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RESUMO 
 

A partir do início do século XXI, publicitários e teóricos da comunicação preveram grandes 
mudanças no cenário da publicidade mundial. A comunicação aos moldes tradicionais 
fragmentou-se mediante o surgimento das novas mídias e da evolução das já existentes. Essa 
transição ocorreu por uma reação do público que já não estava suscetível às propagandas. 
Desde então, a mensagem publicitária tem deixado de se parecer com publicidade, 
camuflando-se como entretenimento mas mantendo sua função persuasiva de forma mais 
sutil. No contexto do branded content e do advertainment, este trabalho objetiva analisar o 
curta-metragem The Escape, produzido pela BMW Films e lançado em 2016 para promover a 
nova geração de carros da BMW. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: cinema; publicidade; entretenimento; hibridismo. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Transformações no Panorama Comunicacional 
 

Desde o seu surgimento, a publicidade tem assumido um importante papel na 

promoção da informação. Em “Uma história da Propaganda Brasileira”, Pyr Marcondes 

afirma que a publicidade tem o poder de ditar tendências, ampliar a escala de alcance da 

informação e de valores, transformar aspirações em consumo e mensagens comerciais em 

vendas e lucro. Apesar dessas prerrogativas, a publicidade também é bastante criticada. O 

fotógrafo italiano Oliviero Toscani em seu livro “A Publicidade é um Cadáver Que Nos 

1 Trabalho apresentado no GT 2 - Caiu na rede, ainda é cinema? do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2 Estudante de Graduação 7º. período do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email: 
brunnasoledades@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG. 
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Sorri” aponta os crimes cometidos pela publicidade mundial: malversação de somas colossais, 

mentira, persuasão oculta, crime contra a inteligência, inutilidade social, adoração à bobagens, 

crime contra a paz civil, crime de pilhagem, crime de exclusão e de racismo, crime contra a 

linguagem e à criatividade.  De  maneira  positiva  ou  negativa,  a  publicidade  tem  

motivado mudanças de comportamento e consumo nos indivíduos que compõem a sociedade 

pós-moderna. Essa sociedade em constante transição tem impactado a publicidade, que de 

forma a hibridizar-se, tenta se atualizar na mesma medida para acompanhar essas 

transformações que ocorrem cada vez mais rápido. Todos esses processos citados 

anteriormente refletiram e refletem no fazer publicitário, exigindo dos profissionais de 

comunicação maleabilidade e um extenso repertório cultural pois “não só as táticas das ações 

comunicacionais têm evoluído como, principalmente, as técnicas dos processos criativos, 

agregando mais elementos, linguagens e subsídios de outros campos de conhecimento e de 

expressões artísticas” (COVALESKI, 2015, p. 153). 

Segundo o Prof. Dr. Rogério Covaleski (2015) nota-se duas tendências no panorama 

comunicacional atual: a transformação de uma mídia de massa para uma mídia segmentada e 

personalizada por meio da convergência midiática, interatividade e evolução das relações de 

consumo; e a tendência de se evitar interromper o conteúdo com o qual o espectador interage 

por intermédio do surgimento de recursos elementares (como o controle remoto e o ad-

skipping, por exemplo) que possibilitaram mais autonomia do público em relação ao conteúdo 

consumido. 

A mudança no perfil do consumidor também colaborou para chegarmos a este 

panorama. Mais exigente e empoderado, o consumidor pós-moderno está sempre buscando 

informações prévias antes de optar por uma marca. Isso só é possível graças ao seu grande 

domínio da internet e dispositivos móveis. As marcas tiveram que se adaptar à esse novo 

modelo de consumidor, “os mais ativos dentre eles é que está ditando o que a indústria deve 

produzir, trocando de mãos o poder que até então era de domínio da cadeia produtiva, 

hegemonicamente” (COVALESKI, 2015, p. 150). Os prosumers, termo criado por Alvin 

Toffler, caracteriza esse consumidor: ativo, atuante, conectado, influenciador e muito crítico. 

Para Covaleski, a criação e a produção publicitária passam por um período de 

complexificação. O mercado “têm inovado para cativar o público, diante de um repertório 

cultural cada vez mais diversificado do consumidor contemporâneo, [...] um novo público, 

cujo repertório também tende à hibridização”. É importantíssimo que um criador publicitário 
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também tenha um background cultural heterogêneo e multicultural pois as linguagens 

interagem, os consumidores se integram e consequentemente novos modelos híbridos  

surgem. 

 
Hibridismo, mimetismo e sincretismo 

 
 

Para fins de análise, se faz necessário compreender, resumidamente, os conceitos de 

hibridismo, mimetismo e sincretismo apresentados por Rogério Covaleski em “Cinema e 

Publicidade: intertextos e hibridismos”. O mimetismo ocorre quando organismos apresentam 

características que os confundem com outro grupo de organismos. No contexto estudado, 

refere-se à “peças originadas em ações comunicacionais publicitárias que se mimetizam de 

entretenimento para serem mais bem aceitas e sorvidas pela audiência”. Hibridismo tange 

“toda composição de dois elementos distintos que resultem em um terceiro e novo elemento, 

mantendo características dos dois primeiros - reforçando-as ou reduzindo-as - criando-se o 

que se chama de híbrido”. 
Assim como a cultura não é cumulativa, não basta acumular elementos para 
gerar um terceiro híbrido, mas é preciso criar conexões entre os mesmos. 
Trata-se de uma mistura cultural que nem se limita a justapor elementos e 
nem tampouco os sintetiza, não no sentido de homogeneizá-los, destituindo-
os de suas características individuais. (HOFF: 2006, p.43 apud 
COVALESKY: 2015, p.156) 

 
Já o sincretismo “refere-se ao que resulta da fusão de elementos de diferentes  

origens”. Ainda segundo Covaleski, o termo hibridismo é mais apropriado para tratar da 

junção entre os aspectos culturais, artísticos e comunicativos. Neste contexto, está inserido o 

case da marca BMW, que foi inicialmente analisado pelo Prof. Rogério Covaleski e que 

serviu de pontapé para a análise que se desenvolve. Este case é um dos vários exemplos 

utilizados pelo autor em seu livro para citar marcas que recorreram às novas configurações 

publicitárias: inovaram, fugiram dos padrões mercadológicos e contribuíram para o cenário 

comunicacional híbrido que temos atualmente por meio de estratégias como o advertainment, 

product placement, interactive advertising e o branded content. Antes de descrever o case 

citado por Covaleski e utilizado como referência neste trabalho, é válido fazer a conceituação 

de dois termos expostos anteriormente e que serão importantes para a análise:  branded 

content e advertainment. 
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Branded content e advertainment 

 
Segundo Covaleski, advertainment remete à fusão entre a mensagem comercial da 

publicidade e a fruição estética do entretenimento enquanto o branded content (ou conteúdo 

de marca) se manifesta quando a publicidade mescla-se ao conteúdo e transforma-se em 

entretenimento de forma a ser interativa e facilmente compartilhada. 

O conteúdo de marca ou branded content - conteúdo publicitário constituído 
de narratividade e que mimetizam produtos midiáticos de entretenimento e 
de informação - busca relacionar os benefícios de atração entretível e/ou 
informativa às marcas, possibilitando ao anunciante integrar a sua imagem 
marcária ao discurso, não eximindo o público-receptor de desfrutar do 
programa no qual está inserido o branded content. [...] Em geral, é uma 
forma de comunicação bem aceita, pois, de maneira mais sutil e menos 
invasiva que o bloco comercial, sugere ao consumidor que ele está sendo 
valorizado pelo anunciante. É um modo inovador de criar, produzir e 
patrocinar entretenimento. (COVALESKI, 2015, p. 172) 

 
A seguir iremos descrever o  case  que  servirá  de  subsídio  para  a  análise  que  se  
sucederá. 

 
The Hire: um case extraordinário 

 
Todos nós estamos familiarizados com as táticas de vendas das empresas automotivas. 

As facilidades de pagamento, promessas de baixo imposto dos anúncios tradicionais (no 

contexto brasileiro), design e desempenho não atraíam mais como outrora o consumidor que 

encontra-se no final do funil de vendas. O presidente da agência nova iorquina Underscore 

Marketing, Tom Hespos, questiona se seria possível uma campanha de marketing atrair o lado 

mais intangível e emotivo de um consumidor e usar a publicidade não tradicional para fazer 

isto de forma satisfatória. A BMW, então, revelou “The Ultimate Marketing Scheme4”. 

A marca BMW se propôs a revolucionar o mundo da publicidade automotiva. Em 

2001, a BMW Films lançou uma série de oito curtas-metragens, com uma média de dez 

minutos cada um, chamada “The Hire” (O contrato), produzida por David Fincher, Ridley 

Scott e Tony Scott. Acostumada a sempre liberar uma campanha publicitária em todo 

lançamento de um novo modelo com o objetivo de reforçar a promessa da marca de entregar 

os carros de luxo mais excitantes do mundo, a BMW viu a oportunidade de fazer algo 

puramente para o branding, a fim de conferir uma mensagem única em um mercado saturado 

de carros com alto desempenho. 
 

4 Referência ao mais poderoso e influente slogan na história da indústria automobilística: “The Ultimate Driving Machine” 
criado em 1975 pela BMW. 
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Por meio de pesquisas, a marca soube que os seus clientes mais disputados possuíam 

aproximadamente 46 anos e uma renda média de cerca de US$150.000. Dois terços eram do 

sexo masculino, casados e sem filhos. Afunilando ainda mais a pesquisa, descobriram que 

85% dos compradores usaram a internet antes de comprar uma BMW. Com base nessas 

informações, a empresa iniciou uma jornada para desenvolver um conceito não tradicional 

para mostrar aos consumidores o que faz de uma BMW uma BMW. Extremamente inovadora 

para a época, essa estratégia de entretenimento publicitário interativo consistia em cada filme 

contar uma história diferente e única, estabelecendo como unidade entre um curta e outro, um 

veículo5 BMW com sua carcaça e desempenho inabalável e o protagonismo do ator britânico 

Clive Owen, que já possuía uma carreira sólida no cinema, interpretando “o motorista”, um 

homem sério, enigmático e muito habilidoso ao volante que vai de um lugar para outro (em 

automóveis BMW), sendo contratado por várias pessoas para transportar cargas essenciais. 

Cada filme foi dirigido por um aclamado diretor de cinema: John Frankenheimer, Ang 

Lee, Wong Kar Wai, Guy Ritchie, Alejandro González Iñárritu, John Woo, Joe Carnahan e 

Tony Scott. E contou com a participação de estrelas do cinema, da música e da moda como 

Madonna, Gary Oldman, Don Cheadle, Adriana Lima, Mickey Rourke, Marilyn Manson, F. 

Murray Abraham e James Brown. Os diretores puderam escolher os roteiros e receberam 

controle criativo completo sobre o conteúdo e a direção, algo que a BMW normalmente não 

permitia em anúncios convencionais. Em 26 de abril de 2001 estreou no site da BMW Films o 

curta “Ambush”, dirigido por John Frankenheimer e que deu início a série. Duas semanas 

depois, Ang Lee lançou “The Chosen” e logo em seguida Wong Kar-Wai dirigiu “The 

Follow”, que teve seu lançamento no Festival de Cinema de Cannes. Em seguida, a marca 

lançou “Star” (possivelmente o filme mais popular da série), estrelado por Madonna e 

dirigido por Guy Ritchie e finalizando a sequência da primeira temporada, Alejandro 

González Iñarritu com “Powder Keg”. A segunda temporada estreou com “Beat the Devil”, 

um curta de ação e humor negro dirigido por Tony Scott no maior estilo pseudo-psicodélico, 

marca registrada de Scott, que teve como protagonista o cantor James Brown contratando o 

motorista para levá-lo a Las Vegas para refazer um acordo feito à décadas com o diabo em 

troca de fama e dinheiro. 

 
 
 

5 Com exceção da segunda temporada que promoveu apenas o modelo BMW Z4 Roadster, cada curta-metragem da primeira 
temporada divulgou um modelo de veículo diferente. 
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É curioso observar que a BMW Films lançou a série The Hire quatro anos antes da 

invenção do YouTube, disponibilizando-os online em seu site. O sucesso da série foi tão 

grande que os filmes viraram DVD’s e foram distribuídos por algumas concessionárias até se 

esgotarem, sendo depois novamente distribuídos em uma parceria com a revista Vanity Fair. 

“A campanha gerou um híbrido de publicidade e entretenimento e, pela primeira vez em larga 

escala, peças comunicativas foram compartilhadas e disputadas como objetos colecionáveis” 

(COVALESKI, 2015. p.119). Todos os filmes de The Hire receberam críticas muito positivas 

e tornaram-se referência de conteúdo audiovisual e publicitário para outras marcas como a 

Mercedes-Benz que produziu um eletrizante trailer híbrido de um filme que nunca existiria. A 

Time Magazine e o The New York Times elogiaram a BMW Films pela criação de conteúdo de 

entretenimento para um público exigente quando se trata de filmes. “Vemos que The Hire, 

portanto, já no ano seguinte a seu lançamento, instituía um padrão para ser seguido e/ou 

copiado. [...] Procurando evitar o modelo convencional de publicidade, outros anunciantes 

passaram a seguir o que se compreendeu como novo” (COVALESKI, 2015, p.164, 166). 

A BMW alcançou marcas extraordinárias devido à The Hire. Os filmes foram vistos 

mais de 11 milhões de vezes em quatro meses, cerca de 2 milhões de pessoas se registraram 

no site, 60% desses inscritos optaram por receber mais informações via e-mail, 94% dos 

registrantes recomendaram os filmes para outros, mais de 40 mil pessoas responderam 

voluntariamente a uma pesquisa e as vendas em 2001 subiram 12% em relação ao ano 

anterior. De fato, a campanha foi projetada para levar o consumidor até o site da BMW Films 

para uma experiência de entretenimento nunca antes vista. Imagine só: você deseja adquirir 

um veículo e tem a oportunidade de vê-lo como estrela de um curta de ação eletrizante 

demonstrando todos os seus atributos e aspectos de desempenho. O resultado não poderia ser 

diferente: sucesso de vendas. Esse tipo de ação com produção fílmica é coerciva, captura e 

mantém a percepção do enunciatário, o induz a aceitar a mensagem e o motiva ao consumo 

sugerido. De certa forma, os filmes da série The Hire, por meio das diferentes linguagens 

presentes no texto sincrético, estabelecem com o consumidor (enunciatário) laços afetivos 

que, posteriormente, tornam-se efetivos por encaminhar ao laço comercial. 

 
A comunicação publicitária precisa então estabelecer uma relação não entre 
marca e produto, mas entre a marca e o conteúdo de interesse do 
consumidor. O branded content pode ligar a marca a uma experiência 
exclusiva e inimitável, e com ela o anunciante recupera e redireciona certo 
poder impositivo sobre sua propriedade marcária. (COVALESKI, 2015, p. 
170) 
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Em outubro de 2005, a BMW Films encerrou a distribuição de The Hire em DVD e 

retirou os oito filmes do site, apenas quatro anos após a estreia de “Ambush”. A série foi 

abandonada sob alegação de que os custos de produção estariam muito altos, já que a empresa 

gastou o equivalente à US$ 30 milhões apenas na primeira temporada. E com a saída do vice-

presidente de marketing e idealizador do projeto, Jim McDowell, a BMW não possuía mais 

subsídios para dar continuidade ao projeto naquele momento. Os filmes foram oficialmente 

retirados do ar, entretanto, continuaram aparecendo em muitas pesquisas de torrents e sites de 

vídeos virais na internet, o que contribuiu para a disseminação do conteúdo ainda hoje. 

De acordo com Rogério Covaleski, a BMW instituiu o advertainment e o branded 

content através de The Hire. A série se caracteriza pelo discurso sincrético e híbrido mediante 

interfaces entre linguagens artísticas, comunicativas e culturais pois nas peças em questão 

mesclam-se o cinema, o entretenimento e a publicidade. Sincrético porque explora e constitui 

diversos conjuntos de significados. Híbrido porque a mensagem publicitária camufla-se de 

entretenimento tornando-se quase imperceptível, atingindo o receptor de forma muito mais 

profunda do que um comercial convencional, que em sua maioria, não estabelece relações 

afetivas com o público durante muito tempo 

. 
Em publicidades cinematográficas e televisuais, nesse caso veiculadas pela 
web, a linguagem proposta procura se comunicar de forma aperfeiçoada com 
o público-alvo em questão, onde cada detalhe, cada frame, parece ser 
devidamente estudado e escolhido para produzir o efeito de sentido desejado, 
por vezes, milimetricamente - ou - semioticamente calculado. 
(COVALESKI, 2015, p. 163) 

 
 

ANÁLISE 
 
 

Quinze anos após o lançamento do primeiro curta da série The Hire, e em 

comemoração ao 15º aniversário de lançamento, a BMW Films retornou com a terceira 

temporada e mais um incrível episódio da série. O novo curta-metragem denominado “The 

Escape”, estreou em 23 de outubro de 2016 no site oficial da BMW Films e também no 

YouTube. Levando em consideração toda a análise realizada por Covaleski sobre o case 
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The Hire, resolvemos fazer a análise, especificamente, do último episódio da série lançado 

em 2016. 

O case analisado é, portanto, um filme lançado pela marca BMW no site e na 

plataforma de seu canal do YouTube “BMW USA” em outubro de 2016. O objetivo do 

filme é promover a nova BMW 5 Series (G30) que foi lançada no início de 2017. Escrito e 

dirigido por Neill Blomkamp, o filme foi estrelado por Clive Owen, Jon Bernthal, Dakota 

Fanning e Vera Farmiga. Com quase 14 minutos de duração, o curta foi filmado em 

Toronto durante um mês e meio. A fins de compreensão vamos a sinopse do curta: Após o 

desaparecimento da geneticista Dra. Nora Phillips (Vera Farmiga) e a exposição das 

atividades da falsa empresa de Genética Molecular que clonava humanos ilegalmente, o 

FBI ataca as instalações para prender as peças-chave. Um espécime sobrevivente, Lily 

(Dakota Fanning), é escoltado por um implacável mercenário armado chamado Holt (Jon 

Bernthal) para ser entregue a um cliente sem nome, que comprou o espécime. O motorista 

(Clive Owen) é contratado para transportar o pacote acompanhado por Holt, ordenando ao 

motorista para evadir as forças do FBI. Em rota para entregar Lily, o motorista desenvolve 

uma forte aversão ao tratamento violento e desumano de Holt para com Lily, como um 

objeto e não como um ser humano. O motorista chuta o mercenário para fora do carro 

subjugando-o e segurando-o sob uma arma. Holt persegue o motorista e tenta parar o carro 

com um rifle de sniper por helicóptero porém o motorista incapacita a equipe de Holt, 

derrubando o helicóptero e o deixando no meio da estrada para ser preso pelo FBI, após 

uma perseguição longa e intensa. Eventualmente, o motorista entrega Lily ao comprador. 

Um plot-point acontece nesse momento pois descobrimos que a Dr. Phillips é o cliente real, 

que leva a custódia materna de Lily. O motorista, mais uma vez, demonstra suas 

habilidades de condução extraordinárias. 

Covaleski afirma que os discursos empregados em peças de entretenimento 

publicitário interativo constituem narrativas complexas. Deste modo, cabe a análise 

baseando-se na estrutura da sequência canônica da narrativa complexa teorizada por Fiorin 

(2001). A primeira fase, referente ao uso da linguagem manipulatória, é recorrente em The 

Escape. O filme busca ressaltar os aspectos positivos do veículo através de um roteiro de 

ação do começo ao fim. Os planos gerais destacam o design sofisticado do modelo. Nas 

cenas de ação intensa, o carro demonstra ser extremamente veloz alcançando a velocidade 
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máxima de 250 km/h e é constantemente baleado e batido sem grandes danos à lataria graças 

ao chassis que é muito rígido para evitar qualquer tipo de torção na carroceria. Algo que 

mesmo se tratando de um exagero publicitário, ainda assim reforça a extrema qualidade do 

produto. Com um motor 3.0 turbo de 6 cilindros em linha, a máquina vai de 0 a 100 km/h 

em 5,2 segundos, tempo suficiente para realizar as fugas mais alucinantes. Mesmo durante 

as perseguições, o diretor não deixa de optar por enquadramentos que valorizem certos 

detalhes do carro como as rodas, a frente, a traseira e o painel. As freadas bruscas anunciam 

um sistema de freios altamente eficiente e um controle de estabilidade para nunca perder o 

controle da máquina. Os pneus largos permitem maior aderência ao asfalto. O câmbio 

automático xdriver de 8 marchas permite que o veículo esteja sempre com a marcha certa 

para a necessidade do momento. 

Possivelmente a cena mais icônicas de The Escape é o momento em que o carro, com sua 

força impressionante de 340 cavalos de potência, derruba um helicóptero puxando-o através 

de um cabo. O torque de 45,8 kgfm, possibilita que o veículo possa, de fato, realizar este 

feito. “Nossos carros são tão potentes que são capazes de derrubar helicópteros”, esse 

discurso certamente não convenceria tanto quanto a imagem que vemos no curta. Tudo isso 

em um super sedan de luxo. 

Quando Covaleski fala a respeito da fase de composição de uma narrativa 

complexa, ele diz, baseando-se em Fiorin, que em peças publicitárias híbridas é muito 

comum o personagem central da narrativa ter competências por vezes sobre-humanas, 

principalmente após fazer uso do produto anunciado, que lhe concede tais capacidades.  

Este pensamento nos leva a crer que o motorista certamente não conseguiria cumprir suas 

missões com eficácia se não possuísse a seu favor um carro extremamente potente e isso 

também nos motiva e nos faz desejar ter as mesmas habilidades do motorista, e isso só seria 

possível comprando um BMW. O motorista, apesar de apresentar-se sério na maioria do 

tempo, demonstra ser honesto e íntegro. Isso gera uma empatia e identificação do público 

com o personagem. 

Na fase da performance, o produto anunciado concede “condição de transformação 

à conduta do sujeito da ação, aferindo-lhe uma mudança comportamental ou de conduta, 

que transforma por completo sua atuação e o leva ao desfecho almejado por ele - e, por 
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conseguinte, ao desejado também pelo receptor que se identifica com o personagem”. Neste 

caso, o motorista sempre sóbrio, se solidariza pela causa de Lily e isso o leva a lutar contra 

Holt para levá-la em segurança até a Dra. Phillips, provocando acontecimentos 

interessantes ao longo da narrativa. 

Na quarta e última fase, a sanção, se constata que a performance foi realizada e o 

sujeito que a realizou recebeu o devido reconhecimento. O desfecho se dá com a 

demonstração que após a ação realizada pelo personagem central ele está sorvendo os 

benefícios do que realizou. Em The Escape, o desfecho decorre da prisão de Holt, o 

reencontro entre Lily e a Dra. Phillips e a gratidão de ambas ao motorista, e principalmente, 

pelo olhar de satisfação dele ao perceber que cumpriu mais uma missão com eficiência e 

ainda recebeu uma boa quantia em dinheiro por isso. 

Analisando agora alguns comentários do vídeo no Youtube, é possível perceber que 

muitos internautas acreditaram estar assistindo ao trailer de um filme e nem sequer notaram 

que tratava-se de publicidade, ou só perceberam ao final, reforçando o caráter híbrido da 

peça. A grande maioria aprovaram a ação e questionaram o porquê do curta não ser um 

filme real e apontaram que realmente gostariam que fosse. Muitos comentários revelaram a 

felicidade do público pelo fato de a BMW ter retomado o projeto. O vídeo tem, até a data 

deste trabalho, 7.151.105 visualizações, 36 mil likes e apenas 2,2 mil dislikes, isso mostra 

que o público, de fato, tem maior afeição por campanhas híbridas. Um comentário em 

especial nos chamou atenção, onde um internauta diz que cresceu assistindo os filmes 

antigos de The Hire e estava feliz pela volta da série. Isso demonstra que o branded content 

e o advertainment, quando bem feitos, tornam-se parte da vida das pessoas (mesmo que 

estas não sejam necessariamente consumidoras da marca), tamanho são os laços afetivos 

criados. 
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Imagem 1: Comentários do vídeo de The Escape publicado no YouTube 
 
 
 

Para os fãs e mais curiosos, a BMW Films criou um site, cujo link foi 

disponibilizado na caixa de descrição do vídeo publicado no YouTube, onde é possível 

assistir ao filme e encontrar diversas informações sobre a série e o novo projeto. Incluindo 

informações sobre a nova geração de carros, posters, informações sobre a equipe, 

entrevistas com os atores sobre o retorno da série, fotos e vídeos do behind the scenes e os 

dois trailers de The Escape. Para aqueles que gostam de saber como os filmes são feitos, o 

behind the scenes chega a ser tão excitante quanto o próprio curta. É possível perceber o 

quanto a produção de The Escape foi megalomaníaca, digna de um filme de Hollywood. 
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Assistir à gravação das cenas, além de um exercício interessante de metalinguagem, nos 

aproxima ainda mais do filme pois sabemos que a cena do caminhão tombando na pista e o 

helicóptero explodindo são reais e representaram perigo de morte à equipe. Os trailers são 

sequências de takes em um ritmo crescente e frenético, sem a ordem cronológica dos 

acontecimentos, que não nos permite compreender a história a ser narrada, mas prevê 

muitas explosões, tiros e fugas 

Imagem 2: Página inicial do site http://bmwfilms.com/ 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Foi possível notar durante a construção deste trabalho, a perceptível mudança da 

publicidade com o tempo, aliando as funções de anunciar, entreter e interagir 

concomitantemente. Um novo tipo de comunicação para novos emissores e receptores. The 

Escape não pode ser rotulado como sendo um caso de publicidade pura e convencional nem 

como mero entretenimento. Como aponta Covaleski, é um produto midiático híbrido, que alia 

o discurso persuasivo à fruição estética e, com isso, gera um composto comunicativo novo. 

 
A estrutura rígida dos gêneros não tem sentido em uma sociedade 
fragmentada e midiatizada o que exige novos conteúdos com múltiplas 
funções, por um lado, para entreter e, por outro, para informar (IMBERT: 
2003 apud COVASLESKI: 2015, p. 169). 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

BMW Films: The Escape. YouTube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jzUFCQ-P1Zg>. Acesso em 2 dez. 2017 



  20 

 
COVALESKI, Rogério. Cinema e Publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro. 2015. 
FONSECA, Gustavo. BMW Films volta 15 anos depois. Cinematográfico, 2016. Disponível  em: 
<http://cinematografico.com.br/2016/10/bmw-films-volta-15-anos-depois/>. Acesso em 4 dez. 2017 

 
HESPOS, Tom. BMW Films: The Ultimate Marketing Scheme. imedia, 2002. Disponível em: 
<http://www.imediaconnection.com/articles/ported-articles/red-dot-articles/2002/jul/bmw-fil 
ms-the-ultimate-marketing-scheme/>. Acesso em 4 dez. 2017. 

 
MARCONDES, Pyr. Uma História da Propaganda Brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

 
The Escape (2016 film). From Wikipedia, the free encyclopedia. Disponível 
em:<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Escape_(2016_film)>. Acesso em 2 dez. 2017 Disponível 
em:<http://bmwfilms.com/>. Acesso em 2 dez. 2017 

 
The Hire. From Wikipedia, the free encyclopedia. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hire>. Acesso em 2 dez. 2017. 

 
TOSCANI, Oliviero. A Publicidade é um  Cadáver  Que  Nos  Sorri.  6.  ed.  Rio  de  Janeiro:  
Ediouro, 2009. 


