
"Pene, molho, o que mais? Milho, presunto, o que mais? 
Fala, o que mais você quer?", intimida o cozinheiro pou-
co amigável em uma das unidades da rede de comida 
italiana Spoleto. O vídeo de dois minutos satirizando a 
pressão que muitos consumidores sentem ao optar pelos 
ingredientes de seu prato no restaurante foi criado pela 
produtora de humor na internet Porta dos Fundos e foi o 
pontapé inicial para uma nova forma de se fazer publici-
dade na web. "A partir daí as empresas começaram a nos 

Consumidores cada vez mais conectados desa-
fiam as marcas a inovar na publicidade digital. 
Em resposta, surgem empresas especializadas 
em fazer da risada um negócio rentável 
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e apresentar uma solução realmente efetiva para suas 
necessidades", explica Caio Arnhold, gerente de market-
ing de Dove Men + Care. 

RISADA ESTRATÉGICA 
Antes de se aventurar na ousadia de uma campanha mais 
descontraída na internet, é importante que a empresa 
saiba de seus riscos, principalmente quando se trata de 
um viral. É o que alerta Matta. "O ideal mesmo é fazer 
um trabalho conjunto, integrado, em que você trabalha 
anúncios na TV, no impresso e em outros meios com for-
matos de mensagens mais tradicionais, sem esquecer de 
integrar também a internet nesse trabalho." 

Esta foi justamente a proposta da Mercedes-Benz ao 
lançar, no início de abril, o viral "Novo Classe A. AAAA 
lelek lek lek lek lek", pegando carona no sucesso do funk 
homônimo do grupo MC Federado e os Leleks. A campa-
nha para promover o lançamento do novo automóvel da 
marca foi um conjunto de ações online e offline que teve 
o viral como um de seus pontos de maior sucesso, com 
quase 2,5 milhões de visualizações. 

"Nosso objetivo era obter um alto número de visua-
lizações e de compartilhamentos, e conseguimos isso. 
Na verdade, houve até um certo espanto e surpresa de 
muitos por a gente juntar um funk com a nossa marca. 
Mas hoje em dia, principalmente com o Classe A, o con-
sumidor escuta diversos tipos de música, tem um pen-
samento bem eclético", explica Arthur Wong, gerente de 
marketing da Mercedes-Benz do Brasil. 

Segundo Porchat, mais do que um planejamento bem 
feito, para o sucesso de um viral, a turma do Porta dos 
Fundos utiliza seus próprios integrantes como termôme-
tro. "Precisamos achar o vídeo engraçado. Nosso segredo 
ao fazer um vídeo para uma marca é fazer como se fosse 
publicado no Porta dos Fundos, mas não há garantia, não 
tem como saber se vai ser popular. As empresas sabem 
desse risco, não há receita de sucesso." 

Apesar do risco, pelo menos no Porta dos Fundos as 
empresas sabem de antemão que terão de confiar 100% 
na produtora e deixar o roteiro nas mãos da empresa. 
Este, no entanto, não foi um problema para a Fiat. "Abri-
mos mão da criação de um roteiro porque acreditamos 
no formato que cria histórias para falar de um conceito, 
livre do padrão que fala apenas de carros, features e ven-
das. O que buscamos é uma aproximação com o público 
jovem que gere confiança na marca", explica Patricia Pes-
soa, gerente de marketing de relacionamento da Fiat. 

Moreira Leite conta que confiar na produtora para fazer 
seus vídeos também foi algo bastante natural e reflete so-
bre a experiência: "Extraímos a lição de que temos, sim, de 
nos aproximar de nossos clientes de maneira transparen-
te e bem-humorada. Creio que toda empresa deve praticar 
a humildade e reconhecer onde pode melhorar". • 

procurar para fazer um tipo de propaganda diferente. A 
gente não é uma agência de publicidade, então é eviden-
te que não vamos entregar uma propaganda tradicional. 
Nosso diferencial é fazer humor para a internet", define 
Fábio Porchat, um dos sócios da produtora. 

A esquete em questão já alcançou quase cinco milhões 
de visualizações, o que seria motivo de sobra para acender 
o sinal vermelho de qualquer departamento de market-
ing. Mas, em vez de emitir um comunicado tentando se 
explicar, o Spoleto fez diferente. Usou do próprio humor 
para criar relacionamento com seus clientes, lançando 
um vídeo-resposta produzido pelo Porta dos Fundos. "O 
que nos chamou a atenção quando vimos o material pela 
primeira vez foi a qualidade do vídeo, roteiro e atuação 
dos humoristas. Ao nos depararmos com isso, resolvemos 
nos juntar a eles", explica Antonio Moreira Leite, diretor 
de marketing e franquias da rede do Spoleto. 

Apesar do risco de não obter o resultado esperado, o 
vídeo-resposta obteve quase três milhões de visualiza-
ções e motivou um terceiro, desta vez promovendo a 
nova linha de pratos customizados da rede de culinária 
italiana. O case, de certa forma, abriu espaço para ou-
tras empresas se sentirem mais confiantes para utilizar 
o humor como viés para fugir do óbvio na publicidade 
na internet. Depois do Spoleto, vieram a Lacta (Bis Yogo), 
Kuat e, mais recentemente, a Fiat, que contratou o Porta 
dos Fundos para produzir três vídeos em comemoração 
à sua liderança por 11 anos no Brasil. 

Para João Matta, coordenador do curso de publicidade 
e propaganda da Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM), utilizar o humor nas campanhas é uma 
forma de dialogar de forma segmentada com um público 
jovem e formador de opinião. "Enquanto na TV ou im-
presso há uma propaganda no formato horizontal, que 
tenta atingir o maior número de pessoas, na internet, 
diminui-se o público de alcance, mas segmenta-se o que 
fortalece a imagem da marca diante desse público. Essas 
propagandas de humor acabam servindo como munição 
para que o público compartilhe e viralize o material." 

Gerar buzz para a marca, aliás, é um dos principais atra-
tivos que levam as empresas a investir em publicidade com 
o viés do humor. Em abril, a campanha da linha Dove Men 
+ Care foi um dos principais assuntos no universo online. 
O vídeo desenvolvido exclusivamente para a internet é es-
trelado pelo personagem Diego, que esbanja uma cabeleira 
sedosa e macia típica de comercial de xampu feminino. Ao 
ser questionado por um colega de trabalho sobre o pente-
ado "estranho", Diego recorre aos produtos de Dove Men + 
Care, pensados especialmente para os homens. 

"Sabemos, por meio de pesquisas, que o homem usa o 
xampu que encontra no banheiro, normalmente da sua 
irmã, mãe ou esposa. Nada melhor do que uma cam-
panha divertida para alertá-lo desse comportamento A ut
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 289, p. 12-13, maio 2013.




