critica
revolucionária das antigas concepções de arte (Lima,
2000,p.239).

Por outro lado, pode-se imaginar o merchandising no filme

Minority Report, como meio de aproximação do público, transcendendo

na produção do filme um "mundo real".

O que caracteriza o merchandising no cinema não é somente a

maneira como ele é veiculado, mas também a maneira como é exposto
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através de testemunhos, no pior dos casos falsos.

O público do cinema é, sem dúvida, examinador, mas examinador

que se distrai e nesta idéia, o merchandising age com poder e influência

no ato da compra de um produto, o que é o caso do filme Minority

Report.

A tarefa do escritor e do cineasta é a de transportar o
leitor e o espectador, respectivamente, de seu próprio
mundo para um mundo criado pela tipografia e pelo
filme. Este fato é tão claro que se realiza tão
completamente que os que passam pela experiência
aceitam-na subliminarmente e sem consciência critica.
(MCLUHAN,1969;p.320).

Na citação acima, Mcluhan disserta sobre o poder de

transcendência subliminar da vida para o filme. Em momentos semelhantes

a este, o merchandising entra em cena, mas não de maneira explícita.

Uma das razões pela qual o cinema é utilizado como meio de

inserção do merchandising, é sua identificação como arte coletiva. Isso

Mcluhan observa também em seu texto: "O cinema não é um meio simples

como a canção ou a palavra escrita, mas uma forma de arte coletiva"

(MCLUHAN, 1969, p. 329).
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