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Uma garota está compenetrada em frente a uma gôndola cheia de refrigerantes. O atendente 
do supermercado pergunta se pode ajudar. "Estou procurando meu nome na latinha", diz a 
garota. Ele pergunta: Qual o seu nome? "Kel-len", ela responde. "Kellen é nome ruim. A Coca 
não faz", devolve o atendente. O diálogo, reproduzido aqui com cortes (por causa dos 
palavrões), é o primeiro trecho do vídeo "Na Lata", que já teve mais de 11,4 milhões de 
acessos no YouTube. É o mais acessado do Porta dos Fundos, coletivo de humor na internet 
que se tornou um case de empreende-dorismo digital brasileiro. 
 
O coletivo completou um ano de existência no mês passado com mais de 5,5 milhões de 
assinaturas no YouTube. Isso significa que é o quinto site de comédia mais assistido no mundo 
nesta plataforma, sendo que no Brasil é o primeiro em relação a canais de qualquer gênero. 
 
A fonte de receitas do Porta dos Fundos, que tem 38 funcionários, vem do YouTube e das 
empresas que solicitam filmes de suas marcas. "Hoje a divisão de receitas está meio a meio, 
mas o YouTube vai superar", afirmou Ian 5BF, um dos fundadores da empresa. 
 
Livros e camisetas 
 
A única condição para o Porta fazer um webfilme para uma marca é que o roteiro, texto, 
produção e todos os detalhes sejam criados por eles. Além disso, eles lançaram outros 
produtos com a marca do Porta dos Fundos: um livro com os roteiros dos vídeos e camisetas 
que remetem às suas criações. E preparam o lançamento de um DVD, o que vai popularizar de 
vez o traba-Iho, chegando a pessoas que assistem apenas a tradicional TV. Longe de pensar 
em vender a empresa, e de mudar de meio de comunicação, o grupo tem consciência do poder 
da internet e planeja a interna-cionalização em uma plataforma já global. "Não queremos fazer 
programa de TV. Já temos uma emissora na internet", disse Fábio Porchat, também fundador 
do Porta dos Fundos. Com sacadas criativas, o diferencial do grupo é o esmero na produção e 
na qualidade dos vídeos. 
 
Tudo isso tem se revertido em cifras que são guardadas a sete chaves pelo coletivo de humor. 
Tanto que, em palestra sobre empreendedorismo no evento Ex-po Money, na semana passada, 
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Porchat e Ian disseram não saber quanto custa um vídeo. No evento, revelaram que não 
sabem avaliar bem o custo de produtos como camiseta e livros. "Estamos buscando um 
profissional de administração, para começarmos a dar passos conscientes e bem pensados. Eu 
tenho dúvidas sobre, por exemplo, como tirar um cartão de crédito com o nome da empresa", 
revelou Ian. Hoje, o grupo toma decisões administrativas e sobre o lançamento de produtos 
após as reuniões de criação de suas esquetes, que são postadas na internet duas vezes por 
semana, às 11 horas (sempre às segundas e quintas-feiras). 
 
Fundado por Antonio Tabet, Fabio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de 
Castro, o Porta dos Fundos está subvertendo a lógica de exposição de marcas na internet. "O 
segredo é ser engraçado. A Coca-Cola não pagou para a gente fazer o vídeo. Se ser engraçado 
é falar que não quer Pepsi ou atirar palmito na cara de uma pessoa em uma loja do Spoleto, a 
gente faz. Não falamos mal de marcas, mas podemos ter uma visão crítica sobre elas, sobre o 
atendimento, o marketing das empresas e sobre tudo", explicou Porchat. 
 
Coca-Cola Zero 
 
O vídeo sobre a garota que não encontra seu nome na Coca-Cola Zero pode até parecer irônico 
e ofensivo, mas no fundo é mesmo engraçado. E foi aprovado pela marca, que não abriu 
nenhum processo judicial e até devolveu a brincadeira nas redes sociais ao postar uma foto de 
uma lata estampada com "Quanto mais Porta dos Fundos melhor". 
 
Mas a empresa que abriu primeiro a cabeça para ver, propositadamente, sua marca se tomar 
alvo de risos foi a rede de restaurantes Spoleto, que emprestou seu espaço para o grupo fazer 
um vídeo que ironizava o conceito de fast food. Engraçado, alcançou mais de 7,3 milhões de 
acessos, o que fez a empresa pedir para que o nome do vídeo fosse o da própria marca. E, 
ainda, a encomendar outros dois esquetes de humor, dando continuidade à história original. O 
vídeo virou um case para o Festival de Cannes des-te ano. "Eu escrevi esse roteiro e todo 
mundo ficou com medo de fazer, porque na época estava na moda esse negócio de processar 
só porque você disse que alguém é feio. O Spoleto foi a primeira empresa que acreditou e 
percebeu essa nova forma de lidar com a crítica e o humor e se tornou nosso aliado", lembrou 
Porchat. 
 
Depois, quem embarcou nessa onda foram a marca de refrigerante Kuat, o relaxante muscular 
Dorflex, a montadora Fiat, a bandeira de cartões Visa, a marca de eletrônicos LG e a Vivo. O 
vídeo da operadora de telefonia mostra quatro integrantes do Porta dos Fundos marcando uma 
balada e a conversa acaba virando um telefone sem fio-tudo para promover a oferta de pré-
pago. A brincadeira já teve mais de 5 milhões de visualizações desde 19 de agosto. 
 
Retorno para as marcas 
 
A parceria com o Porta dos Fundos para o vídeo da Vivo foi bem avaliada pela agência de 
publicidade Wunderman, responsável pela campanha. "O vídeo ficou entre os 10 comerciais 
mais vistos no YouTube neste mês, o que contribuiu para se tornar o de maior popularidade e 
de comentários positivos da marca nos últimos 12 meses", afirma Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wunderman. Para ele, o Porta dos Fundos é um canal notável no 
mundo digital, enquanto celebridades muito exploradas como Gisele Bündchen e Ivete Sangalo 
são claramente de televisão. "Haverá muito mais campanhas de outros anunciantes com o 
Porta dos Fundos porque eles estão no primeiro estágio de participação em publicidade, 
quando as marcas seguem o modelo editorial que eles criaram. Em breve, e já há casos disso, 
o Porta dos Fundos e seus atores serão usados sem o contexto editorial do grupo", afirma 
Sanna. 
 
Para Ian, a propaganda que o grupo faz traz um retorno que é avaliado mais artisticamente do 
que numericamente. "A repercussão não tem a ver necessariamente com números, mas o 
feedback é bom e funciona. O que eu sei é que quando o Porta dos Fundos faz um vídeo para 
uma marca, o aproveitamento é muito maior do que o de uma propaganda convencional", diz. 
 
Inovação digital 
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O fato é que o Porta dos Fundos está no centro das atenções. Para Fábio Coelho, dire-tor-geral 
do Google no Brasil, o Porta dos Fundos é um exemplo de inovação digital. "Das sete bilhões 
de pessoas no mundo, duas estão conectadas. A produção de conteúdo do Porta dos Fundos 
mostra que existe uma relação direta com o consumo e a publicidade para um novo tipo de 
público. Hoje, o que existe é a geração C - que Consome que é Curadora de conteúdos, que os 
Cria e os Compartilha", disse, durante palestra em almoço do congresso da BM&FBo-vespa, no 
mês passado. 
 
O desafio do coletivo é que eles chegaram a um ponto em que é difícil saber o que vem 
depois. O que Porchat sabe é que o desafio é atender os anseios do público, que quer que os 
vídeos sejam engraçados, de qualidade, mas que não se vendam e mantenham suas raízes. 
"Espero que quando a bolha da novidade exploda possamos conseguir manter uma constância 
para ganhar dinheiro. As pessoas acham errado ganhar dinheiro pela internet, mas precisamos 
dele para produzir. Precisamos das empresas, desde que tenhamos nossa liberdade, para 
sacanear se a gente quiser", concluiu Porchat. 
 
Para Daniel Petit, publicitário e planejador de mídia digital da TV1, o usuário percebe se há 
uma "forçação" para impor a marca ou não. "A cria-tividade sempre vai reinar nos vídeos, com 
sacadas que entendam as pessoas e que retratem situações reais e humanas, com conteúdos 
que emocionem e informem", opinou Petit. 
 

 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 20 set. 2013, Economia, p. 13. 
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