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Resumo 
 
O presente artigo objetiva realçar a importância do marketing digital para o chamado 
cinema de nicho contemporâneo, especificamente o filme de guerra na cinematografia 
brasileira. Através do estudo de caso da divulgação do filme Homens da Pátria (Brasil 
- Gastão Coimbra, 2015) e amparado em bibliografia e entrevista com o diretor, bus-
camos compreender as possibilidades que as novas mídias despertam para o filme 
independente de baixo orçamento destinado a um público inicialmente restrito e re-
cortado. Percebemos que a internet é o veículo com o melhor custo-benefício para 
esta categoria de obra cinematográfica e que representa, na atualidade, a ampla 
abrangência que o filme pode alcançar, direcionando recursos de mídia para o pú-
blico-alvo específico de cada nicho. 
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Introdução 

 

No intuito de demonstrar a importância crescente do marketing digital para o 

cinema contemporâneo, especialmente o cinema de nicho, o presente artigo traça o 

panorama da área do marketing digital e as características específicas do filme-exem-

plo no recorte temático, o filme de guerra brasileiro, caminhando através do estudo de 

caso do processo de divulgação do filme Homens da Pátria (Gastão Coimbra, 2015), 

o mais recente longa-metragem ficcional brasileiro do gênero. 

Partindo da premissa de que o marketing digital, destacadamente a plataforma 

da internet, é o veículo com o melhor custo-benefício para a propagação do filme de 

nicho, com a possibilidade de direcionamento cada vez mais específico para o público-

alvo recortado; e que o cinema de nicho brasileiro, pelo orçamento limitado e temática 

e linguagem próprias, possui um público reduzido e bastante recortado frente aos 
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grandes lançamentos; o presente artigo apoiou-se na bibliografia de teóricos e pes-

quisadores de ambas as searas interconectadas (o marketing digital e o cinema de 

nicho) e em uma concisa entrevista escrita, obtida através de um questionário pré-

moldado, com o cineasta Gastão Coimbra, diretor, produtor e roteirista do filme-exem-

plo, Homens da Pátria. 

Ambos os grupos temáticos se encontram atuais e potentes, já que a internet é 

presença constante e integrada ao hábito diário da maior parte da população brasi-

leira2, a quantidade de longas-metragens lançados no Brasil é crescente ano a ano 

desde 19953 e o filme de guerra é um nicho em atual desenvolvimento no Brasil: dos 

seis longas-metragens de ficção que o país produziu desde 1942 sobre a sua partici-

pação na Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história, aproximada-

mente 33% foram lançados nos últimos cinco anos4, por exemplo. 

O presente artigo, de caráter qualitativo e descritivo, subdividiu-se na conceitu-

ação bibliográfica da importância do marketing digital para a atividade cinematográ-

fica; do nicho do filme de guerra no Brasil; e no estudo de caso específico do filme-

exemplo, Homens da Pátria (Gastão Coimbra, 2015). 

 

 

Marketing, Cinema e Guerra 

 

 A famosa expressão “quem não é visto não é lembrado”, atribuída ao filósofo 

francês René Descartes, é modernamente associada ao marketing empresarial ou 

pessoal. No campo do cinema, podemos dizer que quem não é visto não é assistido. 

Isso é, o filme que não se torna conhecido do público-alvo não desperta interesse e 

não cria espectadores. É a atividade do marketing que o fará ser visto e, em conse-

quência, assistido. 

A imbricação, portanto, do marketing com a atividade cinematográfica é datada 

desde a criação da segunda. Para alcançarem público na histórica data de 28 de de-

zembro de 1895, os Irmãos Lumière precisaram divulgar seu invento e a sessão inau-

gural programada para o Grand Café, em Paris. 

                                                             
2 Sítio digital da Revista Exame. Brasil é o 4º país em número de usuários de internet. Acessado em 07/06/2018. 
 

3 Sítio digital da Agência Nacional do Cinema (ANCINE). Informe Anual de Produção de Longas 
Metragens 2014. Acessado em 08/06/2018. 
 

4 ROQUE, Daniel Mata. A cobra vai filmar. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2018. p. 157. 
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O pesquisador António Sanganha sustenta que 

 

A promoção cinematográfica nasce com o surgimento do cinema. Na década 
de 1890, os filmes eram uma novidade que se promovia a si mesma, pois 
bastava um feirante ou vendedor mostrar imagens em movimento num salão 
para atrair audiências. [...] À medida que o tempo passou e o cinema deixou 
de se limitar apenas em imagens em movimento e ganhou mais criatividade 
no seu argumento, surgiram os primeiros cartazes de promoção cinemato-
gráfica.5 

 

Quase a mesma antiguidade encontramos na relação do próprio binômio mar-

keting e cinema com o tema da guerra. 

 

Em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, a Edison Manufacturing 
Company, dirigida por Thomas Edison, produziu o filmete Shooting Captured 
Insurgents, onde um pelotão do exército espanhol posiciona um grupo de in-
surgentes cubanos capturados em frente a uma parede e os fuzila pelas cos-
tas. Trata-se de uma reencenação, uma ficção com ares de realidade. O ví-
deo tem apenas vinte segundos. Preservado na Biblioteca do Congresso dos 
Estados Unidos da América, o vídeo está catalogado no gênero “guerra”.6 

 

 Percebemos, portanto, que a tríplice combinação marketing-cinema-guerra é 

centenária: o cinema como meio e veículo, a guerra como tema e arma, o marketing 

como difusor e potencializador de longo alcance. 

 Na realidade brasileira da contemporaneidade, pretendemos traçar um paralelo 

e estabelecer a importância do marketing (agora digital) para o cinema de um nicho 

específico, aquele que trata da guerra. 

 

O FILME DE GUERRA E SEU NICHO NO BRASIL 

 

 A pesquisadora Maria Cristina Couto cita a professora doutora Hadija Chalupe 

da Silva, em sua definição de filme de nicho. 

 

O filme de nicho, ou filme miúra, é aquela obra que tem maior dificuldade de 
inserção no mercado. No entanto, essa “dificuldade” não pode ser atrelada a 
um baixo potencial, mas ao fato de serem filmes que geralmente tentam in-
serir inovações estéticas no “mercado” cinematográfico.7 

                                                             
5 SANGANHA, António Salgueiro Batista. Meios de divulgação promocionais de cinema: estudo 
sobre o impacto nos consumidores. Tese de Mestrado. Viseu, Portugal: Escola Superior de Educação 
de Viseu, 2015. p. 16. 
 

6 ROQUE, Daniel Mata. A cobra vai filmar. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2018. p. 33. 
 

7 SILVA, Hadija Chalupe. Apud COUTO, Maria Cristina. Distribuição cinematográfica e filmes de 
nicho – a distribuição de 3 EFES. Artigo. Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2013. p. 3. 
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Couto prossegue, destacando que o filme de nicho, em geral, é realizado com 

baixo orçamento (que a autora, citando a Agência Nacional do Cinema, estipula em 

torno de um milhão de reais) e privilegia inovações de linguagem ou produção, traba-

lhando, frequentemente, com atores e técnicos pouco conhecidos pelo grande público 

ou estreantes.8 

 

Figura 01 – Cartaz oficial do filme Homens da Pátria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.portalfeb.com.br/homens-da-patria-o-novo-longa-metragem-sobre-a-feb/ 

 

No caso em tela, temos uma especificidade do filme de nicho brasileiro: o filme 

de guerra, aquele que trata, como gênero ou subgênero, temática central ou pano de 

fundo, de um conflito militar e de seus assuntos periféricos ou correlatos.9 

 

                                                             
8 COUTO, Maria Cristina. Distribuição cinematográfica e filmes de nicho – a distribuição de 3 
EFES. Artigo. Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2013. 
 

9 ROQUE, Daniel Mata. A cobra vai filmar. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2018. 
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Escrever sobre filmes que abordam a história da guerra é mostrar seu papel 
enquanto arma poderosa para convencer as massas, tal como o fizeram ame-
ricanos e, em especial, nazistas e fascistas europeus durante a Segunda 
Guerra Mundial.10 

 

Tradicionalmente, a filmografia brasileira sobre guerra é muito reduzida, pouco 

expressiva. Em seu levantamento, o pesquisador William Reis Meirelles cita apenas 

três filmes de ficção realizados sobre a Guerra do Paraguai na cinematografia nacio-

nal, três documentários e um longa-metragem de ficção sobre a Primeira Guerra Mun-

dial e cinco filmes sobre a Segunda Guerra Mundial.11 

Entre 1942 e 2017, apenas seis longas-metragens de ficção foram realizados 

e lançados comercialmente no Brasil tendo como temática central a participação na-

cional nos embates da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história 

e o enfrentamento bélico mais recente do qual o país participou, tendo saído vitorioso. 

São eles O Brasileiro João de Souza (Bob Chust, 1944); Asas do Brasil (Moacyr Fe-

nelon, 1947); Sangue, amor e neve (Jeronimo Jeberlotti, 1958); Eles não voltaram 

(Wilson Silva, 1960); A Estrada 47 (Vicente Ferraz, 2013); e Homens da Pátria (Gas-

tão Coimbra, 2015).12 

Muito relevante, no entretanto, é perceber que dos seis longas-metragens de 

ficção que o país produziu desde 1942 sobre a Segunda Guerra Mundial, dois (ou 

aproximadamente 33%) foram lançados nos últimos cinco anos. Observamos o cres-

cimento da produção e do consumo deste filme de nicho no Brasil, possivelmente 

proporcionado por uma combinação dos novos meios de produção com o surgimento 

de uma nova geração de cineastas e uma releitura histórica de fatos do século XX. 

Neste caso, observamos que cada vez mais surge, no cinema brasileiro, o in-

teresse em produzir e assistir a este subgênero ficcional. O interesse não é só reve-

lado pelo substancial aumento de produção, após um intervalo, no tema específico, 

de 53 anos sem nenhuma produção. A Estrada 47 venceu os prêmios principais do 

Festival de Gramado 2014, do Festival Ibero-Americano de Cinema 2014 e do Festival 

                                                             
10 MEIRELLES, William Reis. A guerra como tema no cinema brasileiro. Londrina: Revista de História 
e Ensino da Universidade Estadual de Londrina (Paraná – Brasil), 2005. p. 135. 
 

11 Ibid. 
 

12 ROQUE, Daniel Mata. A cobra vai filmar. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2018. p. 54. 
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de Cinema da Lapa 2014.13 Ademais, foi lançado comercialmente em cinemas de di-

versas capitais brasileiras, alcançando cerca de 20.000 espectadores.14 Homens da 

Pátria, inédito no circuito comercial de cinemas, foi distribuído por streaming em pla-

taformas nacionais e internacionais, tendo sido adquirido pelo Canal Space (de tele-

visão paga) no Brasil.15 

 

Todo filme constitui um reflexo do contexto histórico em que havia sido reali-
zado. Se, no entanto, este filme aborda um tema histórico do passado, a ar-
ticulação Cinema-História se produz num nível duplo: a do filme como instru-
mento de análise e reprodução de um acontecimento histórico, e também 
como paralelo reflexo contemporâneo das circunstâncias históricas do mo-
mento de sua produção.16 

 

Para além de qualificações como “proporcional”, “grande” ou “pequeno”, o dis-

tribuidor Rodrigo Saturnino Braga afirma que “todo filme tem um público específico, 

que pode consistir em alguns poucos milhares ou em milhões de espectadores”.17 

A afirmativa reforça, decisivamente, o valor do marketing para o cinema. 

 

O MARKETING DIGITAL NO CINEMA 

 

Este valor cinematográfico representado pelo marketing (e valor aqui, desta-

que-se, é bastante diferente de custo ou orçamento) cresce de modo inversamente 

proporcional ao número de espectadores que o filme, em uma análise realista, acre-

dita poder atingir: as grandes produções, conhecidas por “blockbusters”, que atingirão 

milhões de espectadores, buscam, via de regra, difundir a existência de seu filme para 

a maior quantidade de pessoas possível; no caso do filme de nicho, sabedor da limi-

tação de sua abrangência, seja pelo teto orçamentário, seja – principalmente – pela 

temática e pela linguagem, o marketing será direcionado para um público o mais re-

cortado possível, o público-alvo que possui já um interesse pelo tema e/ou pela abor-

dagem cinematográfica da obra. 

                                                             
13 Sítio digital Adoro Cinema. Verbete A Estrada 47. Acessado em 14/06/2018. 
 

14 Ibid. 
 

15 COIMBRA, Gastão. Entrevista concedida ao autor em 23/07/2017. 
 

16 RIAMBAU, Esteve. Apud PEREIRA, Wagner Pinheiro. O poder das imagens: cinema e política nos 
governos de Adolf Hitler e de Franklin D. Roosevelt (1933-1945). São Paulo: Alameda, 2012. p. 32. 
 

17 SATURNINO BRAGA, Rodrigo. Distribuição cinematográfica. In: DIAS, Adriana; BARBOSA, Letícia 
de Souza (orgs). Film Business: o negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 43. 
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Sanganha cita J. B. Pinho quando conceitua o marketing como um sistema que 

que torna público um produto ou serviço e o direciona ao segmento de mercado-alvo 

apropriado, adaptando a conceituação para o marketing cinematográfico como “o con-

junto de atividades que procura divulgar os filmes dos seus produtores junto do es-

pectador final”.18 A produtora cinematográfica Iafa Britz classifica o marketing cinema-

tográfico como “o processo de chamar a atenção do público para o filme”.19 

Na contemporaneidade do século XXI, percebemos o agigantamento da tarefa 

de marketing na área cinematográfica com um dado bastante objetivo: com a evolução 

do cinema, vem crescendo de modo diretamente proporcional o custo empregado na 

divulgação do lançamento das obras, ao ponto de grandes produções dobrarem o 

custo de produção – isso é, investir o mesmo valor na realização da obra em si e na 

divulgação de seu lançamento comercial. 

 

Costuma-se dizer que, para se lançar um filme, são necessários investimen-
tos semelhantes ao custo de sua produção. Exageros à parte, essa afirmativa 
faz sentido, principalmente para os filmes que conseguem ter uma circulação 
internacional nos mercados mais importantes. A somatória dos valores inves-
tidos em cópias; na produção de materiais; na divulgação e na propaganda 
em vários veículos; além da fiscalização dos materiais em exibição e das bi-
lheterias, pode atingir montantes próximos aos valores da produção do filme, 
principalmente, quando os impostos incidentes sobre a receita são contabili-
zados como custos de comercialização.20 

 

 Sob a ótica do filme de nicho brasileiro, o investimento encontra cifras mais 

modestas, tanto no orçamento total como no percentual destinado ao marketing, mas 

a preocupação e a importância atribuída a este último não é em nada abalada. E uma 

disponibilidade frequentemente menor de recursos (como visto em Couto) é um dos 

elementos-base do binômio que definirá o marketing digital como o mais eficiente ve-

ículo de difusão deste cinema. 

 O século XXI trouxe a internet 2.0 e uma profusão de sites, blogs, redes sociais, 

grupos, páginas, meios de comunicação direta em geral e plataformas de streaming 

                                                             
18 SANGANHA, António Salgueiro Batista. Meios de divulgação promocionais de cinema: estudo 
sobre o impacto nos consumidores. Tese de Mestrado. Viseu, Portugal: Escola Superior de Educação 
de Viseu, 2015. p. 20. 
 

19 BRITZ, Iafa. A arte de materializar. In: DIAS, Adriana; BARBOSA, Letícia de Souza (orgs). Film 
Business: o negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 43. 
 

20 SATURNINO BRAGA, Rodrigo. Distribuição cinematográfica. In: DIAS, Adriana; BARBOSA, Letícia 
de Souza (orgs). Film Business: o negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 118. 
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de produtos variados. É a possibilidade de comunicação pessoa-a-pessoa, um a um, 

ao mesmo tempo que potencializa-se a mesma comunicação à categoria do milhão. 

 A pesquisadora Liliana Pacheco afirma que o boca a boca é a mais eficiente 

ferramenta de propaganda de um filme independente21, justamente por estes não con-

tarem com grandes orçamentos e máquinas de marketing para sua promoção. Citando 

Angus Finney, Pacheco aponta quatro motivações para assistir a determinado filme 

no cinema: “a visibilidade do filme, o desejo de o ver, a recomendação dos pares e a 

recomendação nas redes sociais – fóruns, Twitter, Facebook, por exemplo”.22 

 É justamente no último ponto que percebemos a simbiose entre o clássico boca 

a boca e o mundo digital: o poder já estava estabelecido – a indicação de amigos ou 

formadores de opinião de há muito esteve calcada como das mais importantes influên-

cias para o espectador; a grande diferença que se faz aqui e agora é a possibilidade 

de praticamente qualquer pessoa poder emitir uma opinião (com ou sem embasa-

mento técnico-teórico) e a possibilidade desta opinião-livre atingir centenas, milhares 

ou literalmente milhões de pessoas, em toda e qualquer parte do mundo. 

 Alia-se ao poder constatado da internet o seu baixo custo: publicações em 

blogs e redes sociais são gratuitas, em se arcando com um plano geral de provedor 

de internet. 

 O filme independente, o filme de nicho, completa assim o binômio com o poder 

da tecnologia: une uma releitura contemporânea do mais importante e espontâneo 

fenômeno de marketing (o boca a boca) a uma plataforma de largo alcance e custo 

baixo (a internet). 

Pacheco reforça essa combinação contemporânea quando afirma que “o boca 

a boca é dos mais importantes fenômenos de marketing, que não pode ser comprado, 

independentemente do orçamento do filme”23 e que este fenômeno, “com as novas 

tecnologias, atingiu proporções inéditas”.24 

 As novas mídias funcionam para os filmes então como agregadoras e difusoras 

de crítica e conteúdo, em uma cadeia interativa que assiste, divulga, critica e produz. 

                                                             
21 PACHECO, Liliana. Marketing, recepção e crítica cinematográfica na era digital. Artigo. Revista 
Estudos em Comunicação, nº 12, 351-165, dezembro de 2012. p. 358. 
 

22 Ibid. 
 

23 Ibid. p. 359. 
 

24 Ibid. 
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 Pacheco salienta que todas as inovações não serão capazes de reduzir a zero 

o custo de marketing de um filme comercial e que tampouco é possível abstrair da 

publicidade tradicional, principalmente nos grandes lançamentos, nos blockbusters de 

largos recursos. No entanto, a internet, hoje, possibilita que exista vida cultural e 

mesmo comercial para as obras e os cineastas que não dispõem de flexibilidade fi-

nanceira para os custos realistas da publicidade tradicional, ao mesmo tempo que 

permite uma maior direcionalidade. 

 Quando falamos em filme de guerra no Brasil, miramos um campo bastante 

limitado. Inserções em TV aberta, outdoor na rua e campanhas massivas em geral 

custam altas cifras – muitos filmes investem em marketing somas maiores do que o 

orçamento total da maioria das obras independentes – e podem não atingir um único 

espectador potencial, justamente observando a extrema especificidade que encontra-

mos. Se Homens da Pátria é um sucesso do gênero por ter atingido cerca de 30.000 

espectadores com streaming online e sem lançamento em espaços físicos (como ve-

remos mais adiante), o maior objetivo de sua campanha deve ser falar com estes trinta 

mil brasileiros, ou um grupo até triplamente superior. O objetivo, considerando o limite 

orçamentário e sua distribuição inteligente e criativa, não será falar com 50 ou 100 

milhões de brasileiros, como, por exemplo, os grandes lançamentos de Avatar (EUA 

– James Cameron, 2009 – público estimado em mais de 9 milhões de espectadores 

no Brasil)25 ou Até que a sorte nos separe (Brasil – Roberto Santucci, 2012 – público 

estimado em 3,5 milhões de espectadores no Brasil).26 

 Pacheco, ainda amparada em Finney, avança em uma perspectiva dupla nesse 

sentido: a relação internet-marketing em uma visão micro e macro. No primeiro cami-

nho, “estudar os media interativos e a sua influência nas audiências, através das redes 

sociais, dos widgets, aplicações, podcast, etc [...]”.27 Na sequência macro, observa 

“um ponto de encontro entre dinâmicas sociais, econômicas, criativas, tecnológicas e 

estruturais [que] se encontram com as mudanças na própria indústria [...]”.28 

                                                             
25 Sítio digital Adoro Cinema. Verbete Avatar. Acessado em 10/06/2018. 
 

26 Sítio digital Adoro Cinema. Verbete Até que a sorte nos separe. Acessado em 10/06/2018. 
 

27 PACHECO, Liliana. Marketing, recepção e crítica cinematográfica na era digital. Artigo. Revista 
Estudos em Comunicação, nº 12, 351-165, dezembro de 2012. p. 360. 
 

28 Ibid. 
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 Para o presente artigo, caminhamos através do conceito micro desta relação 

internet-marketing, observando a possibilidade direta e objetiva de um filme de nicho 

atingir o público-alvo. 

 

ESTUDO DE CASO: HOMENS DA PÁTRIA, DE GASTÃO COIMBRA 

 

 O filme Homens da Pátria está inserido em um contexto de exceção, é uma 

especificidade dentro do campo de estudo do filme de guerra brasileiro: é o longa-

metragem ficcional mais recente produzido em terras nacionais sobre a Segunda 

Guerra Mundial. Pertencente a um grupo bastante diminuto, de apenas seis exempla-

res, é também um filme de baixo orçamento e de caráter absolutamente independente. 

 Em sua sinopse oficial, apresenta o enredo histórico: 

 

Por meio de um projetor 16 milímetros e latas de filme que herdou de seu pai, 
jovem descobre a aventura de seu avô, que lutou na Segunda Guerra Mun-
dial, quando o Brasil enviou 25.000 soldados para lutar com os EUA, contra 
o avanço nazista na Europa.29 

 

 Justificando a oportunidade do tema ao mesmo tempo que nos permite obser-

var o público restrito e as dificuldades de entrada no circuito de exibição comercial, o 

diretor da obra, o cineasta Gastão Coimbra, informa que: 

 

Dando aulas em cursos de cinema, diversas vezes me deparei com o espanto 
dos jovens quando eu dizia que 25.000 brasileiros haviam feito parte do 
quinto exército americano e lutado na Segunda Guerra Mundial, e sentia que 
tanto os que perderam a vida, quanto os que sobreviveram, haviam sido es-
quecidos pela história e pelo povo brasileiro de uma forma geral. [...] Existem 
poucos filmes sobre o tema, e acredito que seja devido ao fato dos mesmos 
necessitarem de um conhecimento dos detalhes de forma muito exigente e 
com altos custos envolvidos [...]30 

 

 A produção, financiada sem qualquer incentivo estatal, assumiu desde sua con-

cepção um caráter extremamente independente: foi financiada com os recursos priva-

dos do próprio cineasta, orçada no total em aproximadamente um milhão de reais, 

“que é muito para quem investe e pouco para um filme”31, ressalta Coimbra. 

                                                             
29 Sítio digital Adoro Cinema. Verbete Homens da Pátria. Acessado em 18/06/2018. 
 

30 COIMBRA, Gastão. Entrevista concedida ao autor em 23/07/2017. 
 

31 Ibid. 
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 Lançado comercialmente, a campanha de marketing do filme precisou transpor 

duas barreiras fundamentais: a primeira, como exposto anteriormente, ligada ao baixo 

orçamento independente e ao alcance direcionado ao recorte de público a que se 

destina o filme de nicho; a segunda, o próprio fato de ser uma produção brasileira. 

 Embora com produção e bilheteria crescentes, o cinema brasileiro há décadas 

e ainda na atualidade enfrenta resistência de público pelo simples fato de ser uma 

produção brasileira, historicamente associada por parte do público a filmes de baixa 

qualidade técnica, como destaca Rodrigo Saturnino Braga, executivo de distribuição 

cinematográfica no Brasil, ao identificar a importância do primeiro final de semana 

para a bilheteria de um filme: 

 

Na média, as 15 maiores aberturas [bilheteria do primeiro final de semana do 
filme em exibição] de filmes estrangeiros no Brasil [...] obtiveram 21% do seu 
público no primeiro fim de semana. [...] O percentual total das 15 maiores 
aberturas do cinema brasileiro é de 9,5% [...]. A primeira razão decorre do 
ainda existente preconceito a respeito do cinema brasileiro, principalmente 
entre a parcela mais jovem do público frequentador. Neste caso, parece que 
o espectador em potencial prefere aguardar a impressão dos primeiros es-
pectadores para, quando o “boca a boca” for positivo, assistir ao filme.32 

 

 O panorama evidencia a forte barreira inicial que o filme, apenas por ser brasi-

leiro, precisa transpor e, ao mesmo tempo, reforça, também neste caso, o valor de 

marketing que representa o boca a boca positivo, pessoalmente ou nas redes virtuais. 

 O pré-conceito negativo formado contra o cinema brasileiro muitas vezes é ex-

tensivo a outros setores culturais ou profissionais do Brasil, fato que encontra amparo 

no antológico conceito vaticinado pelo escritor Nelson Rodrigues, que cunhou o “com-

plexo de vira-lata”: 

 

Por “complexo de vira-lata” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se 
coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. [...] O brasileiro é um 
narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encon-
tramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.33 

 

 É, portanto, árdua a tarefa de transpor os dois obstáculos iniciais ao filme, en-

raizados há bastante tempo. 

                                                             
32 SATURNINO BRAGA, Rodrigo. Distribuição cinematográfica. In: DIAS, Adriana; BARBOSA, Letícia 
de Souza (orgs). Film Business: o negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 122-124. 
 

33 RODRIGUES, Nelson. Apud MARIOTTI, Humberto. O Complexo de Inferioridade do Brasileiro. 
Ensaio. Sítio digital da Revista BSP. Acessado em 09/09/2017. 
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 No caso de Homens da Pátria, a campanha de marketing foi feita pela distribui-

dora nacional O2 Filmes, empresa reconhecida do setor, que direcionou os esforços 

basicamente para a internet, em site próprio e portais conveniados.34 

 Em sua plataforma própria, a O2 Play, onde o filme também pode ser assistido 

via streaming, o filme é colocado na categoria do gênero ação e aventura, subtraindo 

a menção ao subgênero da guerra. A colocação formal do filme na “prateleira” virtual, 

portanto, ainda o afasta um pouco do subgênero de nicho, a guerra, possivelmente 

buscando tornar sua temática mais abrangente e atrair um público maior, que atrair-

se-ia pela “ação”, em abstrato, de modo geral, o que abarcaria também a especifici-

dade do filme de guerra.35 

 Ao mesmo tempo, a página oficial do filme, de sua distribuidora, apesar de seu 

baixo orçamento e público específico, procura apresenta-lo como um verdadeiro blo-

ckbuster brasileiro, um membro do chamado “cinemão”, no jargão da área, afastando-

se da possivelmente limitadora classificação nominal de “filme independente”. Esse 

intuito está ligado ao próprio objetivo de superar o “fardo” de ser um filme nacional, 

como vimos. Historicamente, o cinema brasileiro enfrentou dificuldades técnicas e or-

çamentárias, limitando sua abrangência e associando-o a filmes de qualidade inferior, 

incomparáveis ao padrão “hollywoodiano”, como sustenta o crítico cinematográfico Is-

mail Xavier: 

 

Em verdade, não houve condições para um forte cinema clássico brasileiro 
no momento em que este foi procurado e tinha sentido enquanto proposta. 
Sua estética exigia, em 1930, 1940 ou 1950, um aparato de produção e dis-
tribuição fora do alcance, o que tornou instáveis, rarefeitas, problemáticas ao 
extremo, as tentativas de um estilo hollywoodiano no Brasil.36 

 

 O conceito hollywoodiano em contraposição à linguagem brasileira, associada 

ao cinema autoral enquanto estética e à baixa qualidade enquanto técnica, é reforçado 

pelo diretor da obra, quando sustenta que “a linha dinâmica que utilizei foi a do cinema 

de entretenimento americano [...], fugindo da estética francesa dramática que imperou 

no Brasil por 40 anos e ainda é muito presente em nossos filmes e telenovelas”.37 

                                                             
34 COIMBRA, Gastão. Entrevista concedida ao autor em 23/07/2017. 
 

35 Sítio digital O2 Play. Página Homens da Pátria. Acessado em 20/06/2018. 
 

36 XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001. p. 37. 
 

37 COIMBRA, Gastão. Entrevista concedida ao autor em 23/07/2017. 
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 Paralelamente, ao ser lançado na internet, o filme extrapolou as fronteiras da 

distribuidora e encontrou boca a boca digital em sites, blogs e redes sociais. Fato 

interessante é notar que este marketing espontâneo, ao contrário, adveio muito justa-

mente do fato de se tratar de um filme de guerra nacional, particularmente sobre a 

Segunda Guerra Mundial – tema que reúne pesquisadores e interessados de diversas 

áreas e categorias. Um dos resultados é o boca a boca “de forma”, precursor do boca 

a boca “de conteúdo”: pessoas divulgaram o filme, com ênfase positiva, assumindo 

que sequer o tinham assistido ainda, considerando elogiável o simples fato de existir 

um filme assim, desejando dar ao fato visibilidade. 

 Exemplo disso é o comentário que transcrevemos abaixo, extraído do site Por-

tal da Força Expedicionária Brasileira, que divulgou fotos de bastidores e o trailer do 

filme. O autor do comentário está identificado apenas como “gleison”. 

 

Eu apoio essa ideia, gosto da história da Segunda Guerra, faço questão de 
acompanhar cada detalhe, e vou assistir. Parabéns diretor por sua iniciativa.38 

  

 Nota-se o interesse despertado pela temática do filme, veiculada em seu ma-

terial promocional disparado via internet. Mais do que isso, o filme mereceu elogios 

de um ainda possível espectador, ou seja, sem sequer ter assistido ao filme o inter-

nauta já o julgou merecedor de elogios, neste caso justamente por retratar a temática 

histórica do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que o público reconhece como sub-

retratada na cinematografia. 

 No caso, o possível espectador, que teve seu interesse despertado pelo conte-

údo divulgado da obra, pôde conhecer a existência do filme através da internet, de um 

site específico do microcosmos ao qual a obra se dedica, que é a história da Segunda 

Guerra. Este site, o Portal da Força Expedicionária Brasileira, representou grande im-

pulso para a divulgação do filme. 

 Com diversos materiais sobre a atuação brasileira no conflito, o site reúne fotos, 

vídeos, artigos, monografias, músicas, indicações de livros e filmes, notícias jornalís-

ticas e fóruns abertos para discussão do tema. O seu ponto de maior divulgação e 

abrangência é sua página no Facebook, que reúne mais de 33.000 (trinta e três mil) 

                                                             
38 Comentário retirado da internet, autor identificado apenas como “gleison”. Sítio digital Portal da Força 
Expedicionária Brasileira. Acessado em 11/07/2018. 
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“curtidas”.39 A página no Facebook do próprio filme, nomeada Homens da Pátria – O 

Filme, reúne pouco mais de 5.000 (cinco mil) curtidas40, o que não deixa de ser um 

número considerável para o alcance do filme independente, mas está significativa-

mente distante do Portal da Força Expedicionária Brasileira e do público já alcançado 

pelo filme, mais próximo ao número de “curtidores” da segunda página. 

 

Figura 02 – Página do filme Homens da Pátria no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sítio digital do Facebook, página Homens da Pátria – O Filme 
Acessado em 12/07/2018 

 

 A temática do filme, portanto, foi capaz de abrir-lhe possibilidades de divulga-

ção espontânea no meio virtual, potencializando em progressão geométrica o valioso 

boca a boca. A página do Portal possui quase seis vezes mais “curtidores”, ou seis 

vezes mais potenciais espectadores. Ademais, o ponto mais valioso desses potenciais 

espectadores é a certeza de seu interesse pelo tema do filme. A presença digital nesta 

rede restrita informa, de antemão, seu desejo individual de conhecer aquela história e 

de fruir os mais variados tipos de veículos disponíveis sobre o assunto. Bastaria, para 

tal, saber da existência do filme. O interesse já existe. O Portal cumpre, então, essa 

                                                             
39 Dado aferido na página Portal da Força Expedicionária Brasileira no sítio digital do Facebook. Aces-
sado em 12/07/2018. 
 

40 Dado aferido na página Homens da Pátria – O Filme no sítio digital do Facebook. Acessado em 
12/07/2018. 
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função primordial – definida anteriormente como o próprio conceito de marketing, a 

função de “dar a conhecer”. 

 Em via convergente, o próprio filme despertou interesse especial no meio dos 

interessados no assunto, reforçando o poder comunicativo e didático do cinema. Na 

página do Facebook do Portal a média de audiência de cada publicação circula entre 

25 e 30 curtidas. A postagem mais recente sobre o filme Homens da Pátria, datada 

de 25/07/2017 (já dois anos após o seu lançamento, portanto), arrebanhou 112 curti-

das. 

 

Figura 03 – Postagem do filme Homens da Pátria na página do Portal 

da Força Expedicionária Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sítio digital do Facebook, página Portal da Força Expedicionária Brasileira 
Acessado em 12/07/2018 

 



16 
 

O administrador do Portal, o especialista em história militar Derek Destito Ver-

tino, reitera a escassez do tema no meio cinematográfico (e o interesse que um filme 

do tipo, quando existe, desperta nos pesquisadores e fãs do tema) e a limitação das 

produções recentes, quando sustenta que: 

 

Infelizmente o tema é pouco abordado nos colégios e ainda é citado em tom 
de zombaria como "soldados desdentados" ou "tropa coadjuvante”, apesar 
da bibliografia acessível sobre a boa campanha brasileira dentro das missões 
estipuladas pelo Comando Aliado na Campanha da Itália. Consequente-
mente, a contribuição cinematográfica sobre o tema fica reduzida a iniciativas 
de parentes de veteranos ou autodidatas com orçamentos reduzidos que res-
gatam a memória como função social da comunidade.41 

 

 Além do Portal da Força Expedicionária Brasileira, que representou importante 

alavanca para a difusão online do filme, outros meios digitais mais ou menos especi-

alizados abordaram o lançamento do filme. Exemplo relevante é o blog Francisco Mi-

randa, dedicado à história mundial contemporânea, cujo sistema próprio de contagem 

informa ter obtido quase oito milhões de acessos. Em uma crítica sucinta, o autor 

reforça o ineditismo do projeto cinematográfico e o adjetiva como “bastião de resistên-

cia”, “aula de história” e “mais do que um filme”.42 

 Ambos os exemplos demonstram a abrangência dos meios comunicativos digi-

tais e o alcance que são capazes de proporcionar ao cinema contemporâneo. Espe-

cificamente no caso do cinema de nicho, encontramos a preciosa ferramenta de mar-

keting do boca a boca espontâneo, gerado por pessoas, páginas e sites (com maior 

ou menos alcance) que comentam, compartilham e impulsionam gratuitamente o as-

sunto por sua forma ou seu conteúdo, pela identificação prévia que encontram. No 

caso do filme de guerra, ciente de sua limitação de público espectador, é possível que 

encontre nesse reduto e dessa forma a quase totalidade de seus espectadores, com 

baixo e direcionado investimento. 

 

 

 

 

 

                                                             
41 VERTINO, Derek Destito. Entrevista concedida ao autor em 02/07/2017. 
 

42 Sítio digital chicomiranda.wordpress.com. Acessado em 20/05/2018. 
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Conclusões 

 

É possível perceber, a título de conclusão, o valor agregador e difusor que o 

marketing traz para o cinema, notadamente a grande importância que o marketing 

digital representa para o cinema de nicho. 

 A bibliografia sustenta o valor do boca a boca, da comunicação direta, para a 

propagação de uma ideia – no caso, a ideia de assistir a determinado filme. Os gran-

des lançamentos comerciais buscam atingir este ponto, abarcando também outros 

objetivos. No caso específico do filme de nicho, do filme independente, pelo público 

recortado e pela natural limitação de recursos financeiros e de alcance, o boca a boca 

torna-se fundamental para o alcance do público-alvo. 

 As possibilidades e o alcance do boca a boca, mantido o conceito, são poten-

cializadas pela capacidade da internet, que permite a comunicação um para um em 

um nível exponencial da casa dos milhões, ao mesmo tempo que dá voz, gratuita a 

facilmente, a diversos grupos e pensadores, técnicos ou amadores. 

 No caso específico do filme Homens da Pátria, realizado com recursos priva-

dos, verba limitada, sem um grande estúdio e sem possibilidade de lançamento co-

mercial nos cinemas, o valor da internet pôde ser visto com ainda mais nitidez. Lan-

çado inicialmente apenas em plataformas digitais on demand, o filme conseguiu al-

cançar público superior a 30.000 espectadores apenas com a divulgação digital, feita 

por distribuidora profissional mas francamente impulsionada e valorizada pela socie-

dade internauta através de páginas, blogs, sites e perfis individuais em redes sociais. 

O marketing digital representou o melhor custo-benefício para a difusão da obra, com 

uma possibilidade que requer pouca verba investida e possibilita um alcance global e 

uma destinação direcionada adequadamente ao público alvo, já anteriormente inte-

ressado no assunto ou na abordagem da narrativa do filme. 

 É crível inferir que o valor do marketing digital para a cinematografia, tanto para 

grandes lançamentos comerciais quanto para pequenos filmes miúra, tende a prosse-

guir na curva ascendente e íngreme que encontramos, com o alcance cada vez maior 

da internet em escala global, a digitalização e remotização de variadas tarefas do co-

tidiano e o aumento de produções audiovisuais específicas para o meio virtual online, 

como as plataformas Netflix e Altflix, os canais gratuitos e o material pago do YouTube 

e diversos sites independentes de produção e streaming de vídeo. 
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 Os profissionais das duas áreas, do marketing e do cinema, indissociavelmente 

conectados, embarcaram em um caminho digital e virtual que redesenha formatos e 

espelha infinitas e novas possibilidades dignas de estudo e experiência. 
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