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RESUMO: 

 

Este Trabalho Final de Graduação propõe-se a analisar as estratégias de comunicação da 

franquia 007 no período que abrange os dois últimos filmes, 007 - Operação Skyfall e 

007 Contra SPECTRE, lançados entre 2012 e 2015. Para tanto, foi realizada uma 

investigação para saber como os principais fã-clubes e websites tratam da disseminação 

do personagem James Bond ao redor do mundo. Parte importante deste estudo é a 

divulgação e, para tanto, os representantes por trás de cada portal foram entrevistados 

para este estudo. Assim, procuramos identificar a relevância de cada um deles e a 

relação entre o fandom do personagem com o estúdio responsável pela distribuição dos 

filmes no cinema. Compreender essas as estratégias empregadas pelos sites é o principal 

objetivo desta investigação. 
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ABSTRACT: 

 

This Final Graduation Work purposes to analyse the communication strategies of the 

007 franchise in the period that covers the last two films, Skyfall and SPECTRE, 

released between 2012 and 2015. Therefore, an investigation was conducted to find out 

how the main fan clubs and websites manage the dissemination of the James Bond 

character around the world. An important part of this Paper is the promotion, thereby, 

the representatives behind each portal were interviewed for this study. Thus, we sought 

to identify the relevance of each one of them and the relationship between the fandom 

of the character and the studio responsible for the distribution of the films in the cinema. 

Understanding the strategies employed by these sites is the main objective of this 

research. 

 

 

KEYWORDS: 

Keywords: James Bond; Cinema; Fandom; Participatory Culture; Social Network. 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 11 

1 NOVAS FORMAS DE CIRCULAÇÃO NA WEB 2.0 ........................................... 15 

1.1 INTERNET ........................................................................................................... 15 

2.2 STREAMING ....................................................................................................... 17 

2.3 SONY PICTURES – O ESTÚDIO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO . 21 

2 CULTURA PARTICIPATIVA ................................................................................ 25 

2.1 A CULTURA DE FÃS ......................................................................................... 25 

2.2 FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE DIVULGAÇÃO .............................. 29 

3 OBJETO DE ESTUDO ............................................................................................. 33 

3.1 IAN FLEMING – O CRIADOR DE 007 ............................................................. 33 

3.2 EON PRODUCTIONS – A PRODUTORA POR TRÁS DOS FILMES ............. 40 

3.3 JAMES BOND NO CINEMA .............................................................................. 42 

3.4 O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO ....... 45 

4 CIRCULAÇÃO DOS MATERIAIS DOS FILMES PELOS FÃS ........................ 61 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 74 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 76 

APÊNDICE 

Apêndice I - Roteiro de perguntas...................................................................................79 

Apêndice II - Entrevista com David Zaritsky..................................................................80 

Apêndice III - Entrevista com Benjamin Lind................................................................82 

Apêndice IV - Entrevista com Nicolas Suszczyk............................................................85 

Apêndice V - Entrevista com Clément Feutry.................................................................88 

Apêndice VI - Entrevista com Gonzalo González...........................................................92 

Apêndice VII - Entrevista com Morten Andreas Steingrimsen.......................................95 

Apêndice VIII - Entrevista com Tom Sears....................................................................97 

Apêndice IX – Sites analisados na pesquisa....................................................................98 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Página oficial de 007 publicou o primeiro Teaser Pôster de 007 – Operação 

Skyfall em 17 de maio de 2012 ...................................................................................... 30 

Figura 2: Página oficial de 007 publicou o primeiro Teaser Pôster de 007 Contra 

SPECTRE em 17 de março de 2015 ............................................................................... 31 

Figura 3: Ian Fleming, o criador de James Bond .......................................................... 35 

Figura 4: Trecho do livro ―A Morte no Japão‖ ............................................................. 40 

Figura 5: Todos os seis atores que interpretaram James Bond  .................................... 43 

Figura 6: Teaser Trailer de 007 Contra SPECTRE ....................................................... 49 

Figura 7: Spot de 007 Contra SPECTRE ...................................................................... 50 

Figura 8: Teaser Pôster de 007 – Operação Skyfall ...................................................... 53 

Figura 9: Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE  ....................................................... 54 

Figura 10: Pôster One-Sheet de 007 – Operação Skyfall .............................................. 55 

Figura 11: Pôster One-Sheet de 007 Contra SPECTRE ................................................ 56 

Figura 12: Quad Pôster de 007 – Operação Skyfall  ..................................................... 57 

Figura 13: Quad Pôster de 007 Contra SPECTRE  ....................................................... 57 

Figura 14: Character Pôster de Javier Bardem em 007 - Operação Skyfall .................. 58 

Figura 15: Character Pôster de Daniel Craig em 007 - Operação Skyfall .................... 58 

Figura 16: Character Pôster de 007 – Operação Skyfall em formato Banner  .............. 58 

Figura 17: Character Pôster de Léa Seydoux em 007 Contra SPECTRE  .................... 59 

Figura 18: Character Pôster de Christoph Waltz em 007 Contra SPECTRE  ............... 59 

Figura 19: Character Pôster de Daniel Craig em 007 Contra SPECTRE ..................... 59 

Figura 20: Character Pôster de Monica Bellucci em 007 Contra SPECTRE................ 59 

file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627019
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627019
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627020
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627020
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627021
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627023
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627024
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627025
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627026
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627027
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627028
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627029
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627030
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627031
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627032
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627033
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627034
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627035
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627036
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627037
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627038


Figura 21: Gráfico 1 – 007 - Operação Skyfall (Fase 1) ............................................... 61 

Figura 22: Gráfico 2 – 007 - Operação Skyfall (Fase 2) ............................................... 62 

Figura 23: Character Posters no site CommanderBond.net .......................................... 63 

Figura 24: Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE no site Bond en Argentina ........... 65 

Figura 25: Gráfico 3 – 007 Contra SPECTRE (Fase 1) ................................................ 67 

Figura 26: Gráfico 4 – 007 Contra SPECTRE (Fase 2) ................................................ 70 

Figura 27: Gráfico 5 – 007 – Operação Skyfall (Redes Sociais) .................................. 72 

Figura 28: Gráfico 6 – 007 Contra SPECTRE (Redes Sociais) .................................... 72 

 

 

file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627039
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627040
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627041
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627042
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627043
file:///C:/Users/Marcos/Desktop/TCC%20FINAL.docx%23_Toc516627044


11 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desde sua criação nas páginas dos 14 livros escritos pelo jornalista e oficial da 

Marinha Britânica Ian Fleming em 1952, até os 24 filmes lançados entre 1962 e 2015, a 

franquia James Bond, além de ser a mais longa e bem-sucedida
1
 na história do cinema, 

também é uma das mais rentáveis
2
 da indústria. Os filmes de James Bond foram e são 

até hoje, responsáveis por traçar um contraste entre ficção e realidade, com temáticas 

baseadas em acontecimentos históricos da humanidade ao longo das décadas, como o 

conflito entre as grandes potências mundiais, a Guerra Fria, a queda do muro de Berlim 

e o mundo pós-11 de setembro.  

Em 56 anos de história, os filmes de James Bond precisaram se adaptar às 

evoluções da sociedade e da indústria na qual está inserida. As novas tecnologias 

apresentadas neste trabalho também foram relevantes para a transformação no modo em 

que os filmes são produzidos e comercializados ao redor do planeta, bem como as 

transformações estruturais das produções, no que tange as diferentes formas de 

financiamento e distribuição de uma obra deste porte, com grandes orçamentos. A 

mudança natural do personagem também modificou a sensibilidade do espectador em 

relação ao que assiste no cinema. Embora o público ainda se identifique com a narrativa 

clássica dos filmes do agente secreto, em virtude de novos princípios e convicções 

socioculturais, muito distantes da realidade na década de 1960, foi preciso que o 

personagem também acompanhasse essa evolução das relações humanas para dar 

continuidade em seu legado na sétima arte. Mesmo com toda masculinidade presente 

em sua personalidade, nos dias de hoje as plateias não aceitariam sob hipótese alguma, 

James Bond agredir uma mulher, como visto nos filmes 007 Contra Goldfinger e 007 

Contra O Homem Com A Pistola de Ouro. Isso mostra que a relação e interação dos 

filmes com o público tornou-se ainda mais relevante. 

Também de fundamental importância, o procedimento de criação e exibição dos 

filmes passou por notáveis transformações ao longo dos anos. De filmes gravados nas 

tradicionais câmeras Panavision com películas cinematográficas, até o moderno sistema 

                                                 
1
 In honour of Global James Bond Day we profile the main man himself. Disponível em: 

http://www.007.com/focus-of-the-week-james-bond/; Acesso em: 10 de abr. 2018. 
2
 The Numbers – Where Data and the Movie Business Meet. Disponível em: <https://www.the-

numbers.com/movies/franchises/>. Acesso em: 10 de abr. 2018. 
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de câmeras ARRI Alexa, a digitalização na forma de fazer e ver cinema também fez 

parte da franquia 007. Os dois últimos longas do espião a serem analisados nesta 

pesquisa, foram exibidos com a tecnologia IMAX. 

A experiência do cinema continua viva, e nós a vivemos todos os dias, 

começando pelo desejo de sair de casa para continuar a dividir emoções com 

desconhecidos em uma sala escura, mesmo que essa prática tenha se 

transformado de alguma maneira sob os efeitos das mudanças tecnológicas, 

pois é o imaginário que continua a atrair as pessoas em direção às imagens 

cinematográficas. (FREITAS, Cristiane. 2002, p. 33) 

Nesse contexto, este trabalho visa perceber e analisar as principais estratégias de 

comunicação utilizadas pela produtora britânica EON Productions em conjunto com a 

Sony Pictures Entertainment, e sua relação com weblogs
3
 responsáveis por disseminar o 

fandom (JENKINS et al., 2014) do personagem ao redor do mundo. Através desse 

enfoque, tem-se como principal objetivo compreender as estratégias de comunicação 

empregadas pelos sites durante a distribuição dos dois últimos filmes da franquia 007 e, 

assim, perceber de que maneira aconteceu a promoção desses filmes. O aporte teórico 

utilizado no desenvolvimento do trabalho reúne autores da área da comunicação como 

JENKINS, Henry; GREEN, Joshua; FORD, Sam, 2014; RECUERO, Raquel, 2003; 

PALÁCIOS, Marcos, 2002, e autores como TORELLI, Eduardo, 2003; CURTIN, 

Michael; HOLT, Jennifer; SANSON, Kevin, 2014; FIELD, Matthew; CHOWDHURY, 

Ajay, 2015; CORK, John; STUTZ, Collin, 2007 para auxiliarem na pesquisa sobre a 

franquia 007 e sobre as mudanças na distribuição cinematográfica. 

Ao longo das décadas, o estudo das estratégias de comunicação que agiram 

como fatores relevantes na construção das tramas e posterior divulgação dos filmes de 

James Bond, também serviram para a construção do personagem, que sofreu adaptações 

em cada uma das eras em que foi interpretado por diferentes atores. Recheado de 

referências aos acontecimentos globais, sempre retratados em estereótipos de vilões 

caricatos e personagens marcantes para cada época.  

Para se chegar ao objetivo geral desta pesquisa – estudar as estratégias de 

comunicação da Sony Pictures Entertainment com weblogs da franquia 007 - foram 

destacados os seguintes objetivos específicos: identificar as características dos weblogs 

que influenciam a cultura de fãs e seus compartilhamentos ao longo dos últimos dois 

                                                 
3
 Termo resultante das palavras da língua inglesa web e log. Web, aqui representada com o significado de 

rede online, e log, para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo. Em tradução livre 

pode ser definido diário online. 
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filmes estrelados por Daniel Craig: 007 – Operação Skyfall (2012) e 007 Contra 

SPECTRE (2015); apresentar essas características, e compreender as estratégias 

planejadas pela franquia, bem como os laços estabelecidos com os weblogs neste 

período, consolidando uma legião de fãs ao redor do mundo, das mais variadas idades, 

além de se estabelecer na indústria cinematográfica. 

De modo a entender de que maneira foi estabelecida essa relação com a 

divulgação da franquia através dos dois filmes do agente secreto lançados entre 2012 e 

2015, mapeamos e elencamos os principais sites sobre James Bond, e entramos em 

contato com dez editores desses sites, e obtivemos o retorno de sete deles, que 

compõem o quadro de entrevistados desta pesquisa. A metodologia aplicada na 

construção deste projeto de Trabalho Final de Graduação foi composta de três 

estratégias: a análise qualitativa, das redes sociais online e análise do conteúdo. 

Primeiro, para falarmos sobre as estratégias de comunicação da franquia 007, a análise 

qualitativa será realizada através de entrevistas fechadas com os editores dos blogs 

dedicados ao personagem, e a segunda etapa será realizada através da análise de 

conteúdo para interpretar as respostas das entrevistas aplicadas. Segundo Fonseca Júnior 

(2005) este método permite ao investigador avaliar criticamente uma investigação com 

independência de resultados. A terceira será a análise do material compartilhado pelos 

principais sites dedicados ao personagem em todo o mundo, que expõe a forma de 

circulação das peças cinematográficas. 

A partir desta sustentação metodológica, este Trabalho Final de Graduação está 

dividido em quatro capítulos que elencamos a seguir: 

Capítulo 1: NOVAS FORMAS DE CIRCULAÇÃO NA WEB 2.0 – no primeiro 

capítulo buscamos esclarecer o rompimento das barreiras causado com a popularização 

da internet e as novas ferramentas de publicação online. Para tanto, utilizamos Recuero 

(2003), que também nos faz compreender a divulgação desses conteúdos através dos 

Weblogs. Para falarmos sobre streaming e a prática de transmissão instantânea de 

conteúdo, buscamos aporte em Nerva (2014) e Ladeira (2016). E a fim de abordar o 

estúdio responsável pelo lançamento dos filmes, buscamos o autor Grayson (2012), que 

nos contempla com um apanhado histórico da Sony Pictures. 
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Capítulo 2: CULTURA PARTICIPATIVA – neste capítulo focamos o estudo no 

fandom, e procuramos os autores Jenkins (2009) e Martino (2015), que esclarecem de 

forma abrangente a cultura participativa exercida por fãs. Ao abordar a rotina do 

Facebook como plataforma de divulgação dos materiais, nossa referência bibliográfica 

foi Morais (2014). 

Capítulo 3: OBJETO DE ESTUDO – para nosso terceiro capítulo, delineamos 

autores que dedicaram suas obras ao estudo da história do personagem James Bond e 

suas origens nas páginas dos livros de Ian Fleming. Chowdhury (2015) e Pearson 

(1976) nos amparam na pesquisa ao falarmos sobre a vida de Fleming antes de tornar-se 

famoso pelos romances de 007, até a criação da produtora que deu início a franquia na 

década de 1960, com o suporte de Torelli (2003) ao abordar o sucesso do personagem 

no cinema. Outras referências utilizadas no capítulo foram Portela (2010) e Santos 

(2016). 

Capítulo 4: CIRCULAÇÃO DOS MATERIAIS DOS FILMES PELOS FÃS – 

em nosso quarto capítulo trazemos o resultado das entrevistas com os editores dos sites 

dedicados ao personagem, onde foram exploradas as estratégias de comunicação 

utilizadas por esses administradores para divulgarem os materiais nos seus respectivos 

websites, e de que maneira tais estratégias foram utilizadas para disseminar o fandom de 

007 ao redor do mundo com a divulgação dos filmes 007 – Operação Skyfall e 007 

Contra SPECTRE.  

Embora o tema deste Trabalho Final de Graduação seja de interesse do 

pesquisador, será preciso exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro afim de 

compreender os assuntos abordados na pesquisa, tendo em vista que, como seres 

humanos, temos condições de exercitar esse entendimento. Uma pesquisa na área 

garante uma visão mais abrangente sobre determinada produção cinematográfica e sua 

divulgação, neste caso, filmes de uma franquia de sucesso. 

 

 



15 
 

 

1 NOVAS FORMAS DE CIRCULAÇÃO NA WEB 2.0 

 

1.1 INTERNET 

 

 Vivemos em uma era online onde cada vez mais os laços são estreitados com 

relações sociais e culturais através das redes online, que assim como a propagação de 

um vírus, não para de crescer e alcançar números altíssimos. De acordo com um 

relatório
4
 sobre economia digital divulgado em outubro de 2017 pela Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o Brasil é o quarto país no ranking 

mundial de usuários de internet, com 120 milhões de pessoas conectadas. Através da 

popularização da internet em dispositivos móveis, é possível afirmar que a rede mundial 

de computadores está cada vez mais inserida no dia-a-dia dos brasileiros, que assim 

como em outros lugares, estabelecem relações com outros países. No mundo virtual, 

essas fronteiras são rompidas com a interação através das mais variadas ferramentas de 

publicação, sejam redes sociais, fóruns de discussões, aplicativos de trocas de 

mensagens ou sites responsáveis por conteúdos noticiosos especializados em 

determinados assuntos. Tal prática, segundo Recuero (2003), segue um padrão de 

personalização com base nas experiências e personalidade da pessoa por trás do 

website. 

O blog personaliza a informação ao incluir nela aspectos da personalidade ou 

da visão do jornalista/blogueiro. Portanto, trata-se de um tipo diferente de 

personalização. Poderíamos arguir que essa personalização de que trata a 

informação veiculada pelo blog tem a particularidade de gerar empatia, ou seja, 

instigar a compreensão e a visão, por parte do leitor, de que do outro lado do 

veículo existem pessoas. (RECUERO, 2003, p.9). 

 

As ditas fronteiras, que há menos de três décadas pareciam ser inalcançáveis aos 

olhos dos usuários, agora são facilmente rompidas pela interação online, e a informação 

está presente quase que simultaneamente em ambos os lados da tela. Na internet, a 

divulgação de um simples conteúdo noticioso produzido por um especialista em 

determinado assunto, pode se tornar referência para outros meios de comunicação. 

Recuero (2003) explica em Warblogs: Os Blogs, a Guerra do Iraque e o Jornalismo 

Online que este tipo de conteúdo, que antes era identificado como uma nova forma de 

                                                 
4
 IER - Digital Opportunities In Latin America And The Caribbean Can Be Further Harnessed, Says 

UNCTAD. Disponível em: <http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=432>. 

Acesso em: 25 mar. 2018. 
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tendência na internet, representa uma quebra de padrões capazes de influenciar o modo 

pelo qual a prática do jornalismo é feita. 

A internet sempre foi o espaço ideal para a criação e divulgação de conteúdos 

criados de maneira independente. No século XXI, os espaços online se tornaram o lugar 

ideal para uma proliferação de websites criados por fandoms
5
 de personagens do cinema 

e da TV. Da mesma maneira que a web vive em constante atualização, com o advento 

das redes online e o significativo aumento de interações com marcas geradas através de 

conteúdos não-oficiais, as empresas passaram a olhar de maneira diferente para esses 

criadores, e ao invés de concorrentes, passaram a ser tratados como aliados. 

Para estudar a cultura participativa e analisar o papel das marcas perante o seu 

público receptor, Jenkins et al. (2014) relaciona as questões dessas novas mídias, que 

antes dominavam os meios de comunicação e as mudanças das relações estabelecidas 

com o público. Os autores destacam a propagação de conteúdo, bem como sua produção 

feita de maneira independente, e questionam de que forma as relações começaram a 

mudar após a Web 2.0. Empresas que antes viam os memes
6
 e a reutilização de 

conteúdos como produtos nocivos às suas marcas, agora olham os produtos criados 

através dessas novas tecnologias como um novo elemento na transição da propagação 

midiática.  

 Ao se inserir neste processo de propagabilidade, os conteúdos são criados de 

maneiras distintas. Antes de utilizar recursos de compartilhamento, o próprio público 

está em constante avaliação dos conteúdos midiáticos que lhe são oferecidos, pois ―nem 

todo bom conteúdo é necessariamente bom para compartilhar‖ (JENKINS, 2014, p. 

247). 

A indústria da mídia já percebeu que a sociedade está tornando-se cada vez mais 

participativa culturalmente, e que as estratégias e regras antes engessadas por um 

modelo antigo de negócio, agora passam a serem reescritas a fim de se adaptar com seu 

novo público. 

                                                 
5
 Diminutivo da expressão em inglês ―fan kingdom‖, que significa ―reino dos fãs‖, na tradução literal para 

o português. 
6
 Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo da 

internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, 

imagem, frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita 

popularidade. 
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O fandom deixou de ser uma reunião de amigos que gostam da mesma coisa e 

reúnem-se no final de semana para trocar figurinhas, e passou a ser tratado como uma 

subcultura que engloba inúmeros grupos com diversas especificidades. 

Os fãs que criam novo material ou que encaminham o conteúdo existente na 

mídia querem, em última análise, comunicar algo a seu próprio respeito. Os fãs 

podem tentar demonstrar sua competência técnica, aumentar o destaque que já 

têm diante de uma comunidade-nicho, especular a respeito de futuros 

desdobramentos da trama, criar novos enredos usando textos já conhecidos 

para suas próprias plateias. (JENKINS et al., 2014, p. 61). 

 

Estas comunidades estão adquirindo cada vez mais capacidade comunicacional 

para estabelecer relações e propagar conhecimentos e ideias capazes de influenciar a 

produção cultural, alterando a mídia mainstream
7
. 

 

2.2 STREAMING 

 

Para se falar de distribuição de conteúdo online, é inevitável falarmos de 

streaming. Em tradução literal, a palavra stream significa córrego, por isso o termo 

remete-se ao fluxo de informações, dados e conteúdos multimídia. A tecnologia de 

transmissão instantânea através da transferência de dados utilizando a internet, surgiu na 

década de 1990, meados dos anos 2000, e consiste na dispensabilidade do usuário 

efetuar o download de todo conteúdo, o que torna mais rápido a experiência e o acesso 

ao conteúdo disponibilizado online, sem a necessidade do armazenamento de 

informações em seu computador. O usuário apenas reproduz a mídia na medida que ela 

chega em seu dispositivo, seja ele móvel ou não, uma vez que a tecnologia streaming 

está presente em smartphones, tablets, computadores, Smart TVs e até mesmo em 

alguns automóveis, e se destaca devido a capacidade de transmissão de dados em um 

fluxo contínuo. 

Na prática, e em resumo, o streaming funciona da seguinte maneira: o conteúdo 

passa pela fase de captação com o aparelho desejado, seja este uma câmera de vídeo — 

profissional ou não — e até mesmo dispositivos móveis. É codificado com a utilização 

                                                 
7
 Termo em inglês que expressa uma tendência, ou fluxo principal, na tradução literal. 
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de encoders
8
, editado, enviado para a plataforma de streaming escolhida e finalmente 

distribuído em alta-definição para sua audiência. 

A mídia é transmitida a partir de um servidor onde o conteúdo está 

armazenado, e é reproduzida à medida que chega ao usuário, dependendo da 

largura de banda do servidor e do receptor. A única mídia armazenada na 

memória do usuário são dados temporários em buffer, quando o aparelho 

receptor armazena trechos do material transmitido para que a reprodução não 

seja interrompida e a experiência do usuário seja satisfatória. Ao contrário de 

um filme armazenado na memória de um computador, por exemplo, que pode 

ser assistido a qualquer momento, um vídeo em streaming é tocado 

imediatamente depois que uma pequena quantidade de dados é recebido pelo 

usuário, e o arquivo do filme não é armazenado de maneira definitiva no 

aparelho receptor. (NERVA, 2014, p. 32). 

 

A crescente propagação dos serviços de streaming como a Netflix e HBO Go, 

Crackle, Telecine Play, Youtube, entre outros, alterou drasticamente os hábitos de 

consumo de mídia das pessoas, e mudou a forma com que áudio e vídeo são divulgados 

e difundidos na internet. Segundo uma pesquisa
9
 realizada pelo Pew Research Center 

nos Estados Unidos em 2017, cerca de seis em cada dez pessoas entre 18 e 29 anos 

(61%) afirmam que a principal maneira de assistir televisão é através de serviços de 

streaming na internet, em comparação com os 31% que revelaram assistir TV 

principalmente via cabo ou satélite, e 5% que assistem principalmente com uma antena 

digital. As outras faixas etárias são menos propensas a usarem serviços com essa 

tecnologia, e citam a TV a cabo como a principal forma de assistir televisão. Para 

Ladeira (2016), abandonar a rotina de assistir televisão segmentada, exige a separação 

de um terreno já consolidado em busca de uma nova e incerta direção. 

Embora tenha surgido há quase 25 anos, a tecnologia não se popularizou na 

contemporaneidade devido as baixas velocidades de conexão oferecidas pelos 

provedores de internet no Brasil, um dos principais pré-requisitos para a experiência 

ideal desta tecnologia. Com o avanço dos aparelhos e dispositivos dos usuários, e com a 

chegada da banda larga, o carregamento quase instantâneo e uso definitivo do 

streaming, hoje se tornou uma realidade. 

                                                 
8
 Aparelho que converte um formato de vídeo em outro para fazer a distribuição do conteúdo para 

múltiplos dispositivos. 

 
9
 About 6 in 10 young adults in U.S. primarily use online streaming to watch TV. Disponível em: < 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/13/about-6-in-10-young-adults-in-u-s-primarily-use-

online-streaming-to-watch-tv/>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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A partir dos seus primeiros vestígios no final da década de 1990, e com base na 

retrospectiva dos últimos anos, percebemos que o streaming esteve e segue em alta, 

graças a necessidade da disseminação em massa de conteúdo. Além disso, a tecnologia 

se espalha em diversos segmentos da comunicação, e proporciona cada vez mais a 

visibilidade de trabalhos e ideias. 

O streaming, pautado pelo controle e pela lógica do protocolo, radicaliza 

diversas possibilidades: a constituição de acervos aptos a explorar; a 

retomada do fluxo típico às redes convencionais, cuidadosamente 

reconstruído; a dissociação das emissoras que compunham a televisão; a 

agregação de conteúdo não mais no rígido formato pregresso; a pluralização 

de oportunidades para criar maior quantidade de material; a multiplicação de 

chances para reutilizar o audiovisual já conhecido em variadas estruturas para 

difusão. (LADEIRA, 2016, p. 17). 

 A popularização da tecnologia nos dias de hoje traz uma gama incalculável de 

possibilidades, uma vez que graças ao streaming hoje podemos acompanhar, por 

exemplo, a cerimônia de entrega do Oscar, ou até mesmo uma partida do seu esporte 

favorito. Tudo isso diretamente da tela do celular, aonde quer que você esteja, uma vez 

que seja em uma área de cobertura de dados móveis. A tendência é que a prática de 

assistir filmes e séries, programas ao vivo e escutar música em qualquer lugar, torne-se 

cada vez mais comum. 

A mídia streaming é uma força emergente na maneira como produzimos, 

consumimos e distribuímos conteúdo, e conforme aponta Nerva (2014): ―na web 2.0, o 

streaming se tornou ainda mais relevante, pois os usuários podem compartilhar 

conteúdos multimídia pessoais de maneira simples e prática, através de serviços de 

hospedagem‖. Esses conteúdos ficam online, disponíveis para quem quiser acessá-los a 

qualquer momento, sem a necessidade de softwares externos ao seu navegador, para 

reproduzir tais arquivos. Por exemplo, em caso de mídias em vídeo, plataformas como o 

YouTube e Vimeo, embora tenham planos premium, toda sua capacidade de transmissão 

e divulgação é gratuita.  

Para conteúdos apenas em áudio, Grooveshark e Soundcloud são outros serviços 

que possibilitam essa interação, deixando as mídias disponíveis para que outros usuários 

acessem e consumam o material. Cada vez mais difundido entre diferentes classes 

sociais e nacionalidades, os dispositivos mobile
10

 são responsáveis por 75% do tráfego 

                                                 
10

 Dispositivo mobile ou móvel são aparelhos de mão equipados com uma pequena tela que dispõe de 

teclado alfanumérico, com conexão à internet. 
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da internet no mundo todo, segundo apontou estudo da Zenith
11

, e espera-se alcançar 

79% da população em 2018. Hoje, os produtos voltados para o lazer se tornam cada vez 

mais individualizados, a audiência não tem como alvo um público coletivo e se torna 

mais privada. Segundo Anderson (2006) a ampliação de possibilidades da internet 

atende uma demanda especializada, voltada para os nichos.  

 

A primeira plataforma que atendeu esta demanda foi o YouTube. Na 

atualidade, outros distribuidores de conteúdo da internet começam a 

vislumbrar essa possibilidade. Dessa forma, os espectadores escolhem as 

várias maneiras de ver o filme, sem entrar na sala de cinema. (TONETTO, 

2017, p. 36-37) 

 

Em contraste com a realidade dos dias de hoje, a transmissão em streaming 

como prática não era possível até que os dados pudessem ser compactados e 

descompactados para permitir que os espectadores armazenassem e simultaneamente 

consumissem o conteúdo. A informação digital é variável e adaptável, o que inclui a 

combinação de elementos como som e texto, por exemplo, em um site multimídia. 

Essa vantagem permite que a informação digital seja flexível e manipulável à medida 

que os dados atravessam plataformas e formatos mediados. Dessa forma, o streaming 

existe entre a oralidade e a alfabetização e não se refere a um meio específico, mas ao 

modo de entrega em si. Todas essas propriedades e características da mídia digital 

fazem parte do streaming e diferenciam as mídias de streaming digitais da mídia 

analógica. 

A transmissão por streaming pode ser feita de diversas formas, utilizando 

inúmeros protocolos, formato de arquivos, servidores e players diferentes. 

Os protocolos definem como os dados serão transmitidos e a estrutura de 

distribuição. O formato do arquivo é o tipo ou extensão na qual o material 

está sendo transmitido. Player é o software que permite que o usuário 

reproduza o arquivo multimídia. Já servidor é o distribuidor e seu software 

responsável pela distribuição do conteúdo para os usuários. Essa 

transmissão pode ser sob demanda e também pode ser ao vivo. (NERVA, 

2014, p. 33). 

 

Audiência e indústria estão se adaptando à estética digital do streaming, e diante 

deste panorama, Nerva (2014) também observa que ―as principais vantagens do 

streaming como modelo de transmissão de arquivos na internet é a experiência facilitada 

                                                 
11

 Mobile devices will account for 75% of global internet use next year. Disponível em: 

<https://www.zenithmedia.com/mobile-forecasts-75-internet-use-will-mobile-2017/>. Acesso em: 25 

mar. 2018. 
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do usuário e as possibilidades de interação e compartilhamento dos conteúdos‖. A 

popularização do streaming muda o tradicional Windowing
12

 de conteúdo que as 

indústrias de mídia sempre tiveram a intenção de manter e proteger, e embora a Netflix 

e serviços similares façam a sua própria janela de conteúdo, mesmo presente, não há 

necessidade de confiar seu faturamento única e exclusivamente no uso exacerbado de 

publicidade para atrair anunciantes durante as horas de pico em horários nobres.  

Este cenário vai na contramão do desejo atual da indústria de pressionar sua 

programação por mais transmissões ao vivo (Live Streamings) através de mídia social, 

programas de competições, reality shows com votação ao vivo, premiações e eventos 

esportivos. A prática atrai receita por causa do valor percebido das audiências engajadas 

com o conteúdo sendo exibido. Por outro lado, o modelo de assinatura da Netflix 

permite a construção pelo próprio usuário, da programação digital que não está sujeita 

às exigências dos anunciantes. Sem a necessidade de saciar diretamente os anunciantes, 

a empresa fundada por Reed Hastings e Marc Randolph em 1997, libera temporadas 

inteiras, promovendo assim, a fidelização do seu público-alvo. 

Ao contrário das empresas de streaming, na outra ponta da indústria de 

entretenimento estão as distribuidoras cinematográficas que expandem seus negócios 

com a distribuição de Video On Demand (VOD), a fim de aumentar os lucros e a 

divulgação de seus filmes. No próximo ponto da pesquisa falaremos da Sony Pictures, 

estúdio cinematográfico responsável pela distribuição dos últimos quatro filmes da 

franquia 007.  

 

2.3 SONY PICTURES – O ESTÚDIO RESPONSÁVEL PELA 

DISTRIBUIÇÃO 

 

 Um filme só chega às telas do cinema graças ao trabalho e investimento feitos 

pelos estúdios cinematográficos ao redor do mundo, Universal Studios, 20th Century 

Fox, The Walt Disney Company, Paramount Pictures e Warner Bros. Studios são alguns 

deles. São essas grandes companhias que investem bilhões de dólares anualmente em 

suas produções, e faturam em cima dos filmes lançados sob suas respectivas janelas. E 

com James Bond não é diferente. Responsável pela distribuição dos filmes da franquia 

desde o longa 007 – Cassino Royale em 2006, a Sony Pictures Entertainment assumiu a 

                                                 
12

 Estratégia de divulgação de conteúdo em plataformas digitais. 
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distribuição internacional dos filmes do agente secreto durante nove anos, em quatro 

filmes estrelados pelo ator Daniel Craig, até passar o bastão para a Universal Pictures, 

em um acordo firmado em maio de 2018. 

 Mas para falar da divisão de entretenimento da companhia japonesa, precisamos 

antes fazer um breve apanhado histórico da empresa criada em uma época em que o 

Japão ainda estava se recuperando emocional e financeiramente dos resultados 

devastadores deixados pela Segunda Guerra Mundial, após os ataques com bombas 

atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Masaru Ibuka, engenheiro que trabalhou na guerra 

testando aparatos militares, foi uma das pessoas dispostas a reerguer o país. Com o fim 

da guerra em 1945, Ibuka reuniu 20 dos seus melhores companheiros e abriu uma 

pequena empresa de aparelhos de comunicação em uma loja de departamentos em 

Tóquio. Conhecida inicialmente como Tokyo Tsushin Kogyo, os serviços prestados pela 

empresa resumiam-se em consertos de rádios e fabricação de voltímetros e aparelhos de 

transmissão. Poucos meses após sua concepção, o físico Akio Morita juntou-se à 

companhia como co-fundador, e naquele mesmo ano mudaram o nome da empresa pela 

primeira vez, para Totsuko. Com a ambição de criarem os seus próprios produtos, 

quatro anos depois, a já consolidada corporação lançou o G-Type, primeiro gravador de 

fitas magnéticas do Japão, inicialmente desenvolvido para uso exclusivo do governo. 

Antes de se tornar oficialmente Sony em 1958, a empresa usou os nomes TTK e 

Teletech. O significado vem do latim Sonus, uma junção das palavras som e sônico, e 

da expressão em inglês Sonny Boy. 

Ibuka e Morita decidiram que a única maneira da empresa crescer seria 

vender seus produtos fora do Japão. Mas para fazer isso, os parceiros 

perceberam que os produtos precisavam de uma marca que fosse mais curta e 

fácil de lembrar. Depois de muito debate, os dois decidiram pelo nome Sony. 

Eles começaram a usar o nome e o logotipo em seus produtos em 1955 e, 

eventualmente, em 1958, eles fizeram este o nome da companhia. 

(GRAYSON, 2012, p. 41, tradução nossa). 

Em 1979, a agora Sony colocou à venda o primeiro Walkman, aparelho portátil 

capaz de reproduzir fitas cassete (K7) em estéreo, que revolucionou o mercado e foi o 

responsável por colocar a empresa nos holofotes das grandes indústrias de eletrônicos 

do mundo. O modelo TPS-L2 logo foi posto à prova em uma acirrada competição 

contra os concorrentes Aiwa, Panasonic e Toshiba. Na década de 1980, continuou 

inovando no setor eletrônico com aparelhos como o videocassete, rádios (Micro 

Systems) e televisores. Já na década de 1990, a companhia ganhou destaque no mercado 
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de câmeras fotográficas e filmadoras portáteis, com novos modelos lançados 

anualmente.  

Outro setor de grande importância na história da empresa são os estúdios 

cinematográficos. Responsável pela produção e distribuição de filmes da gigante 

japonesa Sony, a Sony Pictures Entertainment (SPE) é uma divisão da Sony 

Entertainment Inc., por sua vez, subsidiária da Sony Corporation, com sede em Tóquio. 

Com matriz situada em Culver City, aos arredores de Los Angeles, na Califórnia – 

Estados Unidos, a divisão Entertainment da companhia foi fundada em 1989 após a 

aquisição da Columbia Pictures da The Coca-Cola Company em um acordo avaliado em 

US$ 4,9 bilhões de dólares
13

, financiado por cinco grandes bancos japoneses. Em agosto 

de 1991, a empresa foi renomeada para Sony Pictures Entertainment (SPE). 

As operações globais
14

 da SPE incluem a produção, aquisição e distribuição de 

filmes, produção e distribuição de programas de televisão, redes de televisão, criação e 

distribuição de conteúdos digitais, operação de estúdios e desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e tecnologias voltadas para o mundo do entretenimento. As 

produções da SPE‘s Motion Picture Group incluem a Columbia Pictures, a Screen 

Gems, a TriStar Pictures, a Sony Pictures Animation, a Stage 6 Films, a AFFIRM Films 

e a Sony Pictures Classics. 

Para Mitch Singer, diretor de estratégia digital da Sony Pictures Entertainment, a 

companhia é apenas um intermediário para o consumidor final: ―Nós não vendemos 

conteúdo, não transmitimos conteúdo nem baixamos conteúdo. Somos apenas a 

plataforma que autentica o conteúdo que o consumidor tem o direito de acessar.‖ 

(Curtin et al., 2014. p. 79, tradução nossa). 

Também fazem parte do portfólio de franquias da companhia, produções como 

Os Caça-Fantasmas, Homem-Aranha, Karatê Kid, MIB – Homens de Preto, Os Smurfs, 

entre outras. Embora a indústria cinematográfica seja um dos principais trunfos da 

                                                 
13

 Wikipedia Sony Pictures. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures>. Acesso em: 

31 mar. 2018. 

 
14

 Sony Pictures Entertainment – Official Site. Disponível em: 

<https://www.sonypictures.com/corp/aboutsonypictures.html>. Acesso em 31 mar. 2018. 
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Sony, com o lançamento dos consoles da linha PlayStation, atualmente o setor de games 

é a maior fonte de rendas da empresa. 
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2 CULTURA PARTICIPATIVA 

 

2.1 A CULTURA DE FÃS 

 

 Com o advento da internet e, especialmente por conta das interfaces 

disponibilizadas com a Web 2.0, as relações com as mídias sofreram modificações 

profundas. As tecnologias digitais descentralizaram o poder da informação, e hoje, os 

usuários produzem e consomem os conteúdos midiáticos seguindo um novo paradigma: 

embora os meios não tenham morrido, foram obrigados a se adaptarem as novas 

tecnologias. 

As falhas na Web 2.0, em sua essência, podem ser reduzidas a uma 

formulação simples: o conceito transforma os ―produtos‖ sociais gerados 

através dos intercâmbios interpessoais em ―conteúdo gerado pelo usuário‖, 

que pode ser monetizado e transformado em commodity. Na verdade, porém, 

o público muitas vezes usa o conteúdo monetizado e transformado em 

commodity de produtores comerciais como matéria-prima para as interações 

sociais entre os seus membros. Esse falso reconhecimento talvez seja mais 

profundamente expresso quando as empresas buscam não apenas ―capar‖, 

―tirar proveito‖ ou ―colher‖ as contribuições criativas de seu público, mas 

também bloquear textos de mídia para que eles não possam mais se espalhar 

além de suas fronteiras delimitadas por muros. (JENKINS et al., 2014, p. 

140). 

 

Enquanto na Web 1.0 o usuário era essencialmente um consumidor da 

informação, na Web 2.0 o mesmo usuário tornou-se autor dessa informação, 

consumindo e produzindo conteúdo, como pontua JENKINS et al. (2014, p. 63): ―As 

indústrias de mídia compreendem que a cultura está se tornando mais participativa, que 

as regras estão sendo reescritas e que os relacionamentos entre produtores e seus 

públicos estão em fluxo‖. Com isto, e a fim de compreendermos melhor o assunto 

proposto, a partir dos estudos de Jenkins (2009), entendemos que a convergência 

modifica a lógica que a indústria midiática opera e de que maneira os consumidores 

processam a notícia. 

Os fãs podem tentar demonstrar sua competência técnica, aumentar o 

destaque que já tem diante de uma comunidade-nicho, especular a respeito de 

futuros desdobramentos da trama, criar novos enredos usando textos já 

conhecidos para suas próprias plateias. (JENKINS et al., 2014, p. 72). 

A cultura participativa exercida pelos fãs, independente do nicho, passa a se 

dividir no ciberespaço, seja com troca de informações com outros fãs, 
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compartilhamento de novidades e materiais, até organização e realização de encontros e 

eventos temáticos, alimentando o fandom. 

Para (MARTINO, 2015, p. 157), ―um fã, é uma pessoa que devota uma 

considerável quantidade de seu tempo, dinheiro, interesse e energia envolvida com 

aquilo que gosta‖. Na concepção do autor, a relação do fã com produtos do seu nicho, 

seja ele filme, música, série de TV, livros ou games, é a de um expert naquele assunto, 

conhecendo com propriedade aquilo pelo que tem apreço e dedicação. 

A cultura dos fãs mostrou toda a possibilidade de uma audiência produtiva, 

que não apenas se articulava com os produtos culturais disponíveis, mas 

também desenvolvia suas próprias versões paralelas de maneira criativa. [...] 

nesse sentido, as mídias digitais parecem ter sido importantes, se não 

decisivas, para a consolidação do fandom em vários espaços. (MARTINO, 

2015, p. 160). 

 

A cultura participativa é um conceito oposto à cultura do consumo, em outras 

palavras, como pontuado no parágrafo anterior, uma cultura na qual os indivíduos não 

atuam apenas como consumidores, mas também como contribuintes ou produtores, 

também conhecidos como prosumers
15

. O termo é regularmente aplicado à produção ou 

criação de algum tipo de mídia publicada. Os recentes avanços nas tecnologias de 

informação permitiram que pessoas — antes restritas apenas ao seu espaço privado —

criassem e publicassem tais mídias através da Internet. Como a tecnologia agora 

possibilita novas formas de expressão e engajamento no discurso público, a cultura 

participativa não apenas apoia a criação individual, mas também as relações informais 

que unem os produtores novatos aos especialistas na área. 

Embora os profissionais de relações públicas tenham aceitado que não podem 

mais pensar apenas em jornalistas para apregoar os seus produtos, alguns 

deles agora afirmam, como alternativa, que existem alguns membros de elite 

de qualquer comunidade que, se convencidos da mensagem de uma marca, 

podem convencer todos os demais a seguir o exemplo. (JENKINS et al., 

2014, p. 135). 

 

Não obstante a isto, existem pessoas que se sentem à vontade sendo apenas 

meros consumidores de produtos e informações, enquanto outras reconhecem a 

inevitabilidade em tornarem-se contribuintes ativos. No entanto, consumidor ou 

contribuinte não podem ser descritos como atributos de uma pessoa específica, e sim de 

um contexto. Os critérios reputados que precisam ser levados em conta, são atividades 
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 Termo inglês proveniente das palavras produtor (producer) e consumidor (consumer). 
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pessoalmente significativas, e as culturas participativas capacitam essas pessoas para 

serem contribuintes ativos em atividades igualmente significativas. A desvantagem de 

tais culturas é que ao mesmo tempo que elas qualificam as atividades notáveis, elas 

podem forçar a pessoa a lidar com o fardo de serem contribuintes ativos em atividades 

muitas vezes irrelevantes. Embora esses extremos ofereçam triunfo ou fracasso, é um 

risco que está sempre presente e incerto, pois faz-se necessário salientar que em 

comunidades onde existem os fãs, também estão os anti-fãs, popularmente conhecidos 

como haters, ou odiadores, em tradução literal. 

O crescente uso das redes sociais online como forma de divulgação de conteúdo 

de empresas e marcas, e o papel do fã no meio dessa fórmula, tornou-se parte integrante 

da expansão da cultura participativa, pois permite cada vez mais que as pessoas 

trabalhem de forma colaborativa. Gerar e divulgar notícias, ideias e serviços, ao mesmo 

tempo em que se conectam com outras pessoas que compartilham dos mesmos 

interesses, ajudam eventualmente a moldar o ambiente de comunicação em torno deles. 

O autor salienta que ―o crescimento da comunicação em rede, especialmente quando 

associada às práticas da cultura participativa, cria uma diversidade de novos recursos e 

facilita novas intervenções‖ (JENKINS et al., 2014, p. 22). 

A cultura participativa existe há mais tempo que a Internet. O surgimento da 

Amateur Press Association
16

 em meados do século XIX é um exemplo de cultura 

participativa histórica. Naquela época, os produtores de conteúdo redigiam e imprimiam 

suas próprias publicações, que posteriormente eram publicadas por intermédio de uma 

rede de pessoas desconhecidas, o que nos remete ao que hoje em dia são chamadas de 

redes sociais. 

Jenkins (1992) cunhou o termo ―cultura participativa‖ para descrever a 

produção cultural e as interações sociais de comunidades de fãs, buscando 

inicialmente uma maneira de diferenciar as atividades de fãs das outras 

modalidades de espectador. Conforme o conceito foi evoluindo, acabou se 

referindo, atualmente, a uma variedade de grupos que funcionam na produção 

e na distribuição de mídia para atender a seus interesses coletivos, de modo 

que diversos especialistas interligam suas análises do fandom num discurso 

mais abrangente sobre a participação na mídia e por meio dela.(JENKINS et 

al., 2014, p. 27). 

                                                 
16

 Associação de imprensa amadora formada por um grupo de pessoas que produzem notícias 

independentes. 
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A evolução dos Fanzines
17

, programas de rádio, blogs de fofocas, podcasts
18

, e 

até mesmo as redes sociais online, contagiou a sociedade. As empresas compreenderam 

a carência de plataformas necessárias para suprirem a necessidade de se expressar e 

compartilhar conhecimentos, e então diversos serviços foram criados para preencher 

essas lacunas socioculturais. O crescimento da comunicação online associada à essa 

cultura cria uma multiplicidade de novos recursos e descomplexifica novas intervenções 

para um grande número de grupos que há muito tempo lutavam para serem ouvidos. 

Com serviços como Wikipedia, Blogger, Wordpress, Instagram, Youtube, 

Twitter e Facebook, não é surpresa que a cultura tenha se tornado cada vez mais 

participativa. Embora a cultura participativa de engajamento de fãs autores/produtores 

para com suas respectivas audiências ainda estejam sendo definidas pela sociedade 

contemporânea, as implicações dessa mudança gradual da produção são profundas e 

afetam a natureza da cultura, da economia e da sociedade. As novas plataformas 

disponibilizadas foram responsáveis por essas mudanças, além de estabelecerem 

oportunidades para a dissemelhança e socialização. 

Algumas empresas continuam ignorando o potencial desse ambiente 

participativo, usando sua autoridade legal par constranger em vez de 

promover a participação popular, ou para se abster de ouvir os mesmos 

públicos com os quais desejam se comunicar. [...] As empresas que 

prosperarão no longo prazo num ambiente de ―mídia propagável‖ são aquelas 

que ouvem suas audiências, se importam com elas e, em última análise, 

almejam falar às necessidades e aos desejos delas com uma atenção tão 

crucial quanto a que dedicam aos objetivos de seu próprio negócio. 

(JENKINS et al., 2014, p. 18). 

 

 A maioria das discussões sobre novas mídias têm se centrado na tecnologia, 

ferramentas inovadoras e suas inúmeras possibilidades. O computador ainda é 

considerado uma caixa mágica com potencial de criar uma revolução, e uma ferramenta 

capaz de melhorar as atividades tradicionais dentro de uma sala de aula, mas de nada 

adianta um computador sem um usuário. Introduzir tecnologias digitais dentro da sala 

de aula não só afeta o relacionamento das pessoas com todas as outras tecnologias 

                                                 
17

 Meio de comunicação independente que se popularizou na década de 1960. Produzido por fãs de 

determinadas subculturas, como filmes de ficção-científica, música punk, jornalismo independente, ou 

qualquer outro tema que a imprensa oficial não tratasse com profundidade. Eram geralmente xerocados 

ou mimeografados e trocados pelo correio ou em grandes encontros temáticos. Assim, além de uma 

publicação, era o ponto de partida para a criação de redes de pessoas interessadas nos assuntos abordados. 

 
18

 Programa de rádio com conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que quiser e 

onde quiser. 
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disponíveis, como muda a maneira como elas se sentem sobre o que pode ou deve ser 

feito com o tradicional lápis e papel. 

Algumas tarefas podem ser mais facilmente executadas com algumas 

tecnologias do que com outras, e assim uma nova tecnologia pode inspirar certos usos 

que só serão descobertos com o passar do tempo. No entanto, essas atividades só se 

difundem se a cultura também estiver disposta a dar o suporte necessário para preencher 

essas lacunas, como observa Jenkins (2014): ―Elas surgem a partir das escolhas feitas, e 

que continuam a ser feitas, em relação a maneira como novas ferramentas e plataformas 

são empregadas‖ (Jenkins, 2014, p. 532). Enquanto novas formas de interação forem 

oferecidas pelas novas ferramentas que vão surgir, torna-se cada vez mais difícil 

projetar o que o futuro reserva. 

 

2.2 FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE DIVULGAÇÃO 

 

Para milhões de pessoas em todo o mundo, as redes sociais tornaram-se sua 

rotina diária. Eles chegam em casa da escola ou do trabalho, ligam seus computadores e 

vão descobrir o que está acontecendo no mundo. Parafraseando James Bond em 007 – O 

Amanhã Nunca Morre (Tomorrow Never Dies, 1997), ―naufragam em um mar de 

palavras‖, neste caso, postagens nas suas respectivas Timelines
19

. Alguns deles, 

inclusive, nem precisam ligar seus computadores, pois já estão conectados através dos 

seus dispositivos móveis, tornando-se da rotina online, uma dependência. 

O jovem internauta brasileiro possui, em média, perfil em não uma, mas 

SEIS redes sociais. As mais populares são: Facebook (96%), YouTube 

(79%), Skype (69%), Google+ (67%) e Twitter (64%). Mas eles não estão só 

presentes, com perfis que às vezes se tornam inativos. Os internautas 

interagem cada vez mais e navegar por estas redes é um hábito de 90% de 

jovens de todo o país com idade entre 15 e 32 anos. Boa parte do acesso às 

redes ocorre em dispositivos móveis. (MORAIS, 2014) 

Neste momento, o Facebook caracteriza-se como uma das mais importantes 

mídias sociais para os mais diversos tipos de negócios e organizações, pois além de 

funcionar como uma vitrine institucional de negócios, também permite interações 

imediatas entre produtor x consumidor, e consumidor x consumidor. Criado em 

fevereiro de 2004 pelo então aluno da Universidade Harvard, Mark Zuckerberg, a 

concepção inicial da plataforma era a de criar uma rede de contatos na vida dos 

                                                 
19

 Termo em inglês usado para idêntica a linha de tempo do Facebook. 
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universitários da instituição em que estudava. A jornada do jovem americano que hoje é 

um dos mais influentes empresários do mundo, foi retratada no filme A Rede Social de 

2010, dirigido por David Fincher, com Jesse Eisenberg no papel de Zuckerberg, Ronney 

Mara como a namorada dele e Andrew Garfield como Eduardo Saverin, brasileiro e co-

fundador da rede social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje, o Facebook já alcançou mais de dois bilhões de usuários ativos
20

, deste 

modo, compreendemos que a plataforma é a maior difusora da imagem de uma marca e 

possibilita aos usuários expandirem seus negócios, nem sempre gratuitas. Sears (2018) 

argumenta que ―o Facebook é um negócio, não podemos esperar tirar o melhor proveito 

sem oferecer algo em troca. Conteúdo pago faz muito sentido para seu modelo de 

negócios‖. Vistas como ferramentas que possibilitem atingir o maior público possível, 

os profissionais de comunicação veem nas redes sociais a solução mais prática e com 

resultados mais promissores para o trabalho de divulgação de uma empresa. As redes 

sociais são um fenômeno em constante crescimento que se espalha pelo mundo todo 

                                                 
20

 Facebook atinge marca de 2 bilhões de usuários. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/06/1896428-facebook-atinge-marca-de-2-bilhoes-de-usuarios-

anuncia-zuckerberg.shtml>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

 

Figura 1: Página oficial de 007 publicou o primeiro Teaser Pôster de 007 – Operação Skyfall em 

17 de maio de 2012 (Facebook) 
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com bilhões de usuários ativos diariamente. Segundo relatório do eMarketer
21

, a 

previsão é que até 2021 as redes sociais alcancem a marca de 3.02 bilhões de usuários 

em todo o mundo. Isso se dá graças ao aumento da cobertura de internet móvel, além de 

uma maior oferta de Smartphones em regiões em desenvolvimento como América 

Latina e Oriente Médio.  

Esses conceitos apresentaram uma nova maneira de comunicar e gerenciar 

informações com o auxílio das comunidades de fãs na Web, com a finalidade de criar e 

estabelecer contatos de negócios e desenvolver estratégias de comunicação. Entre as 

principais estratégias de comunicação desenvolvidas para a disseminação do conteúdo, 

estão eventos temáticos, materiais divulgados com exclusividade, pesquisas de opinião, 

entre outros. Enquanto veículo de comunicação, as Fan Pages, como são popularmente 

chamadas as páginas no Facebook criadas pelos fãs ou pelos próprios estúdios por trás 

dos filmes, possibilitam o acesso de novas informações feitas pelo público, e socializa o 

procedimento de troca de informações, por possibilitar a interação diretamente entre 

usuários e os seguidores destas páginas. Este conceito é sustentado por Suszczyk 

(2018): ―é mais fácil alcançar alguém através de compartilhamentos em mídias sociais 

do que em sites. Por outro lado, você tem que encontrar a imagem certa, as palavras 

certas e o momento certo para obter seu post viralizado‖. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Worldwide Social Network Users: eMarketer's Estimates and Forecast for 2016–2021. Disponível em 

https://bit.ly/2g8ikso>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

Figura 2: Página oficial de 007 publicou o primeiro Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE em 

17 de março de 2015 (Facebook) 
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Outra característica presente na maneira em que o Facebook opera é o modo de 

interação entre públicos, sendo possível a comunicação através de curtidas, comentários 

e compartilhamentos dos materiais lá postados. Além disso, o amplo alcance da 

plataforma também está ligado ao baixo custo para mantê-la, uma vez que sua criação e 

gerenciamento são gratuitos, e uma página pode ser mantida apenas por uma única 

pessoa, ao contrário dos tradicionais veículos de comunicação que demandam pela 

procura de profissionais da área para sua administração. 
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3 OBJETO DE ESTUDO 

 

3.1 IAN FLEMING – O CRIADOR DE 007 

 

Agente secreto do serviço secreto britânico, James Bond foi criado pelo 

jornalista inglês Ian Fleming em 1952 nas páginas do livro Casino Royale, em seu 

refúgio — GoldenEye — na Jamaica. Várias passagens dos livros, tramas e 

personagens, e que depois foram transpostas para as telas do cinema, foram baseadas 

nas vivências do próprio escritor na época em que serviu como Oficial da Marinha 

Britânica. 

 

Fleming tinha 45 anos quando escreveu a primeira novela de Bond: Cassino 

Royale, concebida nas palavras do autor como um ―atenuante para o choque 

de ter se casado tão tarde‖. Em 1952 Fleming despedira-se das relações 

fortuitas que marcaram sua juventude e desposara Anne Rothermere, ex-

esposa do empresário de comunicações Lorde Northcliffe. (TORELLI, 2003, 

p. 17). 

 

Embora sua obra só tenha sido publicada no período pós-Segunda Guerra 

Mundial, Ian Fleming nasceu no período do neocolonialismo, em 1908, em Londres. 

Filho de Valentine Fleming, membro do Parlamento Britânico do Partido Conservador, 

e neto do banqueiro escocês Robert Fleming, fundador do Scottish American 

Investment Trust e do banco mercante Robert Fleming & Co., Ian era um aristocrata 

nato desde nascença. Pertencente da high society inglesa, era um garoto rebelde que 

vivia à sombra do pai famoso morto em combate durante a 1ª Guerra Mundial, e do avô 

rico. O sucesso do irmão Peter na escola era tão impressionante que não lhe restou 

muito espaço para ser bem-sucedido na família. Vivia uma vida despreocupada, e não 

imaginava que um dia iria criar um dos personagens mais famosos da história da 

literatura britânica e do cinema mundial. 

Criado pela mãe, Evelyn St. Croix Fleming, estudou no tradicional Eton College, 

escola particular com uma longa lista de ex-alunos famosos, como ex-primeiros-

ministros britânicos e dos atuais Príncipes da Inglaterra, Charles, William e Harry. Sem 

se preocupar com as regras rígidas do internato, estava sempre em apuros, mas 

conseguiu se destacar no atletismo, esportes de inverno, línguas estrangeiras e 

fortaleceu sua paixão por automóveis, e uma paixão ainda maior pelas mulheres. Em 

1926, foi matriculado pela mãe na Academia Militar de Sandhurst, no entanto, como 
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seu temperamento não era adequado para a carreira militar, e abandonou a faculdade 

após um ano. Financiado pelo avô banqueiro, também passou pelas universidades de 

Munique e Genebra, onde estudou a fim de seguir carreira diplomática. Aos 23 anos, 

conseguiu um trabalho como editor na agência internacional de notícias Reuters, 

carreira que lhe permitiu viajar pelo mundo e conhecer pessoas extraordinárias. 

Em abril de 1933 foi enviado a Moscou para cobrir o julgamento da companhia 

britânica Metropolitan-Vickers, empresa inglesa que fabricava desde locomotivas a 

equipamento elétrico industrial, onde seis engenheiros ingleses foram considerados 

culpados por espionagem e sabotagem. Enquanto estava em Moscou, aproveitou a 

oportunidade e escreveu para o então líder da União Soviética, Stalin, a fim de garantir 

uma entrevista. Sem sucesso na tentativa, recebeu uma carta de recusa assinada pelo 

próprio líder soviético, oportunidade que lhe rendeu um convite para relatar suas 

impressões sobre a situação soviética na época, para o Ministério das Relações 

Exteriores. Fato esse que certamente deixou seu nome marcado nos registros para 

futuros trabalhos na Inteligência Britânica.  

Fleming desenvolveu seu estilo de escrita rápida e precisa durante os dois anos 

em que trabalhou como jornalista na Reuters, que segundo ele, foram os mais felizes de 

sua carreira. Entretanto, pressionado pela mãe, naquele mesmo ano também trabalhou 

como banqueiro para a Cull & Co., onde ficou mais dois anos até mudar mais uma vez 

de atividade, desta vez como corretor de ações para a Rowe e Pitman. 

Passando por várias experiências antes de começar a escrever de fato, em 1939 

foi convocado pela Divisão de Inteligência Naval da Marinha Real Britânica — onde 

chegou ao posto de Comandante, tal qual seu ilustre personagem —  durante a Segunda 

Guerra Mundial, para trabalhar ao lado do Contra-Almirante John Henry Godfrey, onde 

participou de diversas operações. 

A partir desta época, a vida de Ian começa a se misturar com a do personagem 

que iria criar alguns anos depois. Suas características de escritor surgem nos elegantes e 

criativos relatórios das missões de inteligência. Sua experiência como jornalista e o 

tempo em que atuou na Marinha Real Britânica, serviram de pano de fundo para as 

tramas que viria a escrever menos de uma década depois. 
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Após ter sido dispensado da Marinha Britânica em 1945, Fleming voltou a 

carreira de jornalista e atuou como Gerente de Relações Internacionais para o Kemsley 

Newspapers Group, proprietária do jornal The Sunday Times na época. Seu contrato 

com o periódico lhe permitia três meses de férias na Jamaica, onde começou a escrever 

seus romances. Embora continuasse atrelado ao trabalho no jornal, para o qual escrevia 

artigos semanais, deu início a sua primeira obra em fevereiro de 1952, como forma de 

distração do casamento iminente. Poliglota, fumante inveterado e fascinado pelo mundo 

da espionagem e pelo bacará, sua imaginação ávida e sua experiência ao redor do 

mundo, aliados ao seu trabalho durante a Guerra e a carreira como jornalista, serviram 

como pano de fundo para as histórias de James Bond, ricas em detalhes e com 

personagens emblemáticos. Embora desacreditado por familiares, e em um momento da 

vida em que questionava sua própria existência, seu primeiro livro — Casino Royale — 

escrito em 1952 e lançado em 1953, foi inspirado nas noitadas de Fleming durante a 

Segunda Guerra Mundial no Cassino Estoril, a 18 quilômetros de Lisboa. Com a capa 

desenhada por ele mesmo, o livro foi um enorme sucesso, e foram preciso três edições 

extras para atender a demanda da editora e dos leitores.  

Figura 3: Ian Fleming, o criador de James Bond (Getty Images) 
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Curiosamente, após concluir o manuscrito de Cassino Royale, Ian Fleming 

relutou em oferecer o entrecho às editoras. A revelação de que havia escrito 

uma trama de espionagem só veio à tona por insistência de amigos, que o 

convenceram a procurar um editor e o aconselharam a escrever outro 

romance alegando que, se o primeiro fosse um fracasso, ele não teria 

coragem de produzir outro. (TORELLI, 2003, p. 12) 

 

Durante os próximos 11 anos, escreveu 14 livros retratando o personagem James 

Bond: um agente secreto do Serviço Secreto Britânico, Comandante da Reserva da 

Marinha, conhecido também pelo codinome 007, o que lhe dava licença para matar à 

serviço de Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra. Lançou um livro por ano, até sua 

morte em 1964, sendo que as duas últimas obras foram publicações póstumas. 

Para o nome do personagem, Fleming pegou emprestado o nome do autor 

americano do livro sobre ornitologia, Birds Of The West Indies:  

 

Quando eu comecei a escrever esses livros em 1952, eu queria encontrar um 

nome que não tivesse nenhuma conotação romântica, como Perriguine 

Carruthers. Eu queria um nome curto e discreto. Uma das minhas bíblias aqui 

é Bird of The West Indies de James Bond, e eu pensei: 'James Bond, esse é 

um nome bom', então eu simplesmente roubei e usei. (FIELD; 

CHOWDHURY, 2015, p. 21, tradução nossa). 

 

 

Em seus romances, entre eles Goldfinger, Dr. No, Octopussy e From Russia 

With Love, o personagem de James Bond é descrito como um homem de cabelos 

escuros, alto, de porte atlético, caucasiano, viril e sedutor, e com um olhar penetrante, 

descrito pelo autor como ―olhos cinza-azulados que, às vezes, se tornavam meigos e, 

outras, como na noite anterior, [...] brilhavam como diamantes‖. (FLEMING, 1963, p. 

180). Apreciador da boa culinária, e com gosto requintado, embora Fleming nunca 

tenha revelado o dia, mês e ano exatos do nascimento do personagem, o descreveu com 

idade média entre 33 e 40 anos. Em Moonraker, Fleming aponta que faltariam oito anos 

para Bond ser desligado da seção 00, que por lei seria até os 45, o que significaria que o 

personagem teria 37 anos na época. 

Nessas coisas gastava quase todo o dinheiro, e sua ambição consistia em ter 

depositada no Banco a menor quantia possível, caso fosse morto como, nos 

momentos de depressão, ele sabia que seria, muito antes da idade limite 

estabelecida pela lei, aos quarenta e cinco anos. Faltavam oito para ser 

automaticamente retirado do quadro dos agentes 00 e passar a ocupar um 

cargo de gabinete no Quartel-General. Tinha pela frente, portanto, oito duras 

missões. (FLEMING, 1965, p.13). 
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Contudo, na biografia fictícia de James Bond escrita por John Pearson, James 

Bond: The Authorized Biography of 007, o autor estabelece uma data de nascimento 

para o personagem: ―Nasci em uma cidade chamada Wattenscheid – perto de Essen – no 

dia do Armistício, 11 de novembro de 1920.‖ (PEARSON, 1976, p. 21). 

 

Embora careça de comprovação formal, a data é oportuna sob uma ótica 

esotérica: Fleming (que interessava-se por temas como paranormalidade, 

reencarnação e misticismo) talvez achasse curioso saber que Bond nasceu sob 

o signo de Escorpião, tradicionalmente associado à morte, ao hedonismo e à 

vingança – assuntos que exercem fascínio sobre 007. (TORELLI, 2003, p. 

35). 

 

Além das vivências próprias, Fleming baseou o personagem em vários 

indivíduos que encontrou durante seu tempo Divisão de Inteligência Naval da Marinha 

Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, admitindo que Bond ―foi uma 

mistura de todos os agentes secretos e militares que conheceu durante a Guerra‖ 

(GREY, 2015, p.35). Entre eles estava o seu irmão, Peter, a quem Fleming venerava, e 

que serviu nas operações militares na Noruega e Grécia durante a guerra. Além do 

irmão, vários outros conhecidos também serviram de inspiração para a composição de 

Bond, incluindo Conrad O'Brien-ffrench, espião que Fleming conheceu na cidade 

medieval de Kitzbühel, na Áustria, em 1930. E Dusko Popov, sérvio que trabalhou 

como agente-duplo para a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, passando 

informações falsas para os nazistas. 

O pesquisador John Corke elucida no livro The James Bond Encyclopedia, que 

só no penúltimo romance escrito por Fleming, You Only Live Twice, o autor deu ao 

personagem um senso de origem familiar, escrevendo um obituário fictício: 

 

CAPITÃO DE FRAGATA JAMES BOND, 

C.M.G., R.N.V.R. 

M. escreve: 

Como seus leitores devem estar cientes pelos noticiários de edições anteriores, um 

funcionário graduado do Ministério da Defesa, o Capitão de Fragata James Bond, 

C.M.G., R.N.V.R., encontra-se desaparecido, presumivelmente morto, no desempenho 

de uma missão oficial no Japão. É doloroso declarar que a esta altura devem ser 

abandonadas as esperanças de que tenha sobrevivido. Portanto, cabe a mim, como 



38 
 

 

Chefe do Departamento que ele serviu tão bem, apresentar um esboço biográfico desse 

oficial e de seus excelentes serviços ao país. 

James Bond nasceu de pai escocês, Andrew Bond, de Glencoe, e mãe suíça, Monique 

Delacroix, do Cantão de Vaud. Sendo seu pai representante da firma de armamentos 

Vickers no estrangeiro, a primeira educação de James, que lhe valeu um domínio 

perfeito das línguas francesa e alemã, passou-se inteiramente fora do país. Quando tinha 

onze anos, seus pais morreram num acidente de alpinismo nas ―Aiguilles Rouges‖, em 

Chamonix, e o menino ficou sob a tutela de uma tia posteriormente falecida, Miss 

Charmian Bond, indo viver com ela num povoado próximo de Canterbury, no Kent, o 

qual tem o curioso nome de Pett Bottom. Ali, numa casa pequenina ao lado da pitoresca 

estalagem conhecida como ―Duck Inn‖, sua tia, que deve ter sido uma senhora de 

talento e erudição invulgares, completou-lhe o preparo para uma escola pública inglesa, 

e com a idade de doze anos aproximadamente, foi recebido no Colégio de Eton, em que 

seu pai o inscrevera ao nascer. Devemos confessar que sua carreira no Eton foi breve e 

pouco brilhante, pois ao cabo de dois semestres apenas e em consequência, lamento 

dizê-lo, de uma alegada complicação com a empregada doméstica de um de seus 

colegas, foi solicitado a sua tia que o retirasse de lá. Ela conseguiu obter a transferência 

para Fettes, a antiga escola de seu pai. A atmosfera, ali, era bastante calvinista e 

observavam-se rigorosos padrões tanto no setor acadêmico como no do atletismo. Não 

obstante, e apesar de seu pendor natural para a solidão, contraiu algumas amizades 

sólidas nos círculos atléticos da escola, os quais desfrutam de fama tradicional. Ao 

deixar Fettes, com apenas dezessete anos, havia lutado duas vezes pela escola como 

peso-leve e fundara, além disso, o primeiro curso sério de judô numa escola pública 

inglesa. Em meados de 1941, alegando ter dezenove anos de idade e com a ajuda de um 

velho colega de seu pai na Companhia Vickers, Bond ingressou numa sucursal do que 

viria a ser mais tarde o Ministério da Defesa. Como convinha à natureza confidencial de 

suas funções, foi-lhe conferido o posto de capitão-tenente na Seção Especial da Reserva 

de Voluntários da Real Armada (R.N.V.R.) e pode-se aferir a satisfação de seus 

superiores com os serviços que prestou pelo fato de haver terminado a guerra com a 

graduação de Capitão de Fragata. Foi mais ou menos por essa época que o autor destas 

linhas passou a ocupar-se com certos aspectos do trabalho do Ministério e teve muito 

gosto em deferir o pedido do Capitão de Fragata Bond para continuar a servir essa 
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Entidade em que, por ocasião de seu pranteado desaparecimento, havia subido ao posto 

de Oficial Principal do Serviço Civil. 

A natureza das funções do Capitão Bond no Ministério — funções que, diga-se de 

passagem, foram reconhecidas em 1951 pela comenda de ―Companion‖ da Ordem de S. 

Miguel e S. Jorge (C.M.G.) — deve permanecer confidencial e mais ainda, secreta, mas 

seus colegas de Ministério são unânimes em reconhecer que as cumpriu com insigne 

bravura e distinção, se bem que por vezes, devido ao seu natural impetuoso, com um tal 

ou qual estouvamento que o punha em conflito com as autoridades superiores. Mas 

possuía, de certo modo, a chamada ―inspiração nelsoniana‖ nos momentos realmente 

críticos e conseguiu escapar mais ou menos incólume das numerosas aventuras 

arriscadas em que o envolveram suas funções. A inevitável publicidade conferida a 

alguns desses casos pela imprensa, sobretudo estrangeira, converteu-o muito a 

contragosto numa espécie de figura internacional, de onde resultou o aparecimento de 

uma série de novelas populares em torno de James Bond por um amigo e ex-colega. Se 

tais livros fossem de melhor qualidade ou se caracterizassem por um grau maior de 

veracidade, seu autor teria sido certamente processado de acordo com a Lei de Serviços 

Secretos. Serve para dar uma medida do desprezo com que tais ficções são encaradas no 

Ministério o fato de até agora — sublinho a circunstância — não se terem tomado 

providências contra o autor e editor dessas fantasiosas e românticas caricaturas em torno 

da carreira de um eminente funcionário público. 

Resta-me concluir este breve in memorian asseverando aos amigos do Capitão Bond 

que sua última missão foi de suprema importância para o Estado. Embora tudo esteja a 

indicar que, infelizmente, não regressará dela, estou autorizado por aqueles que se 

encontram à frente dos destinos do país a confirmar que essa missão foi coroada de 

êxito total. Não é exagero declarar, de maneira inequívoca, que, pelos recentes e 

valorosos esforços deste único homem, a Segurança do Reino foi poderosamente 

consolidada. 

James Bond esteve brevemente casado em 1962, com Teresa, filha única de Marc-Ange 

Draco, de Marselha. O casamento terminou em circunstâncias trágicas que foram 

noticiadas pela imprensa na época. Não havia nenhuma questão do casamento e James 

Bond deixa, até onde eu sei, nenhum parente vivo. 
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M. G. escreve: Sinto-me feliz e orgulhosa por ter servido de maneira direta o Capitão 

Bond durante os últimos três anos no Ministério da Defesa. Se realmente se justificarem 

nossos temores a seu respeito, gostaria de sugerir estas singelas palavras para o seu 

epitáfio. Muitos de seus auxiliares, aqui, estão convencidos de que elas representam a 

sua filosofia: 

―Não desperdiçarei meus dias tentando prolongá-los. Farei uso de meu tempo. ‖ 

Figura 4: Trecho do livro ―A Morte no Japão‖ (You Only Live Twice, 1964 - Editora Globo) 

 

You Only Live Twice foi o primeiro livro escrito após a estreia de 007 Contra O 

Satânico Dr. No nos cinemas, estrelado pelo até então desconhecido ator escocês Sean 

Connery na pele de James Bond. A representação de Connery inevitavelmente afetou a 

interpretação de Fleming do seu próprio personagem. Ian Fleming sempre quis que seus 

livros de James Bond fossem levados para as telas de cinema. Comercialmente, o autor 

entendia que venderia mais livros graças aos filmes sendo feitos a partir de suas obras. 

Na época, o cinema atingia maiores públicos do que bibliotecas, e em um artigo 

publicado no The Guardian em 1962
22

 — ―How To Write A Thriller‖ — Fleming 

admitiu que escrevia apenas por prazer...e dinheiro. O escritor morreu no dia 12 de 

agosto de 1964, aos 56 anos, vítima de um ataque fulminante no coração. Suas últimas 

palavras aos enfermeiros da ambulância que o atenderam, espelham a natureza serena 

do criador de James Bond: ―Sinto causar todo esse transtorno, pessoal‖. (TORELLI, 

2003, p. 14). 

 

3.2 EON PRODUCTIONS – A PRODUTORA POR TRÁS DOS FILMES 

 

A fim de termos uma noção, mesmo que superficial, da burocracia envolvida por 

trás da realização dos filmes, precisamos falar da produtora encarregada pelos longas de 

007. Albert R. Broccoli, (1909-1996) também conhecido como "Cubby", foi o principal 

responsável por levar James Bond para as telas de cinema. Broccoli começou sua 

carreira em 1952 quando foi para a Inglaterra, onde lançou a Warwick Films, com o 

também produtor Irving Allen. O interesse pelas histórias literárias escritas por Ian 

Fleming o levou ao novato produtor canadense Harry Saltzman, e em 1961, fundaram a 
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EON Productions. No ano seguinte, produziram o primeiro filme de James Bond, 007 

Contra O Satânico Dr. No, e até 1974, foram os responsáveis pelos primeiros nove 

filmes do agente secreto.  

Como a EON Productions não possuía os direitos autorais da primeira 

aventura de James Bond, Casino Royale, a questão era qual livro eles 

deveriam adaptar primeiro? Broccoli e Saltzman inicialmente começaram a 

desenvolver o mais recente best-seller de Fleming, Thunderball, publicado 

em abril de 1961. No entanto, esse título estava envolvido em um processo 

judicial com Kevin McClory. Eles então pensaram em Goldfinger, [...] mas 

por ser o primeiro filme você tinha que ter um limite sobre o que você 

poderia gastar, e aqueles filmes mais caros para se fazer do que o Dr. No. 
(FIELD; CHOWDHURY, 2015, p. 55, tradução nossa). 

 

Em 1977, Saltzman decidiu vender sua participação na EON Productions para a 

United Artists, por dívidas em outros investimentos sem sucesso no ramo. Naquele 

mesmo ano, Broccoli deu continuidade na franquia e continuou sendo conhecido como 

―o homem por trás de Bond‖, produzindo mais sete filmes antes de entregar o cargo 

para seu enteado Michael G. Wilson, e sua filha Barbara Broccoli. 

A EON Productions Limited e a Danjaq LLC são empresas subsidiárias e 

controladas pela família Broccoli e Wilson. Com sede nos Estados Unidos, a Danjaq, 

junto com a Metro Goldwyn Mayer, são proprietárias dos direitos autorais dos filmes de 

James Bond, e controlam os direitos de produção de futuros filmes do personagem, bem 

como toda a divulgação mundial da marca. A EON Productions, afiliada da Danjaq, é 

uma produtora britânica responsável pela criação dos filmes de 007. Também em 

parceria com a MGM, controlam os direitos de licenciamento de Bond em todo o 

mundo. Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, respectivamente enteado e filha do 

produtor Albert R. Broccoli, assumiram a empresa e os rumos da franquia em 1995 com 

007 Contra GoldenEye, e desde então produziram todos os filmes de James Bond 

lançados até agora, entre eles 007 – Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE.  

Formado em Engenharia Elétrica, Michael G. Wilson estudou Direito na 

Universidade de Stanford, trabalhou para o governo americano e se tornou sócio de uma 

firma especializada em Direito Internacional de Washington, D.C. Entrou para a EON 

Productions em 1972 como assistente do departamento jurídico, e logo foi promovido a 

assistente de produção no filme 007 - O Espião Que Me Amava, de 1977. Estreou 

efetivamente como produtor executivo no longa 007 - Contra o Foguete da Morte de 

1979, mantendo-se na função nos dois filmes seguintes. Em 1981, além de seguir na 



42 
 

 

produção, trabalhou como co-roteirista de 007- Somente Para Seus Olhos, 007 Contra 

Octopussy, 007 - Na Mira dos Assassinos, 007 - Marcado Para A Morte e 007 - 

Permissão Para Matar.  

Além da franquia 007, produziu inúmeras montagens teatrais, como La Cava, 

Chitty Chitty Bang Bang, A Steady Rain, Once e a adaptação de Carruagens de Fogo 

(Chariots of Fire), que ficou em cartaz no West End londrino em 2012. 

Recebeu a Ordem do Império Britânico (OBE) em 2008 pelas mãos da Rainha 

Elizabeth II. Em 2014, foi premiado com o prêmio David O. Selznick Achievement 

Award in Theatrical Motion Pictures do Producers Guild of America (PGA), o sindicato 

dos produtores dos Estados Unidos. 

Barbara Broccoli é formada em Comunicação pela Universidade de Loyola, Los 

Angeles, com especialização em Cinema e Televisão. É filha de Albert R. Broccoli, e 

meia-irmã de Michael G. Wilson. Trabalha nos departamentos de produção e elenco da 

EON Productions desde ―que se conhece por gente‖, como costuma lembrar em 

documentários sobre o personagem. Barbara iniciou sua carreira como assistente de 

direção em 007 Contra Octopussy e 007 - Na Mira dos Assassinos, e alcançou posições 

mais importantes na empresa do pai até se tornar Produtora Associada em 007 - 

Marcado Para A Morte e 007 - Permissão Para Matar, junto com Tom Pevsner. Em 

seguida, ela e Michael produziram os oito filmes seguintes de Bond, incluindo os mais 

recentes 007 – Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE. Além de seu envolvimento 

com a franquia, Barbara Broccoli também explora outros mercados em Hollywood, 

onde fundou a Astoria Productions, com produções para a TV americana, como Crime 

Of The Century da HBO. Assim como seu meio-irmão, Barbara também foi agraciada 

com a Ordem do Império Britânico (OBE) e com o David O. Selznick Achievement 

Award in Theatrical Motion Pictures do Producers. 

 

3.3 JAMES BOND NO CINEMA 

 

Apesar de terem sido inicialmente baseados nos livros escritos por Ian Fleming, 

os roteiros dos filmes abordaram questões sociais e políticas referente às épocas em que 

foram respectivamente lançados. Na história do cinema, a franquia do agente secreto 

James Bond é a que tem maior tempo em exibição. Seis atores interpretaram o 
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personagem ao longo de seis décadas: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, 

Timothy Dalton, Pierce Brosnan e o atual, Daniel Craig, conduziram a narrativa dos 24 

filmes produzidos entre 1962 e 2015, e que juntos arrecadaram US$ 5.9 bilhões
23

 de 

dólares nas bilheteria de todo o mundo. Ao longo da trajetória da marca, 007 

estabeleceu um gênero de ação e uma fórmula de sucesso replicada em outras produções 

do gênero, e constituiu um legado na história do cinema mundial, uma renovação a cada 

nova produção. 

Bond representa o Bem quando coloca o equilíbrio do mundo acima da 

própria resistência física, das limitações de seus músculos e neurônios; 

quando enfrenta os Blofelds, Drs. Nos e Goldfingers – monstros na escala de 

Nero e Hitler – com o propósito de salvar milhares de vidas; mas também é o 

Mal quando professa suas apreensões xenófabas, quando obedece cegamente 

a ordens que não questiona (ou não compreende) e utiliza uma Beretta ou 

Walther PPK para exercer, com maestria, sua ―licença para matar‖. 

(TORELLI, 2003, p. 28). 

 

Os filmes de James Bond vão além do clássico Vodka Martini (batido, não 

mexido), das belas mulheres, dos carros velozes, dos gadgets, das locações exóticas e 

dos vilões megalomaníacos. Cada um dos 24 filmes foi capaz de refletir a época em que 

foram realizados e relacionaram acontecimentos do mundo real com a ficção. Este 

último, fator decisivo para a troca de ator em 2005 e a adaptação do personagem ao 

longo dos últimos filmes. 
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 Box Office Mojo. Disponível em 

<http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=jamesbond.htm>. Acesso em: 17 de abr. 2018. 

Figura 5: Todos os seis atores que interpretaram James Bond até presente data (© 007.com) 
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007 Contra O Satânico Dr. No foi lançado no dia 5 de outubro de 1962 no Reino 

Unido e no dia 8 de maio do ano seguinte nos Estados Unidos. Precisou pouco mais de 

um mês em cartaz no Reino Unido para a produção recuperar o orçamento de US$ 1 

milhão de dólares, e arrecadou um total 20 vezes maior do que o investido pelo estúdio. 

Após o lançamento do primeiro filme, fãs começaram a emergir em todo o mundo. Cada 

filme seguinte criaria mais e mais fãs querendo desesperadamente ver a próxima 

aventura do agente secreto com licença para matar. 007 Contra O Satânico Dr. No e os 

dois filmes lançados na sequência, Moscou Contra 007 (1963) e 007 Contra Goldfinger 

(1964), são considerados os pilares da Bondmania, como foi chamado na época. A 

expressão fazia alusão à Beatlemania, termo criado para descrever o delírio dos fãs dos 

Beatles. 

Esses filmes não eram apenas divertidos e inovadores para a época, como 

também proporcionavam uma nova experiência para o grande público. O sucesso dos 

primeiros filmes de 007 no cinema concedeu a pessoas comuns uma oportunidade de 

vislumbrar o futuro que os aguardava. Na década de 1960, menos
24

 de 2% da população 

americana havia feito viagens internacionais de avião. Assim, tanto 007 Contra O 

Satânico Dr. No quanto Moscou Contra 007 incluíam cenas com aeronaves da 

companhia aérea Pan Am pousando em aeroportos, essencialmente chamativas para a 

audiência da época. 

O visual turístico dos filmes é outro ingrediente importante de sua fórmula de 

sucesso – os diretores de fotografia esmeram-se em oferecer ao público 

panoramas idílicos da Índia, Itália, Egito e outras localidades exóticas 

visitadas pelo protagonista em suas aventuras. Entretanto, as viagens do herói 

encerram um curioso paradoxo, visto que as peregrinações de Bond por esses 

países dão-se sem o consentimento (ou cooperação) de seus respectivos 

governos. Nas novelas, o herói movimentava-se em uma área demarcada por 

colônias que achavam-se sob jurisdição britânica nos anos 1950 ou em 

territórios aliados (EUA, França, etc.), o que explicava a autonomia de Bond 

no estrangeiro e a influência do MI6 naquelas localidades. (TORELLI, 2003, 

p. 117). 

Baseando-se quase que totalmente nas obras literárias de Fleming, os primeiros 

filmes da franquia apresentavam um tom mais realista do personagem, colocando-o em 

tramas de espionagem igualmente realistas. Foi com 007 Contra Goldfinger que se viu 

uma mudança de direção na série cinematográfica. O filme lançado em 1964 deu mais 
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ênfase aos famosos gadgets, as armas e as icônicas Bond Girls. Outro ingrediente 

também adicionado na fórmula Bond a partir deste filme foi a dose certa de humor nos 

diálogos no decorrer da história. 

Com o passar dos anos, James Bond mudou de rumo à medida que novos atores 

substituíam os anteriores. Cada vez que um novo ator vestia o clássico e elegante 

smoking, a personificação de Bond mudava à medida que cada um desses seis 

protagonistas traziam suas próprias características para o personagem principal. E além 

do compromisso de agradar os fãs, as atitudes e a personalidade do personagem também 

precisaram mudar e se adaptar para as novas audiências. De um tom mais leve e irônico 

resultante da interpretação de Pierce Brosnan na década de 1990, para um espião sério e 

sombrio de Daniel Craig, uma vez imaginado por Ian Fleming.  

Do seu refúgio na Jamaica, Fleming nunca imaginou que sua criação daria início 

a um fenômeno cultural que duraria décadas e sobreviveria às mudanças da sociedade 

contemporânea. Seja nas páginas dos livros escritos por ele há mais de meio século ou 

nos filmes que seguem sendo produzidos pela EON Productions, há mais de cinco 

décadas os fãs de James Bond seguem lotando as salas de cinemas de todo o mundo 

para ver seu espião favorito salvar o mundo.  

3.4 O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO 

 

Compreendemos por comunicação na indústria cinematográfica, a maneira com 

que determinado público-alvo recebe informações e toma conhecimento de um novo 

filme a ser lançado. Os estúdios unem-se às produtoras como parceiros de mídia, e 

criam estratégias de comunicação para divulgar a produção, com os mais variados 

produtos multimídia, entre eles, os mais comuns, fotos promocionais, pôsteres e trailers. 

Estas ferramentas despertam a curiosidade do público, mantendo-os vigilantes sobre 

qualquer nova informação divulgada sobre determinado filme. O autor Santos (2016) 

busca a definição de Nickels e Wood (1997) quando explica de que maneira funciona 

essa comunicação entre cliente e consumidor: ―Para eles o objetivo da comunicação de 

marketing é fazer com que os potenciais clientes adquiram os produtos da empresa 

através da fixação prévia da mensagem em suas mentes‖. (Nickels, W; Wood, M. apud 

SANTOS, 2016, p. 13). 
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Quando os estúdios concordam em financiar e comercializar um novo filme, a 

campanha de divulgação deve começar vários meses antes da data de lançamento 

previamente estipulada, isso inclui desde o anúncio da produção, até todos os estágios 

da divulgação do material. Juntamente com outros métodos promocionais e tradicionais 

tais como publicidade impressa em jornais e revistas, eventos para imprensa 

especializada, comerciais de televisão e programas especiais com conteúdo exclusivo do 

filme e depoimentos de toda a equipe, a empresa responsável por produzir o filme 

compra o inventário de anúncios e os espaços para promover seu produto com eficácia, 

e dá início ao trabalho de divulgação. Com cada vez mais segmentos do público-alvo 

sendo fragmentados, a desordem existente na mídia e os níveis de distração altos para os 

outros produtos existentes, além do surgimento constante de novas plataformas digitais 

para divulgação, pensar em maneiras inovadoras de exposição da marca, torna-se um 

desafio recorrente para os anunciantes e as equipes de comunicação. 

Embora o valor gasto na comercialização de um filme varie de um projeto para 

outro, a porcentagem do orçamento alocado vem aumentando ao longo dos anos. 

Segundo Araújo-Chauvel (2004, p. 23), ―a quantia média necessária para promover um 

lançamento num grande estúdio norte-americano gira, atualmente, em torno de US$ 8 

milhões e a tendência é que este valor cresça ainda mais‖. As informações sobre o filme 

se transformam em estratégias de posicionamento, onde tais informações são fornecidas 

ao público-alvo sobre o que esperar do filme, qual o orçamento aproximado da 

produção, quais atores e atrizes farão parte do elenco, quem irá assumir a direção, o que 

o filme trará de inovador, etc. Esta é uma estratégia que envolve mais do que apenas 

dados analíticos do orçamento, e sim informações de grande relevância para despertar 

ainda mais o interesse do público geral que o estúdio quer atingir. 

À medida que essa elevação dos custos e orçamentos de promoção foi se 

tornando norma, o predomínio norte-americano na produção e distribuição de 

filmes de longa-metragem foi se confirmando, chegando a ficar absoluto nos 

países de língua inglesa. Os Estados Unidos ainda são o maior mercado 

mundial para longas-metragens e um dos poucos países onde os filmes 

domésticos podem recuperar seus custos sem contar com as vendas 

internacionais. (ARAÚJO-CHUVEL, 2004, p. 23) 

Estúdios e produtoras investem cifras milionárias no pré-lançamento, 

lançamento e pós-lançamento de um filme. O foco do pré-lançamento está em 

justamente criar essa excitação do grande público sobre o que está por vir. Notícias 

oficiais sobre o elenco e a equipe são divulgadas para aguçar a curiosidade, e de certa 



47 
 

 

forma, tornar o filme parte das discussões do público. Às vezes, controvérsias 

envolvendo o ator principal do filme ou qualquer membro importante da equipe de 

produção, também são usadas para provocar a audiência e criar buzz
25

 sobre o filme. 

Quando um novo filme é produzido, ele deve ser anunciado como qualquer outro 

produto ainda inédito, para atrair as pessoas e fazer com que elas saibam que o filme 

existe e para incentivá-las a irem ao cinema assisti-lo. As estratégias estão convergindo 

e criando um reino de como definimos um filme para o seu público. 

Boone e Kurtz (2001) ressaltam cinco objetivos da promoção: fornecer 

informações para consumidores e outros interessados; aumentar a demanda; 

diferenciar um produto; acentuar o valor de um produto; e estabilizar as 

vendas. Kotler e Keller (2006) definem a função da comunicação como 

informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e marcas 

que as empresas comercializam. (SANTOS, 2016, p. 13) 

A divulgação de um filme também é conhecida como promoção cinematográfica 

ou publicidade de filmes, onde os responsáveis por isso são a distribuidora e as agências 

da comunicação, assim chamadas pois distribuem os filmes para os cinemas, e divulgam 

o material promocional em todos os países onde o filme será lançado. A maneira pela 

qual um filme é promovido pode ter um enorme efeito na sua recepção, se ele for ou não 

bem-sucedido nas bilheterias. A fórmula é simples, quanto maior o investimento, maior 

o alcance e maior a receita. Filmes são investimentos de alto-risco financeiro com 

centenas de milhões de dólares envolvidos, e se o público não comprar ingressos para 

vê-los, grandes quantias de dinheiro serão perdidas. Enquanto o público decide assistir a 

um filme em particular, uma das escolhas é justamente influenciada por essa 

promoção/divulgação feita pelos grandes estúdios.  

Imediatamente após o lançamento de um filme, distribuidores se esforçam para 

entender o que irá atrair a audiência a assistir determinada produção, pois essas 

conclusões são feitas a partir do que as empresas ouvem de fã-clubes, blogs 

especializados, críticos de cinema e influenciadores da marca, que fazem diferença na 

hora de promover um filme 

Para fazer o lançamento do filme no mercado, a primeira tarefa do marketing 

de cinema é determinar as características essenciais do espectador potencial 

do filme em termos de idade, sexo, perfil socioeconômicos, preferências de 

gêneros e temas cinematográficos, assiduidade às salas, etc. Depois, ao 

marketing de cinema cabe criar e sustentar o conhecimento do público sobre 
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o filme através de campanhas publicitárias, relações públicas e assessoria de 

imprensa. (QUINTANA, 2010, p. 5) 

Inevitavelmente, a resposta imediata que desse público e posteriormente é 

compartilhada em sites especializados, afeta a escolha que uma pessoa leva para ver o 

filme, e diferencia o público geral do espectador-fã, que independente da opinião de 

críticos e especialistas, estará na primeira sessão. O termo em inglês Unique Selling 

Point — ponto de venda único, em tradução literal — é o que atrai o espectador para as 

salas de cinema. O termo, comumente utilizado nas leituras sobre Comunicação e 

Marketing, nada mais é do que uma proposta de utilidade que foca suas ações de 

comunicação e como um produto pode ser útil para um determinado público. Na nossa 

pesquisa, o produto são os filmes, e o que interessa se evidenciará pela venda de 

ingressos. Com isso, voltamos à fórmula: quanto maior o investimento, maior o alcance 

e maior a receita. 

Um dos métodos mais utilizados como estratégia de comunicação para a 

divulgação de um filme são os trailers. Com duração tradicionalmente entre um a dois 

minutos e trinta segundos, conforme regulamentação da MPAA (Motion Picture 

Association of America), os trailers nada mais são do que rápidas prévias dos filmes a 

serem lançados. 

Os vídeos, exibidos tanto nas salas de cinema quanto na grade de programação 

da TV aberta e fechada, quanto em plataformas de vídeo online, mostram cenas inéditas 

de um filme com o propósito de construir expectativas antes de seu lançamento nos 

cinemas, e para as produções analisadas nesta pesquisa, podem ser separados em três 

diferentes categorias: Teaser, Theatrical e Spot. O Teaser, do verbo em inglês tease, 

significa provocar. A técnica é amplamente utilizada em campanhas para chamar 

atenção de um determinado público para um produto que ainda não foi lançado, no 

âmbito deste estudo, os dois últimos filmes de James Bond: 007 – Operação Skyfall e 

007 Contra SPECTRE. Com poucas e enigmáticas informações, como o título do filme 

e uma perspectiva para a data de lançamento, o Teaser Trailer, acompanhado do Teaser 

Pôster (que falaremos a seguir), é um dos primeiros passos da campanha de divulgação 

de um filme, que durante o andamento da produção, é complementada por materiais 

extras que irão compor toda estratégia de comunicação. Nos últimos dois filmes de 007, 

os Teasers foram divulgados quatro meses após o início das gravações dos filmes, que 
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demoraram seis meses para serem concluídas, sem contar o prazo para edição e pós-

produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando maior duração, o Theatrical Trailer também é considerado uma 

prévia, porém de forma mais completa e com informações adicionais não fornecidas no 

Teaser. Cenas inéditas, mais detalhes da trama, apresentação de novos personagens e 

uma data específica de lançamento são as principais características das peças. Para 007 

– Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE, ambos trailers foram divulgados em 31 de 

julho de 2012 e 21 de julho de 2015, e os filmes foram lançados nos dias 26 de outubro 

de 2012 e 5 de novembro de 2015, respectivamente. 

Os Spots são as últimas peças audiovisuais de divulgação antes do filme chegar 

definitivamente às telas dos cinemas. Com duração entre 15 a 30 segundos, nada mais 

são do que os comerciais de TV, e mostram de forma rápida as cenas do filme, vistas 

antes nos Trailers Teaser e Theatrical, título e data de lançamento. Outro artifício 

regularmente utilizado nos Spots são notas e ou comentários de críticos e de veículos de 

comunicação especializados, para criar ainda mais expectativa do filme que está por vir, 

como demonstra a imagem abaixo, de um TV Spot de 007 Contra SPECTRE, divulgado 

pelo canal oficial do Youtube da Sony Pictures Canadá. 

Figura 6: Teaser Trailer de 007 Contra SPECTRE (Youtube) 
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O conteúdo e a maneira que um trailer é entregue, pode fornecer aos investidores 

e ao público-alvo, informações críticas sobre a qualidade do filme, tendo em vista que 

são produtos com grande alcance. A peça audiovisual precisa transmitir os aspectos 

técnicos e visuais, e gerar respostas positivas dos consumidores para apelos emocionais 

e interessantes do trailer. Vários fatores podem influenciar nessas respostas dos 

espectadores ao material, como o apelo da trama transmitida no trailer e sua capacidade 

de intrigar os espectadores, escondendo alguns aspectos da história. Karray e Debernitz 

(2015) ressaltam: ―Outros efeitos causados pelo conteúdo mostrado no trailer também 

estão ligados ao prazer (humor) ou a respostas de excitação (sexo e violência)‖. Além 

disso, consideramos o momento da liberação do trailer e o número de cenas de filmes 

apresentadas como fatores influentes para os investidores, como enfatizam Araújo e 

Chauvel (2004): ―O filme se torna sucesso quando encontra o seu público. Não só em 

seu texto, mas também na campanha publicitária, nas entrevistas e ações promocionais 

que o acompanham.‖ 

De acordo com um relatório de estatísticas
26

 publicado pelo Google, 81% dos 

espectadores que assistem trailers online, o fazem através do Youtube, e 69% deles 

veem os trailers na plataforma antes de decidirem ir até o cinema comprar o ingresso. 

                                                 
26

 Going to the Movies: The Micro-Moments Before Showtime. Disponível em: 

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/the-micro-moments-before-showtime/; Acesso em: 

19 de mai. 2018. 

Figura 7: TV Spot de 007 Contra SPECTRE (Youtube) 
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Ainda segundo a pesquisa, em apenas um ano, 35 milhões de horas foram gastas no site 

assistindo apenas aos trailers de filmes. Com isso, percebemos que trailers são de fato 

materiais influenciadores e um elemento essencial no comportamento do público para a 

seleção de filmes, e podem impactar no sucesso de uma produção nas bilheterias após o 

seu lançamento nos cinemas. 

Enquanto um trailer com imagens em movimento, efeitos sonoros e todas as suas 

propriedades de áudio e vídeo encorajam o público a ver o filme nos cinemas, um 

pôster, por outro lado, tem a difícil tarefa de capturar a imaginação do espectador sobre 

a produção em apenas uma imagem estática. O cartaz tem a função de informar sobre o 

filme e pode comunicar aspectos do mesmo, como gênero ou até mesmo, transmitir uma 

breve ideia da trama. Portela (2010) enfatiza: 

Embora o papel, suporte normalmente utilizado para produção de cartazes, 

apresente uma característica simplificada, comum à sua forma, 

abidimensionalidade e até mesmo ausência de movimento e som, a mídia 

impressa pode permitir diversas possibilidades de aplicações, de modo que 

possa extrapolar tal caráter. Na verdade, algumas das vantagens do cartaz em 

relação ao anúncio, é que pode-se abusar de formatos, quantidades de cores, 

cortes especiais, apliques e volumes. O desenvolvimento tecnológico ou 

mesmo a adequação ou uso criativo, podem ser úteis para usos inovadores e 

diferenciados da mídia cartaz para atrair o maior número de olhares dos 

observadores diante de tantas mensagens visuais presentes no cotidiano. 

PORTELA et al. (PORTELA et al., 2010, p. 4). 

 

Cartazes de filmes têm sido usados desde as primeiras exibições públicas do 

cinema. No início do século XX, os pôsteres apresentavam ilustrações de uma cena 

específica ou uma série de imagens sobrepostas com os personagens. Originalmente, as 

peças eram produzidas para uso exclusivo dos cinemas que exibiam o filme para o qual 

o pôster fora criado, e então os exibidores eram obrigados a devolverem os cartazes ao 

distribuidor após a saída do filme do cinema. Nos Estados Unidos, os cartazes eram 

devolvidos para a National Screen Service (NSS), empresa que controlava a distribuição 

de materiais de divulgação no país de 1940 até 1980. Como medida econômica, a NSS 

reciclava os cartazes e os enviava novamente para serem reutilizados em outro cinema 

do país. 

A partir dos anos 80, os próprios estúdios cinematográficos começaram a 

produzir e distribuir diretamente seus pôsteres, e o processo de produção e distribuição 

de pôsteres se descentralizou. 
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Antigamente, cartazes de filmes eram criações anônimas que não eram 

particularmente adequadas para captar a atenção de pessoas ocupadas. Os 

criadores limitavam-se apenas a apresentar cenas do filme sob uma chapa de 

madeira. Mas, em algum momento da década de 1920, o layout tornou-se 

importante mais ou menos na mesma época para vários gêneros de pôsteres. 

Novamente, o foco não estava nos aspectos artísticos, mas em trazer pessoas 

para os cinemas por qualquer meio necessário.  (HALLDIN, 2008, p. 5, 

tradução nossa) 

Em diferentes mercados internacionais, embora o produto (filme) seja o mesmo, 

as estratégias de divulgação precisam adaptar-se para a realidade social e cultural do 

país onde a produção será comercializada. Um produto de que funciona efetivamente no 

mercado americano, não necessariamente será eficaz nos países asiáticos, por exemplo, 

por isso a necessidade de adaptar tais estratégias. 

O mercado global acrescenta uma quantidade significativa de complexidade. 

À medida que os serviços se expandem em diferentes territórios, você não 

pode sempre replicar o que você fez em um território por outro [...] além das 

diferenças de idioma, existem muitas regras e regulamentos diferentes para 

avaliações de conteúdo, políticas de privacidade e padrões de proteção de 

conteúdo (Curtin et al., 2014, p. 41) 

 

Os estúdios costumam imprimir vários pôsteres que variam em formas, 

tamanhos e conteúdo, novamente, dependendo da região em que será feita a divulgação. 

Assim como na distribuição dos trailers, os pôsteres de 007 – Operação Skyfall e 007 

Contra SPECTRE também podem ser divididos em diferentes categoriais, entre elas o 

Teaser, One-Sheet, Quad e Character Pôsters. 

Com a mesma finalidade do Teaser Trailer, o Teaser Pôster traz informações 

preliminares sobre o filme, como título, alguma imagem do personagem principal que 

não entrega para o espectador mais detalhes do filme, e nenhuma informação sobre a 

trama. Como o próprio nome já deixa claro, são feitos para provocar e criar Buzz ao 

redor da produção. Muitas vezes, esse tipo de cartaz apresenta apenas o mês de 

lançamento, ou em outros casos, as distribuidoras utilizam o termo Coming Soon em 

inglês, traduzido nos cartazes nacionais como ―Em Breve‖ 
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Figura 8: Teaser Pôster de 007 – Operação Skyfall (© 2012 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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Figura 9: Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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O One-Sheet, em contrapartida, é considerado o cartaz oficial do filme e faz uso 

da arte final que será amplamente utilizada em outras peças que farão parte da 

campanha de divulgação. Medindo especificamente 69 cm × 104 cm, este tipo de cartaz 

é acompanhado do nome dos atores, slogan, título, data de lançamento, além de todas 

informações no rodapé sobre a produção, como estúdios, diretor, roteiristas, produtores, 

diretor de fotografia, figurinista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Pôster One-Sheet de 007 – Operação Skyfall (© 2012 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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Regularmente usado no mercado britânico, os Quads são os pôsteres em 

formatos landscape
27

, utilizados nos tradicionais cinemas de rua europeus, Outdoors e 

Banners em ônibus. Apresentam as mesmas informações do pôster oficial, tendo como  

                                                 
27

 Termo em inglês para o formato paisagem, ou horizontal. 

Figura 11: Pôster One-Sheet de 007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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única diferença sua orientação na horizontal, ao contrário dos tradicionais cartazes na 

vertical que o público americano e brasileiro está acostumado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Quad Pôster de 007 – Operação Skyfall (© 2012 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 

Figura 13: Quad Pôster de 007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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Também utilizado como estratégia de comunicação e divulgação dos últimos 

dois filmes do agente secreto, os Character Pôsters tornaram-se uma nova tendência 

entre os estúdios por darem destaque aos principais personagens do filme. As artes 

gráficas apresentam as principais informações necessárias da produção e focam 

individualmente em cada um dos principais personagens do filme, como nos exemplos 

abaixo do filme 007 – Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Character Pôster de Daniel 

Craig em 007 - Operação Skyfall (© 2012 - 

Sony Pictures Entertainment Inc.) 

Figura 14: Character Pôster de Javier 

Bardem em 007 - Operação Skyfall (© 

2012 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 

Figura 16: Character Pôster de 007 – Operação Skyfall em formato Banner (© 2012 - Sony Pictures Entertainment Inc.) 
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Figura 19: Character Pôster de Daniel Craig em 

007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures 

Entertainment Inc.) 

 

Figura 18: Character Pôster de Christoph Waltz 

em 007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures 

Entertainment Inc.) 

 

Figura 17: Character Pôster de Léa Seydoux em 

007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures 

Entertainment Inc.) 

Figura 20: Character Pôster de Monica Bellucci 

em 007 Contra SPECTRE (© 2015 - Sony Pictures 

Entertainment Inc.) 
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Nos dias de hoje, a prática de colecionar cartazes de filmes é um passatempo 

popular, e os estúdios costumam imprimir pôsteres extras justamente para o mercado de 

colecionadores. Cartazes antigos e raros são extremamente valiosos e muitos deles são 

leiloados por centenas de milhares de dólares. No entanto, à medida que os custos 

modernos de impressão aumentam, muitos estúdios optam por promover seus filmes 

através de recursos e plataformas on-line, como Facebook e Instagram. Além disso, 

algumas redes de cinemas estão adotando a prática de substituir os tradicionais displays 

de papelão e molduras de pôsteres retro iluminados, por telas em alta-definição capazes 

de exibir não só o pôster do filme, mas o trailer e outras informações adicionais. 

Se isso significa que os estúdios vão parar de investir com os icônicos pôsteres 

criados exclusivamente para um determinado filme em favor de alternativas menos 

dispendiosas, ainda está para ser visto. A criatividade artística em materiais 

promocionais, seja qual for o meio, continuará a ser um aspecto importante para a 

promoção dos filmes. 

De certa forma, é preciso conseguir cativar um número relativamente 

pequeno de potenciais formadores de opinião. Para isso, um bom filme não 

basta. O que as estratégias de promoção devem fazer é levar pessoas às portas 

do cinema no dia da estreia. Mais que persuasão, isto demanda uma certa 

magia, uma capacidade de atrair e mobilizar sonhos, desejos, pensamentos. 

Por maior que seja a tendência de homogeneização de gostos e preferências 

[...] suscitar essa magia requer uma afinidade com a cultura local de que 

dificilmente estratégias estritamente padronizadas conseguiriam dar conta. 

(ARAÚJO-CHUVEL, 2004, p. 38) 

 

Embora elaborar uma estratégia de comunicação seja considerado um desafio, e 

não uma ciência, existem muitas maneiras diferentes de executar tal tarefa. Ela deve 

traçar objetivos, estipular audiências, selecionar ferramentas e recursos, e estabelecer 

prazos de atuação. Os objetivos para uma estratégia bem-sucedida são a chave para o 

sucesso da divulgação de um filme. Eles devem garantir que a estratégia seja organizada 

e não apenas orientada pelas comunicações com o público-alvo. Para os estúdios, é 

importante entender o impacto financeiro dessas estratégias antes do lançamento do 

filme, já que os investidores confiam nos materiais promocionais para induzir na 

qualidade do filme, e antecipar seu futuro sucesso ou fracasso nas bilheterias. Não 

menos importante, estúdios e anunciantes precisam definir não apenas as cifras a serem 

investidas com publicidade, mas como projetar efetivamente tais campanhas. 
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4 CIRCULAÇÃO DOS MATERIAIS DOS FILMES PELOS 

FÃS 
 

No desenvolvimento da análise dos conteúdos divulgados na promoção dos dois 

filmes, selecionamos 30 weblogs dedicados ao personagem James Bond de 17 países 

diferentes, que utilizaram seus portais para promoverem a franquia 007, no caso desta 

pesquisa, os filmes lançados em 2012 e 2015. Separamos a análise por filmes e fases de 

divulgação, e também mapeamos esses sites e suas respectivas redes sociais. Outro 

procedimento aplicado foi identificar quais estratégias que foram utilizadas na 

divulgação, além de verificar de que maneira os materiais promocionais foram 

disponibilizados. 

O primeiro gráfico apresenta a Fase 1 da divulgação de 007 – Operação Skyfall, 

que engloba os primeiros meses da produção, desde o anúncio oficial do filme realizado 

no dia 3 de novembro de 2011 em uma coletiva de imprensa em Londres, onde foram 

apresentados o título e o elenco. Também incluem a cobertura dos portais com notícias 

sobre as filmagens, fotos oficiais e de bastidores, e o lançamento dos Teasers, Pôster e 

Trailer, divulgados nos dias 17 e 22 de maio de 2012, respectivamente. 

 

Figura 21: Gráfico 1 – 007 - Operação Skyfall (Fase 1) 
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A partir do resultado obtido pela análise dos materiais de divulgação de 007 – 

Operação Skyfall publicados pelos 30 sites na Fase 1, a maioria deles (27/30) recorreu 

igualmente do Teaser Pôster e das fotos das filmagens, para disseminação entre o 

fandom. Logo em seguida (23/30) ficaram as notícias da produção e o Teaser Trailer do 

filme, e por último, apenas 21 dos 30 sites, publicou postagens sobre o anúncio oficial 

da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao entrarmos na Fase 2 da promoção, que abrange o Pôster One-Sheet (último 

cartaz de divulgação que será distribuído junto com as cópias do filme nos cinemas do 

mundo inteiro), o Trailer final (Theatrical Trailer), os Character Pôsters e os TV Spots, 

percebemos nos resultados obtidos no gráfico acima (Figura 22), que por estar mais 

próximo da data de lançamento, dia 26 de outubro de 2012, as estratégias de 

comunicação utilizadas pelos portais focaram na principal identidade gráfica e visual do 

filme. Foram elas: o Trailer e o Pôster Final (One-Sheet), materiais tradicionais de 

divulgação que ganham mais destaque nas salas de cinema, e consequentemente geram 

maior alcance por parte do público. Com isso, constatamos que todos os 30 sites 

analisados publicaram tais materiais, sejam em suas Homepages ou em suas redes 

sociais. Enquanto isso, apenas 16 dos 30 publicaram os TV Spots, comerciais de TV 

Figura 22: Gráfico 2 – 007 - Operação Skyfall (Fase 2) 
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que são exibidos nas semanas que antecedem a estreia. Pela análise realizada nos sites, 

pudemos constatar também que apenas 12 deles publicaram os Character Pôsters, 

materiais promocionais que dão ênfase aos personagens do filme e seus respectivos 

intérpretes. Entre eles, o site inglês CommanderBond.net 

 

Para Benjamin Lind, editor do site The Bond Bulletin, 007 – Operação Skyfall 

foi o primeiro filme da franquia James Bond em que cobriu todos os estágios da 

produção, e o resultado que percebeu foi o aumento de acessos e interesse dos fãs pelo 

blog. ―Depois de SKYFALL, recebi muitas mensagens no Facebook onde as pessoas 

pediam atualizações especificas sobre o próximo filme, ou se eu sabia de algo que não 

poderia ser divulgado. Eles aceitaram meu blog como uma fonte confiável.‖ (LIND, 

2018). Lind explica a estratégia que utilizou para divulgação dos dois filmes: 

Em primeiro lugar, postar constantemente sobre o processo de filmagem já 

foi uma estratégia por si só. No entanto, para o lançamento do SPECTRE, a 

Sony da Alemanha se ofereceu para distribuir brindes em promoções no meu 

site. [...] a cooperação com a Sony como o distribuidor alemão foi excelente - 

eles apoiaram de todas as formas. Foi uma sensação muito agradável ser 

reconhecido como um blogueiro, e os visitantes de qualquer site confiam 

mais quando veem algo ―oficial‖. (LIND, Benjamin. Re: Trabalho Final de 

 

Figura 23: Character Posters de 007 – Operação Skyfall no site CommanderBond.net 
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Graduação. Disponível por email para marcoskontze@gmail.com em 

30/05/18). 

E ressalta as redes sociais utilizadas pelo seu site: 

Meu site utiliza o Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Destes três, 

atualmente o Instagram é o mais movimentado em termos de postagens e 

seguidores. Isto é simplesmente devido ao fato de que as pessoas são mais 

atraídas por imagens, muitas vezes raras, que são combinadas com algumas 

informações úteis. O Twitter é ótimo como uma plataforma de interação, mas 

usado em excesso e congestionado com conteúdo. (LIND, Benjamin. Re: 

Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 30/05/18). 

 

Embora não priorize a divulgação apenas de materiais oficiais disponibilizados 

pela Sony, Lind acredita que conteúdo visual, como imagens e vídeos exclusivos, é a 

chave para atrair mais cliques, e consecutivamente mais leitores com possível taxa de 

retorno ao seu site. 

Geralmente coleciono todo material e decido o que será usado durante a fase 

da escrita. Usando apenas conteúdo oficial fornecido pelos distribuidores 

seria chato, francamente, porque centenas de sites os utilizam ao mesmo 

tempo. Para se destacar da multidão, eu uso tudo o que apresenta um valor 

adicional para os fãs - principalmente com material visual, como fotos e 

vídeos. A exclusividade é fundamental e um bom equilíbrio de informações e 

imagens escritas mantém o blog atraente para todos. (LIND, Benjamin. Re: 

Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 30/05/18). 

 

Em contrapartida, Nicolas Suszczyk, editor do site Bond en Argentina, rejeita o 

uso de outros materiais gráficos que não os oficiais disponibilizados pelo estúdio. 

Me recuso a usar Fan Arts, não importa o quão boas elas sejam, pois quero 

dar uma sensação de veracidade aos meus sites, mesmo que eles não sejam 

oficiais. [...] em relação às notícias, eu gosto de postar apenas notícias 

oficialmente anunciadas pela Sony ou pela EON, mas posso postar um boato 

ou dois, dependendo da probabilidade de se tornar verdade. (SUSZCZYK, 

Nicolas. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 29/05/18). 

 

Para ilustrar sua atuação perante o site, em 17 de março de 2015, Suszczyk 

publicou em seu site o Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE, com destaque para a 

fonte da imagem sendo ―os canais oficiais da EON Productions‖. 
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Para promover a franquia entre os fãs argentinos, Nicolas esclarece sua bem-

sucedida estratégia de comunicação no Facebook, e quais mudanças percebeu na relação 

com o estúdio responsável por distribuir os filmes: 

É importante notar que uma estratégia bem-sucedida que experimentei foi 

legendar em espanhol, vídeos oficiais e entrevistas poucas horas depois de 

terem sido postadas nos canais oficiais. Algumas delas nem chegaram a ser 

traduzidas pela Sony. Percebi que foi um grande sucesso legendar os vídeos 

em espanhol, que geraram muitas curtidas e compartilhamentos. [...] em 

2012, as mídias sociais realizaram concursos e até respondiam os fãs por 

Mensagem Privada. No caso do SPECTRE, a equipe de gerenciamento 

dessas contas foi menos interativa com os fãs e os concursos culturais eram 

válidos apenas para o Reino Unido. Além disso, na época do SPECTRE, o 

Instagram oficial foi usado com mais frequência e parecia ter um horário 

certo para as postagens, diferente do Facebook e do Twitter. (SUSZCZYK, 

Nicolas. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 29/05/18). 

 

Figura 24: Teaser Pôster de 007 Contra SPECTRE no site Bond en Argentina 
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A conduta editorial de focar apenas em conteúdo oficial também é replicada pelo 

site espanhol Archivo 007, que afirma não publicar rumores ―a menos que tenham 

encontrado eco em mais de um meio sensacionalista‖ (GONZÁLES, 2018). Editor do 

site, o professor de literatura e crítico de cinema Gonzalo González, justifica: 

Tentamos ser uma referência confiável e séria no mundo de Bond. 

Publicamos notícias importantes e exclusivas, mas somente se nossas fontes 

forem sólidas. [...] no entanto, temos um Fórum de Discussão muito ativo 

onde postamos qualquer coisa relacionada à Bond. Lá você pode encontrar 

Fan Art, Fan Trailers, fotos, todos os tipos de rumores, notícias sobre os 

atores de Bond, literatura. Um Fórum de Discussão está aberto a tudo e é 

claro que muitos debates divertidos surgiram. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: 

Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Além do site e do Fórum de Discussões acima mencionados por Gonzáles 

(2018), o Archivo 007 também marca presença no Facebook, onde o diferencial é a 

interação com fãs de todo o mundo, não apenas os nativos da língua espanhola. O editor 

do site exalta as premiações recebidas pela página: 

Por duas vezes ganhamos o prêmio TNS Fan Page Awards para páginas no 

Facebook. Além disso, adoramos interagir com fãs de todo o mundo, por 

isso, alguns dos nossos membros estão presentes em outros fóruns de James 

Bond, a fim de nos tornar conhecidos como uma página da web e como um 

Clube. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível 

por email para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Outra maneira utilizada pelo site espanhol de se comunicar com os fãs são os 

eventos temáticos, realizados anualmente em Madri: 

Na verdade, nosso maior evento é a nossa Convenção. Desde 2013, 

realizamos uma grande convenção anual em Madri, onde nos conhecemos e 

nos divertimos com concursos, premiações, conferências, jantares, e claro, 

assistimos um filme de James Bond na telona. Fãs de outros países também já 

participaram do nosso evento, e todos nós nos divertimos muito. Essa é a 

nossa ―mídia social‖ favorita. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho Final de 

Graduação. Disponível por email para marcoskontze@gmail.com em 

01/06/18). 

 

Gonzáles relata também a rotina editorial do site Archivo 007 e o modus 

operandi do weblog, no que tange o uso das redes sociais: ―A maneira mais rápida de 

alcançar o nosso público é através do Facebook ou do Twitter. Se temos uma notícia 

realmente importante que merece imediatismo, usamos esses meios‖ (GONZÁLEZ, 

2018). 
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Três anos separaram 007 – Operação Skyfall de 007 Contra SPECTRE. Quarto 

filme de James Bond estrelado pelo ator inglês Daniel Craig, que assumiu o papel em 

2006 no longa 007 – Cassino Royale, o filme lançado em 2015 marcou o retorno do 

diretor Sam Mendes, e de grande parte do elenco e da equipe técnica. Com a missão de 

dar continuidade ao sucesso da produção anterior, que além de ter recebido quatro 

indicações ao Oscar e vencido em duas delas (Melhor Canção Original e Melhor Edição 

de Som) na 85ª edição dos Academy Awards em 2013, foi o primeiro filme do agente 

secreto a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão de dólares em arrecadação nas bilheterias 

mundiais.  

Produzido e distribuído pela mesma produtora e estúdio responsáveis pelo filme 

anterior, as estratégias de comunicação utilizadas para promover a produção seguiram 

os mesmos moldes estabelecidos com 007 – Operação Skyfall. O até então Bond 24 — 

nomenclatura utilizada pelos fãs enquanto um filme da franquia ainda não teve seu 

título divulgado — foi anunciado em uma coletiva de imprensa realizada nos Estúdios 

Pinewood, em Londres, no dia 4 de dezembro de 2014. Igualmente ao filme anterior, a 

coletiva anunciou oficialmente o título 007 Contra SPECTRE, o carro que o espião iria 

dirigir, as locações onde a produção seria filmada, e os nomes no elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gráfico 3 – 007 Contra SPECTRE (Fase 1) 
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Com maior interação online e agora incluindo novas redes sociais (Instagram e 

Snapchat) nas estratégias de comunicação, já na Fase 1 (Figura 25) da divulgação de 

007 Contra SPECTRE percebeu-se um aumento considerável em todos conteúdos 

publicados pelos sites analisados, onde apenas um dos 30 sites não veiculou as 

campanhas Teaser lançadas nos dias 17 de março de 2015 (Pôster) e 27 de março de 

2015 (Trailer). O ganho de alcance e maior divulgação corroboram com a compreensão 

de Gonzalo González. 

Novas plataformas nos deram novas estratégias para alcançar mais pessoas. 

Embora já estivéssemos no Facebook e no Twitter desde 2009, e mantermos 

nosso canal no Youtube desde 2006, criamos nossos novos perfis no Google+ 

e Instagram em 2015. Além disso, criamos dois grupos de WhatsApp 

diferentes para nossos seguidores, um para todas as coisas relacionadas a 

James Bond e o outro com spoilers sobre Bond 24 (SPECTRE). Na verdade, 

o Archivo 007 deu o seu maior passo em 2015 quando lançamos o Club 

Archivo 007, o primeiro Clube Espanhol de James Bond, uma organização 

sem fins lucrativos, que busca uma relação mais interativa com nossos 

seguidores. Graças ao Clube, muitas pessoas nos conheceram e nos procuram 

em todos os tipos de redes sociais. Até mesmo nosso podcast mensal sobre 

todo tipo de material de James Bond, percebeu um aumento importante no 

número de ouvintes e downloads. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho 

Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Gonzáles ressalta que ―a fase de produção de um novo filme de James Bond é 

sempre uma experiência gloriosa e emocionante para os fãs‖ (GONZÁLEZ, 2018) e 

observa que a fim de seguir a linha editorial de promover o próximo filme para público-

alvo do seu site, foram necessárias mudanças na rotina dos conteúdos disponibilizados, 

bem como na estrutura administrativa na cobertura de 007 Contra SPECTRE: 

Com o anúncio das filmagens de Bond 24 (que se tornaria SPECTRE), 

decidimos expandir nossa equipe com uma pessoa dedicada exclusivamente à 

publicação quase que diária de notícias sobre as filmagens. Alguns de nossos 

podcasts mensais foram dedicados às filmagens e em todos eles temos uma 

seção para o novo filme de James Bond sendo feito. É claro que o nosso 

Fórum de Discussão fica muito mais ―divertido‖ com as filmagens de um 

novo Bond, especialmente quando a data de lançamento está próxima. 

(GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por 

email para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Contrário a ideia do site espanhol, David Zaritsky, criador do site The Bond 

Experience, pressupõe que a promoção dos filmes em seu weblog não foi intencional, e 

sim uma consequência do seu trabalho com os vídeos produzidos para o canal do 

Youtube, sua principal plataforma de divulgação. ―Eles foram indiretamente 
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promovidos, bem como a franquia James Bond, mantendo o fandom vivo através de 

momentos e experienciais de estilo de vida.‖ (ZARITSKY, 2018). Mesmo restrito em 

conteúdos dentro de sua área de atuação em meio aos fãs, por abordar o estilo de vida de 

James Bond (James Bond Lifestyle), marcas famosas que vestiram Daniel Craig no 

filme, como Billy Reid, Orlear Brown, Omega, Tom Ford e N. Peal, formaram parcerias 

comerciais junto ao site The Bond Experience, ao enviarem com exclusividade 

materiais para serem exibidos nos vídeos do canal. Para divulgar seu conteúdo online, 

Zaritsky comenta os prós e contras das redes que utiliza. ―A vantagem foi o alcance, 

instantaneidade, eficiência e a facilidade. Já a desvantagem foi a necessidade de manter-

se atualizado com as últimas inovações tecnológicas.‖ (ZARITSKY, 2018). Ele também 

evidencia o aumento das pessoas que acompanham seu trabalho:  

Utilizamos o Youtube, Vimeo, Instagram, Facebook e o nosso site. 

Compartilhamos experiências de Bond em diferentes aspectos, mas essas 

experiências e a forma como elas são veiculadas em forma de vídeo são 

únicas. E à medida que cada filme é lançado, ganhamos uma nova audiência, 

impulsionando a que tínhamos antes. Com mais de 4 milhões de 

visualizações únicas de nossos vídeos, isso cresceu exponencialmente de 

filme para filme. Eu também acho que ganhamos um público mais jovem que 

está interessado nos aspectos do estilo de vida de Bond a cada estréia. 

(ZARITSKY, David. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 29/05/18). 

 

Gonzáles (2018) também salienta as vantagens das redes sociais utilizadas pelo 

site Archivo 007 na divulgação dos filmes: 

A principal vantagem é que nosso público nos escolhe porque eles querem 

saber novidades sobre James Bond. Eles sabem que não enviamos spam, nem 

publicamos coisas sem-sentido, nem nos tornamos irritantes. É um público 

muito fiel. Por outro lado, é muito difícil alcançar outro tipo de público que 

possa estar interessado em cinema ou literatura, mas que não procure 

especificamente por James Bond. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho 

Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Sob outra perspectiva, Tom Sears, um dos editores do site James Bond Radio 

que semanalmente publica um Podcast sobre o universo do personagem, elucidou que as 

redes dispõem da ―capacidade de atingir mais pessoas‖ (SEARS, 2018). E esclareceu as 

estratégias empregadas pelo seu site nas semanas que antecederam o lançamento do 

filme: ―Fizemos uma série de podcasts ‗30 Dias de SPECTRE‘, onde lançamos um 
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episódio todos os dias no mês de novembro. Além disso, alguns artigos no site e mini-

episódios desvendando os trailers.‖ (SEARS, 2018).  

Embora tenhamos abordado as vantagens das redes, Lind (2018) nos brinda com 

os cuidados que se fazem necessários com o compartilhamento de conteúdos online: 

As redes sociais são uma ótima maneira de promover qualquer tipo de 

conteúdo com rapidez e sem custos - essa é a melhor vantagem. [...] as mídias 

sociais muitas vezes podem ser superficiais e tendenciosas. Informações 

erradas podem se espalhar como um incêndio. É por isso que as notícias reais 

e cuidadosamente verificadas estão no meu blog e devem ser compartilhadas 

de lá. (LIND, Benjamin. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por 

email para marcoskontze@gmail.com em 30/05/18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os resultados alcançados na análise da Fase 2 (Figura 26) dos materiais 

promocionais de 007 Contra SPECTRE, percebemos o aumento notável na divulgação 

do Pôster One-Sheet e do Trailer final (Theatrical Trailer), onde constatamos que todos 

os 30 sites mapeados utilizaram esses materiais para a divulgação do vigésimo-quarto 

filme do agente secreto. Embora apenas 19/30 publicaram os Character Pôsters do 

filme, e 26/30 os TV Spots, ainda assim pôde-se verificar o progresso nas estratégias 

para promover o filme online. 

A segunda fase de divulgação de 007 Contra SPECTRE também apresentou 

considerável aumento de interesse dos leitores. No site The Bond Bulettin, a maior parte 

Figura 26: Gráfico 4 – 007 Contra SPECTRE (Fase 2) 
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do engajamento se deu aos novos artifícios utilizados pelo editor Benjamin Lind, como 

a proximidade que estava dos locais das gravações na Áustria, o que facilitou o contato 

com fotógrafos do pais onde o filme estava sendo rodado na época. Por diversos 

motivos pontuados por Lind (2018), entre eles a estratégia de escrever seus textos em 

alemão, o filme lançado em 2015 gerou mais interesse por parte dos fãs, em 

consequência disso, mais cliques para o seu site: 

SPECTRE gerou mais cliques e um alcance maior. Eu acho que isso se 

deve em parte ao fato de que grandes cenas do filme foram gravadas na 

Áustria, e eu escrevi artigos tanto em alemão quanto em inglês. Isso 

multiplicou o alcance imensamente. Então, o processo de filmagem teve 

uma cobertura maior pela mídia internacional do que SKYFALL. Além 

disso, as filmagens ocorreram em famosos espaços públicos como o 

Zócalo, na Cidade do México, Sölden na Áustria, Roma e Londres, com 

centenas de câmeras e pessoas testemunhando tudo que acontecia nos 

bastidores. Quase a cada segundo do dia, um novo artigo poderia ser 

publicado, o dobro do que durante a produção de SKYFALL. (LIND, 

Benjamin. Re: Trabalho Final de Graduação. Disponível por email 

para marcoskontze@gmail.com em 30/05/18). 

 

O aumento no alcance também foi percebido pelos editores dos outros sites. 

Zaritsky (2018) considera que enquanto 007 – Operação Skyfall foi um filme 

responsável pelo desenvolvimento do seu site The Bond Experience, ―SPECTRE criou 

um conteúdo melhor, assim como o reconhecimento das marcas.‖ (ZARITSKY, 2018). 

Por outro lado, embora não façam uso de ferramentas de análises estatísticas, o editor do 

site Archivo 007 associa a expansão de público ao progresso do próprio site. 

Devido ao crescimento do Archivo 007 nos últimos anos, penso que 

SPECTRE é o vencedor. De qualquer forma, não temos certeza. De certeza, 

sabemos que nossos últimos podcasts tiveram muito mais downloads por 

meio do Ivoox, mas não temos recursos para fazer uma estatística completa 

do nosso impacto. (GONZÁLEZ, Gonzalo. Re: Trabalho Final de Graduação. 

Disponível por email para marcoskontze@gmail.com em 01/06/18). 

 

Suszczyk compactua dos mesmos efeitos no site Bond em Argentina: ―De relance, 

poderia dizer que o lançamento de SPECTRE foi mais movimentado porque não 

publiquei apenas as notícias importantes‖. (SUSZCZYK, 2018). 

Já Steingrimsen (2018) acredita que além da relevância e assiduidade do conteúdo 

entregue para o leitor, o segredo para atingir um público maior é encontrar uma maneira 

divulgar o trabalho realizado no site. ―Em 2015 eu escrevi um livro e isso despertou 

muita curiosidade sobre meu site. Sou regularmente entrevistado por jornais 
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noruegueses como especialista, e isso ajuda a divulgar gratuitamente meu trabalho no 

website.‖ (STEINGRIMSEN, 2018). 

 

Figura 27: Gráfico 5 – 007 – Operação Skyfall (Redes Sociais) 

 

 

Figura 28: Gráfico 6 – 007 Contra SPECTRE (Redes Sociais) 
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González (2018) consente da compreensão pois acredita ―que nossos seguidores 

são muito leais e não esperam que as notícias saiam apareçam em suas linhas de tempo. 

Eles pesquisam no Archivo 007 porque precisam de sua dose diária de notícias sobre 

Bond.‖ (GONZÁLEZ, 2018). 

Clément Feutry, produtor de conteúdo do site francês Commander James Bond, 

compartilha da afirmação, e, embora também utilize o Twitter para a divulgação de 

conteúdo, reivindica que esta rede social possui ―o espaço para postagens muito 

limitado‖ (FEUTRY, 2018). Além das postagens na Linha do Tempo da página, o site 

também faz uso ―dos Grupos do Facebook, uma vez que os fóruns franceses ficaram 

desertos‖. (FEUTRY, 2018). 

 Embora a maioria dos sites tenham se apropriado da rede social criada por 

Zuckerberg para divulgar o conteúdo dos filmes, alguns editores acreditam que para o 

próximo longa do espião, o foco possa ser o Instagram, como salienta Zaritsky (2018): 

―O Instagram cresceu em importância e nós temos ofertas únicas e separadas naquela 

rede social‖. A concepção defendida por David Zaritsky é amparada por Steingrimsen 

(2018), quando observa que ―o Instagram está crescendo cada vez mais‖ 

(STEINGRIMSEN, 2018). 

Após analisarmos a divulgação dos materiais promocionais dos filmes 007 – 

Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE pelos 30 sites dedicados ao personagem 

James Bond e suas respectivas redes sociais online, observou-se o comportamento dos 

sete editores dos weblogs entrevistados para esta pesquisa, e suas respectivas estratégias 

utilizadas para disseminar o fandom de 007 em todo o mundo. Com postagens emitidas 

nas redes sociais, com destaque ao Facebook, também apuramos as relações 

estabeleciadas entre os fãs e criadores de conteúdos, com a produtora EON Productions, 

e o estúdio responsável pela distribuição dos filmes, Sony Pictures. 

 

 

 

 

 



74 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente Trabalho Final de Graduação abordou um estudo sobre os weblogs 

dedicados a disseminar o fandom de James Bond com base no lançamento dos filmes 

007 – Operação Skyfall e 007 Contra SPECTRE, e nos permitiu compreender quais 

foram as estratégias de comunicação utilizadas para promover as produções em 

plataformas digitais. A partir do momento em que foi definido o foco da investigação, 

até a descoberta de onde a pesquisa iria me levar, percorri um longo caminho. E, 

embora o tema central da monografia, o personagem James Bond, faça parte da minha 

história há mais de 20 anos, foi necessário me distanciar da relação pessoal com os 

filmes da franquia 007, a fim desenvolver o trabalho e estabelecer o aprendizado 

necessário. 

Através da investigação foi possível constatar que, embora, em muitas vezes 

divulguem o mesmo conteúdo, os sites trabalham de maneiras distintas com diferentes 

condutas editoriais. Enquanto alguns editores se apropriam e publicam imagens criadas 

por fãs, outros utilizam apenas materiais oficiais fornecidos pelo estúdio. Nesta pesquisa 

foi possível analisar esses materiais gráficos, audiovisuais e noticiosos, utilizados na 

campanha de divulgação de um filme, e de que maneira eles foram compartilhados nas 

redes sociais dos sites. 

Por meio das observações das análises, percebemos que o filme mais recente da 

franquia, 007 Contra SPECTRE, despertou maior interesse do publico, e 

consequentemente mais acessos aos websites, do que o filme anterior. Este resultado é 

em decorrência do sucesso que 007 – Operação Skyfall alcançou nas bilheterias, o que 

despertou a curiosidade dos fãs a acompanharem as gravações do próximo filme e o que 

a nova produção iria trazer de novidades. Além disso, constatamos também que o 

Facebook foi a principal plataforma utilizada para propagar materiais de divulgação, 

mesmo os sites também fazendo uso das outras redes sociais disponíveis na época. A 

maioria dos sites analisados contou com a divulgação dos materiais das campanhas 

Teaser (Trailer e Pôster) e final, compostas do Pôster One-sheet e do Theatrical Trailer, 

ganhando destaque na maioria das Fan Pages do Facebook e homepages dos sites. 

Com novas plataformas de interação interpessoais sendo desenvolvidas quase 

que na velocidade da luz, existe hoje em dia, a necessidade de se reinventar 
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constantemente. Com isso em mente, outro resultado que obtivemos na investigação foi 

justamente essa renovação na maneira com que grandes estúdios interagem com os fãs, 

que antes acreditavam que apenas através de meios oficiais um filme poderia ser 

amplamente divulgado, e hoje entendem e agem diferente, sem ver mais o site criado 

por um fã como um concorrente, e sim um aliado para uma divulgação de sucesso. 

Contudo, existem algumas considerações a serem ditas sobre essa pesquisa antes que eu 

possa me despedir dos conceitos e resultados obtidos no decorrer do percurso.  

O processo de pesquisa e mapeamento dos websites estudados neste texto trouxe 

a reflexão e não apenas o rumo das estratégias comunicacionais praticadas nos últimos 

anos. Não podemos dizer como serão os métodos utilizados para os lançamentos nas 

próximas décadas, mas podemos projetar um cenário futuro, com mais inovações e 

novos produtos dos distribuidores e dos fãs. 

Como enuncia a música-tema do filme 007 – A Serviço Secreto De Sua 

Majestade, interpretada por Louis Armstrong, ―nós temos todo o tempo do mundo‖ (we 

have all the time in the world) para descobrir as novas estratégias de comunicação que 

serão estabelecidas para potencializar ainda mais o alcance dos materiais promocionais 

dos filmes que ainda estão por vir.  
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de perguntas 

1. SKYFALL and SPECTRE were released three years apart, with new 

technologies and platforms emerging each year, did you noticed the difference 

of outreach from one film to another?  

2. What was the disclosure criterion used by your website? Only official materials 

made available by Sony (Stills, Posters, Trailers) or some other type of content 

like Fan Arts, Fan Trailers, behind the scenes photos, rumours, etc?  

3. What strategies did your website used to promote SKYFALL and SPECTRE 

among fans? 

4. Which social media platform does the website uses?  

5. Due to the bigger and immediate reach, has any material been published 

exclusively on the social network of the site instead of the website itself?  

6. Have you shared any content exclusively on the blog, trying to attract more 

visits to the website?  

7. Did you notice any modification in the interaction by readers with the reception 

of content from one movie to the other?  

8. How do you see Facebook's new policy, with the new algorithm reducing the 

reach of Fan Page posts, prioritizing personal profiles? How did the initiative 

affect the access to your website?  

9. What are the Pros and Cons of using social media platforms to promote content 

to a target audience?  

10. Which of the two movies generated more clicks and general reach for the site? 

11. What's your involvement with the franchise? 

12. What James Bond means to you? 
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APÊNDICE II 

Entrevista com David Zaritsky, editor do site The Bond Experience 

Site: http://www.thebondexperience.com 

Data da entrevista: 29 de maio de 2018 

1. Yes, it seemed with SkyFall they were much more organized in using influential 

KOLs to promote the inertia of the film and marketing. With Spectre the brands 

seems more disprate and scattered.  There seemed a lack of cohesiveness. 

2. We create our own video blogs with no script.  They are improv and very rarely 

utilize exisiting media. 

3. Quite frankly there was no intention of The Bond Experience to promote these 

films directly.  They were inderectly promoted as was the James Bond franchise 

by keeping the spark of fandom alive through experiential moments and the 

lifestyle. 

4. We utilize YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, and our website. 

5. Yes, Instagram has grown in it's importance and we have separate and unique 

offerings there. 

6. All of our content is unique.  I am not a fan of re-posting news events that others 

can find elsewhere. We share Bond experiences under many different categories, 

but these experiences and the way they are served up in video form are unique. 

7. As each movie debuts we gain a new audience incremental to the one we have 

before...with over 4 million unique views of our videos this has exponentially 

grown from movie to movie. I also find that we gain a younger audience who is 

interested in the Bond lifestyle aspects with each debut. 

8. No effect as of yet. Facebook is a very secondary social media support for us. 

9. Pros:  Reach, speed, efficiency, platform, Ease 

Cons: Need to be up on the latest innovations and technology 

10. Interestingly I think SkyFall was more of a 'growth' movie for us, whereas 

Spectre created better content for us as well as brand recognition. 

http://www.thebondexperience.com/
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11. The Bond Experience and I are influencers around the Bond Franchise, we hold 

no official capacity.  We believe that brands and hopefully some day EON will 

understand the power of influencers like us to create authentic and significant 

marketing moments. 

12. It means a wonderful hobby filled with engaging people who share a like-

minded focus, but ultimately would be friends regardless.  It also helps to allow 

me to serve up my creativity in a video platform that is not only good for me, 

but serves as an entertaining forum for many others.   
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APÊNDICE III 

Entrevista com Benjamin Lind, editor do site The Bond Bulletin 

Site: http://www.thebondbulletin.com 

Data da entrevista: 30 de maio de 2018 

1. With Skyfall being the first Bond film that I covered extensively on my blog, it 

generated huge interest in both film and website. As usual, the film itself 

attracted a new set of fans that kept on following my blog just as they did with 

other fan sites. The three-year gap between Skyfall and Spectre made the fans 

hungry and so, naturally, news about the filming reached a lot more people than 

before. 

2. Generally, I collect everything and decide during the writing phase. Using only 

official content provided by distributors would frankly be boring, because 

hundreds of websites use them at the same time. To stand out from the crowd, I 

use everything that presents an additional value to the fans – mainly with visual 

material like photos and videos. Exclusivity is key and a good balance of written 

information and images keeps my blog attractive for everyone. For Spectre, I got 

in contact with Austrian photographers who agreed to have their images featured 

on my blog for free. One lesson I learned was to always properly credit the 

material you use. It‘s like a code of conduct. 

3. Firstly, constantly blogging about the filming process was promotion in itself. 

However, for the release of Spectre, Sony Germany offered to give out prizes for 

a competition on my blog. I also incorporated two sets of ad-banners that Sony 

provided me with. The cooperation with Sony as the German distributor was 

nothing less than great – they were supportive in every way. It was a nice feeling 

to be recognized as a blogger and visitors on any site trust it more when they see 

something ―official‖. 

4. My site uses Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram. Out of these three, 

Instagram is now the busiest in terms of posts and followers. This is simply due 

to the fact that people are more attracted by images, often rare ones, that are 

combined with some useful informations. Twitter is great as an interactive 

platform but overused and congested with content. 

http://www.thebondbulletin.com/
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5. Yes. Some videos or photos cannot be implemented into an article or are more 

suitable or even especially produced as social media content. I like to have 

something unique on every social media site connected to my blog instead of a 

central focus point where you can get everything. For example, the best ever 

Facebook post was a video about Daniel Craig‘s Aston Martin being auctioned. 

It had a reach of 9.2K with 81 shares across Facebook. In comparison, giving 

fans an interactive element, like picking a favourite film character, reached 4-

6K. 

6. Just recently, I got in contact with a game designer in the US who is porting and 

remastering the classic N64 videogame GoldenEye 007 for PC. He gave me the 

first ever extensive interview about his project and an early demo of one level. 

After reading my article, which was marked as ‗exclusive‘, he decided to stick 

with me and my blog for promoting the game. It means, I get all the latest infos 

and demos first. Given that the game has an immense popularity among Bond 

fans and gamers, this is definitely attractive. 

7. Not really, no. After Skyfall, I got a lot of Facebook messages in which people 

asked for specific updates on the next film and whether I knew something that 

was not ready to publish. They had accepted my blog as a trustworthy source. 

On the blog itself there is little interaction. I found, that the content must be 

pretty specific to spark a discussion. 

8. It did not affect my page at all, at least I did not notice a change. Sure, the 

concept of Facebook has always been to connect people and not necessarily 

people with fan pages or brands or companies. However, Facebook is aware of 

the potential and power of brands and the fan sites promoting them. 

9. Depending on the content, this is a wide field. Social media is a great way to 

promote any kind of content fast and without any costs – that is the ultimate pro. 

However, ten other Bond fans post the same news item at around the same time 

I post it. So, the huge surplus of posts is a con for me. You lose exclusivity and 

often you are not even the first to post the news when you come home from 

work. Then I have to decide, if I post any content at all. Additionally, social 

media can often be superficial and biased. Wrong information can spread like 
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wildfire. That‘s why the real and carefully verified news items are on my blog 

and should be shared from there. 

10. Spectre generated more clicks and a wider reach. I think, this was partly due to 

the fact that large parts were filmed in Austria and I wrote articles in both 

German and English. That multiplied the reach immensely. Then, the filming 

process was much more covered by international media than Skyfall. In 

addition, filming took place in famous public spaces like Zócalo Square in 

Mexico City, Soelden, Rome and London. Hundreds of cameras, hundreds of 

witnesses to everything that went on behind the scenes. Almost every second 

day, a new article could be published – twice the amount than during the 

production of Skyfall. 

11. Relatively little involvement I‘m afraid. I have met a couple of influential people 

over the years but never made this a goal. It is nice to be recognized and to get 

invited to some exclusive events – the blog lives from that and, in turn, can 

provide support in promoting the franchise. It is free advertising on my part and 

as an expert with a 360° knowledge of the James Bond history, I see myself as a 

fan ambassador who keeps the legacy of the series alive. 

12. I grew up with Bond, discovered the series in 1995 at just the right age. From 

then on, everything in my life revolved around James Bond since we had a new 

film every two years and I found it terribly exciting to follow the production. 

Blogging came much later but it opened the doors to meet many other 

likeminded fans – close friendships arose from that, globally! I have met so 

many wonderful people over the years, was asked to be among the founding 

members of the James Bond Club Germany in 2014 and since hold a position in 

its executive committee. I was, and still am, recognized, appreciated and 

respected because of my expertise on the subject. That is a good feeling, purely 

originating from watching Pierce Brosnan shooting his way through a post-

soviet spy thriller twenty-three years ago. In addition, your personality and style 

slightly change when you are a Bond fan. Today, I dress better than in younger 

years, appreciate fine wines and dining. However, you have to pair that with a 

sophisticated demeanour and, most importantly, good manners. In many ways, 

James Bond formed the personality I have today. 
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APÊNDICE IV 

Entrevista com Nicolas Suszczyk, editor do site Bond en Argentina 

Sites: http://bondenargentina.tumblr.com e http://goldeneyedossier.blogspot.com 

Data da entrevista: 29 de maio de 2018 

1. Technically speaking, I could say the main difference was a change of direction 

on the Bond FB and Twitter. In 2012, the social media channels held 

contests and even replied or DMd. In the case of SPECTRE, the managing team 

of the Bond accounts were less interactive with fans and contests were valid 

only for UK. Also, by the time of SPECTRE, the Bond Instagram was used 

more frequently and seemed to have an own schedule different from the FB and 

Twitter one. Still, I didn't notice a big difference of outreach between 

SKYFALL and SPECTRE and the campaigns were rather similar. 

2. Only official materials. I refuse to use fan arts no matter how good they are 

because I want to give a sense of veracity to my sites, even tough 

they're completely unofficial. The only situations where I use "fan arts" (or 

rather graphics done by me) is to announce news for upcoming Bond films as 

with Bond 25 nowadays. Regarding the news, I like posting only news officially 

announced by Sony or EON, but I can post a rumour or two depending on the 

probability of becoming true.  

3. In 2012 I only managed The GoldenEye Dossier, so I posted most of the 

SKYFALL news there with blog spots and perhaps one or two pictures on the 

social media channels. Back then, I used my personal FB and Twitter to promote 

SKYFALL. Things were more different with SPECTRE. By then I created Bond 

En Argentina, which is dedicated to promote James Bond (past, present and 

future) in my country. For SPECTRE I made some graphics using official 

material. I also posted SPECTRE news on The GoldenEye Dossier, but since 

2015 was the 20th anniversary of GOLDENEYE the site was avocated to that 

and only the key news (and the review) of the film were posted. It is important 

to note a rather successful strategy I tried out was to subtitle official video blogs 

and interviews in Spanish (some of them weren't officially translated on the 

Sony channels) a few hours after they have been posted.  

http://bondenargentina.tumblr.com/
http://goldeneyedossier.blogspot.com/
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4. BOND EN ARGENTINA: Twitter, Facebook and YouTube. 

THE GOLDENEYE DOSSIER: Twitter, Facebook, YouTube and Instagram. 

5. Yes, mostly the rumours or quick news, or perhaps some behind the scenes shots 

taken by fans and paparazzis. Then I tend to round up all these news in a blog 

post or write a blog post when I want to extend explaining something, but the 

truth is that I use the blog posts only for two things: first, important and 

extensive news, like official press releases and second, articles with depth, the 

ones to be read extensively.  

6. Not that I can think of, because everything that goes on the site is often shared 

on social channels. In the case of Bond En Argentina, what I do publish on 

the site only is the scans of Home Video covers, posters, etc. 

7. I noticed it was a great hit to subtitle the videos in Spanish, that often gets many 

likes and shares. Other than that, I could notice Argentinian audiences were 

more satisfied with SKYFALL than with SPECTRE, but I can't think that has 

anything to do with my way of promoting the films. 

8. So far I haven't seen any big changes affecting any of my sites. A part of me 

would be worried by that, but I know the true Bond fan will find my pages -

 whenever I want something to viralize I share posts to groups and try to be as 

original as I can with the content I publish.  

9. Surely, the pro is that it requires a lot less effort than a blog post and that it's 

easier to reach someone trough shares on social media than websites. On 

the other hand, you have to find the right image, the right words and the right 

timing to get your post viralized. Many good posts "got lost" because I didn't 

consider that or because I was "late‖. So, in a way, the pros and the cons are one 

and the same: the immediacy. It can help you but it can play havoc with you too. 

10. I can't really say because for SKYFALL I used GoldenEye Dossier and for 

SPECTRE I used (mostly) Bond En Argentina, created in 2013. At a glance I 

could say the release of SPECTRE was more "busy" for me because I didn't just 

post key news but generated content for the site (images, video, etc). With 

the video release of SKYFALL in Bond En Argentina it was mostly blog posts 

and the social networks sharing the blog content. 
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11. I'm just a Bond aficionado, I have been for 20 years now. Given more time, 

contacts and budget I know I could play in the big leagues like Graham Rye or 

David Worral, but so far I have to say I'm a Bond historian that has created some 

sort of a slight fame in "Bondland", mainly after writing for the MI6-HQ fan site 

and their MI6 Confidential magazine. 

12. Much more than a passion. When I talk about James Bond I'm not talking only 

about a fictional character or a couple of movies and books. I talk 

about memories of many people that have joined me in the Bond screenings or 

have tolerated my passion: my parents, online and offline friends, love 

interests... to give you an example, it just gives me goosebumps when I think of 

the Christmas of 1999 when my dad took me to watch THE WORLD IS NOT 

ENOUGH. It may be as simple as talking about watching a movie with my 

father, but at the same time makes me think of my nine year old self and how 

my dad wanted to please me. And to think my dad is no longer with us any 

more, and so on. And look... I'm just talking about a James Bond film! So, 

definitively, James Bond to me is much, much more than a passion. It's a 

companion. 
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APÊNDICE V 

Entrevista com Clément Feutry, produtor de conteúdo do site CJB - Commander 

James Bond 

Site: http://www.commander007.net  

Data da entrevista: 2 de junho de 2018 

1. Well, I haven‘t really felt any differences between Skyfall and Spectre due to the 

new technology. I wasn't covering Skyfall in the old days, but I don't really see 

anything different except two things: a) The emergence of Instagram. This social 

platform was really useful to find new pictures of the shooting taken by random 

people who were near the shooting places. b) The desertion of the forums and 

the emergence of Facebook Groups. At the time of Skyfall, we (the French fans) 

talked about Bond in French forums, but now, nobody posts in it for years. For 

Spectre our forum (and the other French ones) were empty and we see that they 

had been replaced by a new thing: Facebook Groups of discussions. It is sad for 

me because I liked the forums. Fortunally, English language forum still hold on 

face Facebook Group. These groups were useful to for find new/pictures of the 

shooting taken by random people too. But at the the best way to follow the 

progress of the shooting was the good old way. The MI6 forum topic about the 

shooting. 

2. Well basically, we share everything that we think that can interest our readers. 

No matter if it's come from an official site or not. However, they are thing that 

are important to us. First we don't share stupid rumors or rumors 

from doubtful sources. Second it is important to us to difference official news 

and rumors, if you look our articles there are always a disclaimer at the 

beginning which indicating clearly if it is an official thing or a rumor. Third we 

indicating the source were you can find the ORIGINAL post of the rumors for 

avoid the "snowball effect" and restitute the thing in their context. Fourth we try 

to avoid « pute à click » like we say in France ("whore to click" - clickbait in 

proper English) titles who are generally false. And there is sometimes where 

some rumors are too annoying for us to see them over and over again and 

considered by people by "true", so sometimes we wrote article for denounce the 

medias who share/distorted bad rumors/infos and restore the truth. 

http://www.commander007.net/
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3. First you need to no know that we have no link or contact with 

EON/Sony/MGM, it's rather "fan promotion" for us. So what is our strategy? 

Absolutely none. The reason? Well I think (probably wrongly) that the people 

who come to read us or like/follow us in social medias are already Bond fans 

who have already planned to see all the new Bond movie when there will be 

release anyway. But what was our strategies for Spectre? We know there are two 

kind of Bond films fans: the first one are the one who want to know everything 

about the movie before it was even release, the other one are the one who try to 

avoid everything before they see the movie. So our policy in Spectre was to try 

to avoid to post anything that can be considered like a "spoiler" for the second 

category of Bond fans. So we have been concentrating to share only the officials 

things and interviews. Beside, we try something calling "Le point sur le 

tournage", which is a series of articles we wrote each month or two and which 

summarize with all the details (spoilers) the progress of the shooting. At the 

beginning, we didn't really know what we want to do, after we published two 

points at the same times (one version spoilers free, the other none). At the end, 

the last weeks before the release of the film, I have rewrite all the seven "points" 

in a full spoiler mode and include EVERYTHING we know about 

the upcoming movie (except script leaks) for the first categories of fan. So for 

summarize, our strategy with Spectre was to please the two kind of fans (by 

privileging the second category). We tried to avoid to spoil the Bond fans by not 

relating the progress of the shooting day to day, preferring report these progress 

in a big article published each month (with warning about spoilers inside). And 

like every website, one part of our strategy was to report the officials 

news/trailers as soon as possible. Beside, we decided, like some other Bond 

sites, to not share the infos presents in Sony leak before the release of the movie 

(when these infos couldn‘t hurt anymore). After the films were realized, we want 

to inform the people for example of his DVD release. One thing we want to hold 

on our website is our ability to say whatever we think. I mean if we think 

something is good, we say it is a good thing, but when something is bad, we 

want and had to say it's a bad thing. So for example sometime we don't really do 

a good promotion. Cause we want the be honest with our fan, even if it's maybe 

spoil the chance to be invited to do thing with Sony/EON/MGM/IFP. Beside in 
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term of derivate product, we decided to not share the announcement of all 

the nonsense ones that 007.com sell. We also decided to not share these 

shameful/useless videos/extracts of 10 seconds only they publish each week. 

4. Facebook main. We also use Twitter and YouTube. And since the French 

forums have been deserted, we have a Facebook Group of discussion in addition 

to our Facebook page. 

5. A lot! Somedays you don't want create a site article for "little" news/articles. For 

example, for this week only we don't create articles for 3 posts that there have 

been only published on Facebook. Sometimes I don't create website article for a 

thing that I share in Facebook cause I know that I will create an article about it 

months later. 

6. Nope. In fact, I don't think it will help to not advertise an article in social media. 

If I do that, well it will be an article with only one reader I think, or two. 

7. Oh yes, the name of the upcoming movie in the title of an article is something of 

magical. I mean, I'm used to write articles who talked about previous Bond films 

and these kind of articles, no matter if I talk of thing who haven't been published 

anywhere before, are locked to a dozens of views. But when I publish something 

about Bond 25 or the new film, I have a lot more of view than on my original 

content about the old movie or new literary thing. That really something who 

hurt me, that the people are ONLY interested by the upcoming movies, and don't 

care about new discovers on the earlier one. 

8. Well, like I tell you before I am very upset than my articles about original things 

do no views. Sometimes, I see from Facebook that these articles have only 

"reached 300 peoples" of the 2000 people who are in our page. Sometimes I 

think that Facebook bridle willingly the numbers of "reach people" on order that 

you will open your wallet and pay for visibility for your page. The new policy 

has changed nothing to me, it's seems that I always do the same numbers of 

views than before. In anyway I don't understand why Facebook priotizing 

personal profile to pages. 

9. Something we have said more than once between us in our private this last year 

is "people like videos", so sometimes we like to promotes things with a video. 

My personal pro and cons is what I tried to post my article the week-end 

(Saturday morning) because I think people have more time for be behind their 
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computer and to read. I think a good picture is also appealing, and sometimes 

you want to tease what people could read in the article without say the big thing 

in the social media description. 

10. Spectre. 

11. Like I say we have no involvement/talks with EON/Sony/IFP/Dynamite. After, 

well, we are 5 behind our blog, and I must say the five of us loose 

our enthusiasm for Bond movie with this endless waiting due the lack of 

communication by EON and with Spectre. I'm the only one in the group that 

have really still enthusiasm for 007 because I am what you could call a "good 

client". If a new adventures of Bond is release, I am jumping on it. In fact, I am 

the only one of our blog who read the Dynamite comics or Young Bond books. I 

have never lost enthusiasm about the no new about Bond 25, cause the James 

Bond universe is so big and exist from so long that there is always old thing that 

I can read/discover. I mean, Bond is always with me, I have a lot of Bond book 

who wait for I came to read them, I have no time to miss Bond because I always 

discover a least a new adventure of him each month. I'm not really interested for 

Bond movie because I know (or rather presume) that I will be disappointed in 

Bond 25. In fact, I lost hope to see good movie with Skyfall and I was absolutely 

outraged when they announced that they hired the same writers for Spectre. 

Bond 25 changed of writer, but well John Hodge started his work no so long 

ago. From my points of view Bond 25 start with a bullet on the leg with all these 

two years where they were no progress on the project. Can't say I'm/we are 

still enthusiasm for the Bond franchise. Spectre and the bad way EON promote 

his franchise since have cooled lot of people who was enthusiasm after Skyfall, I 

think. 
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APÊNDICE VI 

Entrevista com Gonzalo González, administrador do site Archivo 007 

Site: http://archivo007.com   

Data da entrevista: 1º de junho de 2018 

1. Yes, of course. New platforms gave us new strategies to reach more people. 

Although we were on Facebook and Twitter since 2009, and we hold our 

YouTube channel since 2006, we made our new profiles on Google+ and 

Instagram in 2015. Furthermore, we created two different WhatsApp groups for 

our followers, one for all things James Bond, and the other with spoilers about 

Bond 24 (SPECTRE). Actually, Archivo 007 gave its bigger step forward in 

2015 when we launched Club Archivo 007, the first James Bond Spanish Club 

as a non-profit organization, searching a more interactive relationship with our 

followers. Thanks to the Club many more people have known us and have 

searched us in all kind of social networks. Even our monthly podcast (10 years 

old) about all kind of James Bond stuff has noticed an important increase in the 

number of listeners or downloads. 

2. Our website tries to be a reliable and serious reference in the Bond world. We 

have published important scoops, but only if we could verify our sources as 

solid. We don‘t publish rumors unless they‘d have found an echo in more than 

one non-sensationalist medium and always treating the information as ―rumor‖. 

Nevertheless, we have a very active Discussion Forum where we post anything 

Bond related. There you can find Fan Art, Fan Trailers, photos, all kind of 

rumors, news about Bond actors of the past, literature. A Discussion Forum is 

open to everything and of course a lot of fun debates have emerged. Of course it 

is completely free to register so we wait for you! 

3. A James Bond film filming is a glorious and exciting experience for the fans. 

Our web and social media change their image and we usually place a recent 

image of the film or the actor in it. The first image we normally use is the title of 

the film with the official font at the top of our website: SPECTRE‘s tentacles 

were really suggestive. With the announcement of the filming of Bond 24 (it 

would become SPECTRE), we decided to expand our staff with a person 

dedicated exclusively to the almost daily publication of news about that filming. 

http://archivo007.com/
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Some of our monthly podcasts were dedicated to the filming and in all of them 

we have a section for the new James Bond film filming. Of course our 

Discussion Forum gets much more ―entertaining‖ with the filming of a Bond, 

especially when the release date is approaching. 

4. Our main site is our web: www.archivo007.com, but we also have a YouTube 

channel, our podcast on Ivoox, a Facebook page, Google+, Instagram, Twitter, 

Ask.fm, LinkedIn. We have won the TNS Fan Page Awards for Facebook pages 

twice. Furthermore, we love to interact with fans all over the world, so we have 

some of our staff members in other well-known James Bond forums in order to 

make us known as a web page and as a Club. Actually our biggest event in the 

year is our Convention. Since 2013 we are celebrating a big annual Convention 

in Madrid where we know each other and have fun with contests, prizes, 

conferences, dinners, dances and, of course, a James Bond film on the big 

screen. Fans from other countries have attended and we all had a really great 

time! That really is our favorite ―social media‖. 

5. The fastest way to reach our public is through Twitter or Facebook. If we have a 

really big news that deserves immediacy, we use those means. Our scoops or 

exclusive news follow our standard operating procedure: first we post the news 

on our Forum; then, we write the news for our main page on the website with a 

link to our Forum; then, we post the headline and a link to the news on 

Facebook, Google+, Twitter and Instagram with some images. If it were a Spain 

related news or an Archivo 007‘s exclusive, we would publish it too on other 

international James Bond fan‘s forums. 

6. Completing the previous answer, we rarely use only one social network. If the 

news is on our site, it will go to all the other social networks. But, yes, 

sometimes ―minor‖ news (birthdays, anniversaries…) appear on Facebook, 

Twitter or Instagram, because there is no need to write a story about it. On the 

other hand, our Club publishes for our members a pdf magazine that you can 

download only through our website (one number a year is on paper and we send 

it all over the world). Downloads of the magazines also increase the statistics of 

the number of visitors to the web. 
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7. As we have pointed out, during 2015 we expand our audience through more 

social networks and through our Club. Of course our followers increased and the 

interaction too. 

8. Surprisingly this Facebook policy has not affected us too much. Comments, likes 

and sharings of our news continue with numbers that are very similar to what 

they were before. We think that our followers are very loyal and they don‘t wait 

for the news to come out in their trend lines: they search Archivo 007 because 

they need their daily basis of Bond. 

9. The main advantage is that our audience chooses us because they want to know 

things about James Bond. They know we don‘t send spam, nor publish silly 

things, nor become annoying. It is a very loyal audience. On the other hand, it is 

very difficult to reach another type of audience that may be interested in cinema 

or literature, but don‘t search specifically for James Bond. We are sure that, out 

there, there are thousands of people that would like to know about Archivo 007 

and that has to be our main objective: to have people everywhere to make the 

world know us! 

10. Given the growth of Archivo 007 in the last years, we think that SPECTRE gets 

the prize. Anyway, we can‘t know for sure. We positively know that our last 

podcasts have had a lot more downloads through Ivoox, but we don‘t have the 

resources to make a complete statistic of our impact. Archivo 007 is carried out 

by a group of friends that share the same passion: James Bond. We have our 

family and our work and we don‘t get any kind of economic reward for our time 

with Archivo 007. Like the poet wrote: ―We are not now that strength which in 

old days / Moved earth and heaven, that which we are, we are; / One equal 

temper of heroic hearts, / Made weak by time and fate, but strong in will / To 

strive, to seek, to find, and not to yield.‖ Archivo 007 will continue to seek, to 

find and not to yield in searching and sharing all James Bond things related. 
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APÊNDICE VII 

Entrevista com Morten Andreas Steingrimsen, editor do site James Bond 

Magasinet 

Site: http://www.jamesbondnorge.no   

Data da entrevista: 6 de junho de 2018 

1. I noticed they used digital marketing and tried to engage the audience more, 

especially on Social Media. But I think what's unique about the Bond marketing 

is that it seems very traditional and similar for every new film. For example, 

they have created vlogs for a number of years for each new film. At least since 

Die Another Day (2002). The campaigns made in collaboration with partners 

(Coca Cola, Sony, Heineken etc.) were visible in all channel, and they seemed 

bigger. 

2. Mostly official material as you mention. But also good fan artwork and other 

content from fan web site such as James Bond Brasil. 

3. It's all about content and making relevant posts and articles often. Content is 

king! I also try to find local angels and find exclusive news. Back in 2015, I 

wrote a book and that created a lot of awareness for my web site. I am often 

interviewed by Norwegian newspapers and channels (as an expert) and that also 

helps as free marketing for my Bond work and web site. 

4. Mainly Facebook. But more and more Instagram. 

5. Yes, as mentioned - I have published several exclusive articles and often tries to 

find exclusive news. 

6. Yes, like exclusive interviews or confirmation of rumors helps. 

7. I think the audience were very interested in articles and posts concerning 

Skyfall, but with SPECTRE the engagement was more mixed. 

8. Not yet. But it‘s very important, so need to have that for the future. 

9. Pro: The reach can be big / Cons: The content can be missed by many, since 

there is so much content out there on Social Media. 

10. Mostly Skyfall. But right behind, SPECTRE. 

11. I think as a fan, create more interest for the franchise and also make more people 

honor it (that‘s why, for example, I have done many events with cast and crew 

from the franchise). I try to attract even more fans. 

http://www.jamesbondnorge.no/
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12. It means a lot. Thanks to Bond, I have met people I would not have met 

otherwise. And Bond made me interested in movies, and that‘s why I work in 

the film industry today. 
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APÊNDICE VIII 

Entrevista com Tom Sears, apresentador do podcast e editor do site James Bond 

Radio 

Site: http://www.jamesbondradio.com 

Data da entrevista: 11 de junho de 2018 

1. Not particularly. As far as I recall it was very similar for both films. The odd on-

set video blog, a few press releases and the trailers.  

2. Not sure I understand this question. 

3. We weren't around during the release of SKYFALL, but for SPECTRE we made 

a '30 Days of SPECTRE' podcast series where we released an episode every day 

for the month of November. Other than that, a few articles on the website and 

mini episodes breaking down the trailers etc. 

4. Facebook, Youtube, Twitter and Instagram 

5. Yes. The sharing of news and more conversational based content. "What would 

you like to see from Bond 25?" for example. 

6. Yes. Blog posts about different aspects of Bond mainly. 

7. N/A 

8. I think it's fair enough really. Facebook is a business after all, so we can't expect 

to get the best out of using it without offering something in return. Paid content 

makes a lot of sense to their business model.  

9. Pros: Greater personal connection and ability to reach more people. Cons: Can 

be very time consuming 

10. N/A 

11. Fan podcast and website: JamesBondRadio.com 

12. He's the coolest man of all time, something I'm not, nor will I ever be. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamesbondradio.com/
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APÊNDICE IX 

Sites analisados na pesquisa. Classificados por ordem alfabética, separados 

por país seu respectivo endereço online. 

SITE PAÍS URL 

007 Collector Suíça http://www.007collector.com 

007 Magazine Inglaterra http://www.007magazine.co.uk 

Archivo007 Espanha http://www.archivo007.com 

Bond Blog Holanda http://www.bondblog.nl 

Bondcast Brasil Brasil http://www.bondcast.com.br 

Bond em Argentina Argentina http://bondenargentina.tumblr.com 

Club James Bond France França http://www.jamesbond007.net 

Commander Bond Inglaterra http://www.commanderbond.net 

Commander James Bond França http://www.commander007.net 

From Sweden With Love Suécia https://www.jamesbond007.se 

Hunting Bond Egito http://www.huntingbond.com 

JamesBond.de Áustria http://www.jamesbond.de 

James Bond Nederland Holanda https://www.jamesbond.nl 

James Bond Brasil Brasil https://www.jamesbondbrasil.com 

James Bond Canadá Canadá https://www.jamesbondcanada.com 

James Bond Chile Chile http://www.jamesbondchile.blogspot.com 

Club James Bond 

Deutschland 

Alemanha http://www.james-bond-club.de 

James Bond Club Schweiz Suíça https://www.jamesbondclub.ch/ 

James Bond Downunder Austrália https://www.jamesbonddownunder.com 

James Bond Lifestyle Holanda http://www.jamesbondlifestyle.com 

James Bond Magasinet Noruega http://www.jamesbondnorge.no 

James Bond Radio Inglaterra http://www.jamesbondradio.com 

Le Cercle 007 Itália https://www.lecercleclub.com 

MI6-HQ Inglaterra https://www.mi6-hq.com 

The Bond Bulletin Alemanha http://www.thebondbulletin.com 

The Bond Experience Estados Unidos http://www.thebondexperience.com 

The James Bond Dossier Espanha https://www.thejamesbonddossier.com 

The Spy Command Estados Unidos https://hmssweblog.wordpress.com 

The Suits of James Bond Estados Unidos http://www.bondsuits.com 

Universal Exports Estados Unidos http://www.universalexports.net 
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