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Quando o Porta dos Fundos
pensou em gravar um filme sa-
tirizando o atendimento do
Spoleto, a primeira providên-
cia do grupo foi procurar a em-
presa. Os humoristas queriam
gravar a esquete no restauran-
te. Não havia a intenção de pe-
dir patrocínio ou algo do tipo.
A permissão, porém, não foi
concedida. O jeito foi simular
o cenário. Quando o vídeo, in-
titulado Fast Food, começou a
se espalhar, em agosto do ano
passado, o Spoleto se sur-
preendeu. Os diretores da em-
presa marcaram um chope no
Baixo da Gávea com os humo-
ristas e disseram: “Queremos
estar juntos de vocês. Só não
sabemos como”. Depois disso,
o Porta dos Fundos publicou
mais dois vídeos para a marca.
E, de lá para cá, muita coisa
mudou na empresa, segundo
Antonio Moreira Leite, diretor
de marketing da Spoleto.

● O que aconteceu depois da
campanha do Spoleto com o Por-
ta dos Fundos?
O que o Porta dos Fundos nos
fez de bem você não imagina.

É como se de repente a gente
tivesse acordado num mundo
novo.

● Por quê?
Criamos o sos@spoleto.com.
br para estimular os consumi-
dores a compartilharem suas
experiências nos franqueados.
Recebemos o feedback de mui-
ta gente. E houve muitos que
disseram que haviam passado
por momento parecido ao do
vídeo há um ano, mas que vol-
tariam a dar uma chance pra

marca. Além disso, reestru-
turamos completamente
nossa área de marketing di-
gital, que era muito burocra-
tizada. Trouxemos um novo
executivo para gerenciar a
área e trouxemos para den-
tro de casa a equipe que pro-
duz conteúdo para as redes
sociais.

● O que ficou de lição?
Eles mostraram que a mar-
ca que não estiver atenta ao
que é dito sobre ela ou não
tiver a humildade de reco-
nhecer (as falhas que viram sá-
tiras), não sobrevive. Antes
havia a máxima de que o
cliente insatisfeito era caro
porque ele espalhava a insa-
tisfação para 20 pessoas. Ho-
je uma reclamação alcança 1
milhão. O Porta dos Fundos
pôs as redes em outro nível
para nós. Hoje, responde-
mos ao cliente que se quei-
xa no Reclame Aqui em dois
dias. Poucas empresas dão
um retorno tão rápido as-
sim, ainda mais com um tí-
quete médio de R$ 20 (pre-
ço dos pratos).

Na semana passada, marcas
manifestaram apoio à atitude do
jogador da NBA Jason Collins

Café com apelo saudável

POSICIONAMENTO

Nike, Absolut e JetBlue saudaram a atitude do atleta de tornar
pública a sua homossexualidade. Nas redes sociais, a JetBlue
postou: ‘Obrigado, Jason. Hoje somos todos da mesma equipe’
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O casal de atores Cauã Ray-
mond e Grazi Massafera foi es-
colhido pela Mondelez Brasil,
empresa que engloba as marcas
de snacks da antiga Kraft
Foods, para protagonizar a no-
va campanha da Belvita, linha

de alimentos da companhia fei-
ta com cereais integrais.

O comercial, gravado em
uma locação no bairro Granja
Viana, em São Paulo, mostra a
rotina corrida – mas saudável
– do casal na hora do café da

manhã.Entre uma cena e ou-
tra, Cauã e Grazi foram clica-
dos pelas lentes do fotógra-
fo Bob Wolfenson.

A campanha estreia no
próximo dia 13 em rede na-
cional, nas principais emis-
soras de TV aberta e fecha-
da. O plano de mídia tam-
bém contempla ações na in-
ternet.

Dona de marcas como Tri-
dent, Lacta e Sonho de Val-
sa, a Mondelez possui seis
fábricas no Brasil, onde em-
prega 12 mil pessoas. No
mundo, a companhia fatura
US$ 36 bilhões e está presen-
te em 80 países.

Nayara Fraga

Um dos últimos vídeos pu-
blicados pela Porta dos
Fundos, produtora de ví-
deos de humor na internet,
conta a história de um mari-
do que saiu de casa para
comprar cigarro e demo-
rou dois anos para voltar,
por conta do trânsito engar-
rafado. Em cima da mesa,
há uma garrafa de Itaipava.

O clima não é de festa e a
palavra cerveja nem é men-
cionada. Mas a marca – assim
como várias outras que têm
assediado o grupo de humor
– viu ali uma forma de se apro-
ximar de um dos feitos mais
complexos da era digital: ser
compartilhadamilhões de ve-
zes nas redes sociais.

O Porta dos Fundos tem
sido considerado a grande
revelação quando o assunto
é programa de humor. A gra-

ça escrachada – com episódios
recheados de palavrões que
não serviriam para a televisão
tradicional – já atraiu mais de
246 milhões de visualizações e
2,9 milhões de inscritos no ca-
nal do grupo no YouTube. Ape-
nas o episódio Já volto, em que
a Itaipava aparece pela primei-
ra vez, foi visto 1,7 milhões de
vezes em cinco dias.

Para aproveitar essa audiên-
cia, ainda que pelas “beiradas”,
o Grupo Petrópolis, dono da
marca, fechou contrato de um
ano com os humoristas. E não
vale dar pitaco no conteúdo.
“A gente faz (a inserção da mar-
ca) de um jeito que não com-
promete o humor. Não é aque-
le velho ‘meu Deus, que gosto-
so, uma garrafa de Itaipava!’”,
diz Fábio Porchat, ator e rotei-
rista do Porta dos Fundos e co-
lunista do Estado.

Essa “aparição discreta” das
marcas (conhecida como pro-

duct placement) está sendo ne-
gociada agora com empresas
dos setores automotivos, finan-
ceiro e de telefonia.

Por encomenda. Quem não se
satisfaz com uma pequena en-
trada num dos vídeos tem a op-
ção de fazer encomenda aos
humoristas. É o que já fizeram
Fiat, Lacta, LG e Spoleto – mar-
ca que deu início à relação do
Porta dos Fundos com empre-
sas (leia entrevista abaixo). O
valor cobrado depende de vá-
rios fatores, como número de
episódios ou tempo de veicula-

ção, mas a média é de US$ 200
mil por vídeo.

Apesar de gravar filmes a pe-
dido de empresas, o grupo to-
ma cuidados para que isso não
contamine as produções nor-
mais. Os vídeos produzidos pa-
ra as marcas não aparecem no
canal Porta dos Fundos no
YouTube. Eles são exibidos pe-
las empresas no canal delas.
Além disso, embora receba um
briefing e acate algumas reco-
mendações, o grupo diz que a
palavra final é sempre deles.
“Não somos uma agência.”,
diz Porchat.

A Fiat, por exemplo, enco-
mendou três vídeos (que já so-
mam mais de 6 milhões de vi-
sualizações) para passar a men-
sagem de que a marca é líder
no mercado há 11 anos. A dire-
toria da empresa viu os filmes
apenas depois de prontos, se-
gundo Patrícia Pessoa, gerente
de marketing de relacionamen-
to e redes sociais da montado-
ra. “E o do cheerleader, que a
gente achava o mais ‘nonsen-
se’, foi o mais compartilhado.”

A exposição dessas campa-
nhas tem levado muitas mar-
cas aos humoristas. Por trás

desse interesse – justificado
pela novidade que esse for-
mato de programa trouxe –
está a vontade das marcas
de se conectarem ao lado
bem humorado da vida.
“Uma mensagem transmiti-
da com humor tende a ser
muito mais bem lembrada
do que se fosse inserida em
outros contextos”, diz Geor-
ge B. Rossi, professor de
marketing da ESPM.

E, se publicadas online,
tendem a ser mais comparti-
lhadas também. Provocar o
riso é o objetivo de todos.

REPRODUÇÃO

Empresas recorrem a fenômenos como
‘Porta dos Fundos’ para promover marcas

1. Música. Dupla faz samba-enredo para produtos da Lacta 2. ‘Já Volto’. Itaipava na mesa, mas nenhuma menção à
cerveja 3. Pioneira. Spoleto foi a primeira empresa a ter esquete 4. Cheerleader. Filme encomendado pela Fiat

O humor na
web como
estratégia de
marketing

ENTREVISTA

DIVULGAÇÃO

‘Obrigado, Jason’

Lente. Durante a gravação, casal foi clicado por Wolfenson

Apoio público

REPRODUÇÃO

‘É preciso reconhecer as falhas’

1. 2.

Antonio Moreira Leite, diretor de marketing e franquias da rede de culinária Spoleto

Prazo. Leite, do Spoleto:
resposta rápida ao cliente

3. 4.

Acredito que para a minha carreira, assim como para a de todos os profissionais de 
comunicação e marketing, Cannes Lions é a chance de colocar toda a produção do 
ano em perspectiva e refletir sobre o futuro. É a chance de lembrar que a criatividade 
é a chave para a construção de grandes marcas, que é o impulso para um ciclo 
virtuoso que movimenta a economia, gerando riqueza para o mundo.

Fazer parte da 60ª edição do Cannes Lions como jurado é de uma responsabilidade 
e de um orgulho enorme. Estarei ao lado dos mais competentes profissionais do 
mercado global, com a chance de trocar experiências, pensamentos e expectativas. 
Além de ter a grande oportunidade de defender o Brasil e mostrar a relevância e o 
profissionalismo da nossa indústria.

É a expectativa de presenciar o futuro, de ter a chance de avaliar tendências, de 
encontrar os melhores trabalhos e os maiores talentos do mundo. 

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Qual é a importância de estar no júri?

Qual sua expectativa para os 60 anos do Festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Paulo Queiroz
DM9DDB

Media Lions
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