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     RESUMO

O YouTube configura-se atualmente como plataforma para lançamentos da chamada 

comunicação viral, dentre outros usos. Esta pesquisa investigou o desenvolvimento de ações 

publicitárias concebidas como entretenimento e produzidas de modo a gerar conteúdos que possam 

ser viralizados na internet. Tendo em vista que o fenômeno da viralização implica necessariamente 

em certa dose de imprevisibilidade, parte-se do estudo de campanhas bem sucedidas como Pôneis 

Malditos, VW The Force e Sem Papel do Banco Itaú, examinando suas estratégias de produção e 

lógicas de recepção e consumo. No intercruzamento entre produção e recepção que é característico 

desse tipo de comunicação no ambiente digital, encontramos desdobramentos na forma de paródias, 

citações e outras produções conexas cujo desenvolvimento a pesquisa monitorou. Espera-se que 

este estudo possa contribuir para ampliar nossa compreensão dessa modalidade de ação na cena 

midiática atual.

Palavras-chave: comunicação e consumo; cibercultura; entretenimento; YouTube; comunicação 

viral.
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     ABSTRACT

YouTube is currently configured as a platform to launch the so-called viral marketing, 

among other uses. This piece of research investigates the development of actions designed as 

entertainment and advertising produced to generate content that spread like virus over the Internet. 

Considering that the phenomenon of viralization necessarily implies a certain amount of 

unpredictability, this study analises successful campaigns such as Pôneis Malditos, VW The Force 

and Sem Papel examining their production strategies and the logics of reception and consumption. 

In the intercross between production and reception that is typical of this type of communication in 

the digital environment, we find developments in the form of spoofs, quotes and other related 

productions whose development was monitors. We hoped that study can contribute to furthering our 

understanding of this type of action in the current media scene.

Key worlds: communication and consume; cyberculture; entertainment; YouTube; viral 

communication.
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea, também chamada de pós-moderna segundo autores como 

Lemos (2008) e Kellner (2001), vem crescendo exponencialmente na utilização da internet, seja ela 

ponto fixo ou móvel, no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Esta 

utilização crescente acaba por nos apresentar novas formas de comunicação e consumo da 

informação, produtos e serviços. Mais e mais pessoas, especialmente os jovens1, despendem grande 

quantidade de tempo utilizando a internet para produzir, compartilhar e consumir conteúdo de todo 

o tipo. Conforme argumenta Lemos, “Os jovens estudam, jogam e produzem conteúdo em espaços 

virtuais independentes de fronteiras nacionais.” (LEMOS 2010).

Porém, antes mesmo de entrarmos no campo da comunicação, praticamente dito, é 

interessante trabalharmos um rápido paralelo no campo das ciências biológicas, do qual vem o 

sentido original dos termos “vírus” e “viralização”, que serão importantes para a discussão que se 

pretende apresentar nesta pesquisa sobre o chamado marketing viral ou comunicação viral. Segundo 

o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, um vírus é considerado como um organismo infeccioso 

diminuto, caracterizado pela falta de metabolismo independente e pela habilidade de se replicar 

somente no interior de células vivas hospedeiras. Por não terem os componentes mínimos para 

gerarem energia (metabolismo), como as células vivas, são considerados inertes quando fora de um 

hospedeiro. Temos ainda como complemento a indicação de que esses pequenos organismos são 

revestidos por uma membrana que os ajuda no processo de infecção. A característica de 

contaminação que cada vírus possui recebe o nome de virulência, aquilo que responde por sua 

capacidade de contaminação. Sendo assim, as doenças transmitidas por vírus tem diferentes graus 

de virulência, dependendo das características biológicas do vírus transmissor. Por exemplo, o vírus 

da gripe suína (H1N1)2  tem como característica ser transmitido através de contato simples com 

pessoas infectadas, o que o tornou altamente contagioso. Já outros vírus, tais como os responsáveis 

pelos diversos tipos de hepatite, necessitam geralmente de contato com sangue para que a infecção 

ocorra, tornando-os menos propensos a uma contaminação em grande escala.

7

1 Termo aqui utilizado em sentido livre, para designar todos aqueles que não se deixam intimidar por novos 
costumes e práticas.

2 Este vírus ocupou as principais manchetes no ano de 2009, por ocasião do elevado número de pessoas 
infectadas em diversos países.



Aqui podemos fazer uma aproximação entre os semas que constituem as expressões 

“contaminação virótica”, do campo biológico, e a “comunicação viral”, que indica uma nova forma 

de distribuição da mensagem publicitária. Antes de mais nada, conforme iremos reforçar neste 

trabalho, é importante destacar que o mais correto é a denominação de “comunicação viral” ao 

invés de “marketing viral”, uma vez que discutimos nessa pesquisa apenas a vertente 

comunicacional do composto mercadológico. Sendo assim, vemos que o vírus da comunicação 

também tem como característica depender de organismos vivos para que haja sua distribuição 

(contaminação). Eles são diferentes e em cada um a abrangência de sua infecção pode variar, desde 

um vídeo sobre gatinhos, que normalmente alcança milhares de visualizações, até projetos que 

eventualmente dão errado e por isso nunca saberemos de sua existência. Esses virais vivem nos 

perfis de usuários do YouTube ou de milhares de blogs espalhados pelo ciberespaço. Se ficarem 

armazenados em um computador fora da rede, perdem a capacidade de propagação. É como se 

ficassem inertes. Podem mudar a cada nova onda de infecção, uma vez que os conteúdos mais 

visitados acabam gerando spoofs (paródias) e-ou vídeos complementares ou correlatos, os quais por 

sua vez também podem se espalhar de modo viral pela web.

Como a associação dos semas é bastante direta, desse modo é fácil compreendermos como 

o termo biológico acabou sendo cooptado para o contexto da cibercultura. Convém lembrar que 

antes da comunicação viral já possuíamos a expressão dos vírus de computador, que representavam 

infecções nocivas para os equipamentos. Contudo, o que procuramos com essa pesquisa não é 

apenas verificar um fenômeno voltado para a simples disseminação de conteúdos audiovisuais 

através do ciberespaço. Vemos como uma das principais características das atuais campanhas 

publicitárias virais a grande velocidade na sua propagação, que em muitos casos conta até mesmo 

com distribuição em meios não digitais de comunicação, tais como TV, revistas e jornais. Podemos 

imaginar, por exemplo, que em questão de horas algumas campanhas virais atingem pessoas do 

mundo inteiro, sem a necessidade de investimentos milionários que eventualmente seriam 

necessários para gerar o mesmo alcance, isso sem levar em conta a questão do tempo que seria 

muito maior para se contribuir tal efeito fora da internet. Por sua vez, esta crescente velocidade na 

propagação da comunicação não é uma característica exclusiva da sociedade conectada em rede. 

Segundo ensinam Briggs e Burke (2002), desde a revolução industrial iniciada no século XIX, e em 

especial com o surgimento do telégrafo, a sociedade vem experimentando um crescimento na 

velocidade com a qual as informações são transmitidas. Esse seria o sentido do prefixo tele (a 
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distância, indicando que o fenômeno da comunicação passa a prescindir do transporte  (físico) e da 

co-presença entre e emissor e receptor.

1.1 HIPÓTESE

A hipótese que norteia o trabalho aqui apresentado é de que a busca pela viralização de 

conteúdos audiovisuais produzidos pelas mais diversas empresas tem a intenção de gerar resultados 

positivos para suas campanhas de comunicação mercadológica. Entretanto, essa estratégia não tem 

apenas o simples objetivo de economizar verba de comunicação, visto que a publicidade viral é 

apenas uma das ferramentas de comunicação utilizada em uma campanha. Além disso, a viralização 

comporta riscos, já que que a partir do momento em que os vídeos caem na web as empresas 

perdem o controle sobre seu conteúdo. Destacamos também que no caso de um país como o Brasil, 

dominado pela mídia de massa, dificilmente a viralização será a única iniciativa na divulgação de 

um produto. Entendemos, por fim, que a viralização busca tirar proveito da maior liberdade na 

produção, de conteúdo no contexto da comunicação digital e, sobretudo, do envolvimento por parte 

dos receptores em termos de apropriação, co-criação e distribuição de conteúdos na rede.

1.2 OBJETO

O objeto de estudo desta pesquisa consiste em um tipo de produção audiovisual que obtém 

características de distribuição viral através da internet. Estudamos a comunicação viral por meio da 

análise de alguns de seus exemplos mais representativos, ainda que não haja um consenso sobre 

quais são as características exatas do conteúdo que pode ser chamado de viral. No começo de nossa 

pesquisa, já nos deparamos com diversos formatos e opiniões sobre os virais na internet. Contudo, 

todos os materiais aqui analisados tem como ponto de partida a sua distribuição, mesmo que não 

exclusiva, através do site de compartilhamento de vídeos YouTube. Ao longo da pesquisa, 

utilizamos, na sua maioria, a quantidade de visualizações que esses materiais alcançaram como 

parâmetro para determinar seu relativo sucesso como um vídeo viralizado na rede. Porém,como 

vemos mais adiante, outros vídeos foram também analisados com base em sua importância como 
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exemplo de conteúdo gerado por consumidores produtores e não por empresas ou agências de 

publicidade.

Devemos destacar que a viralização do conteúdo necessita não somente de um agente 

transmissor, mas também de um meio para que aconteça. O formato mais comum no começo dessa 

prática pode ser considerado, lá nos primórdios da internet, o simples envio de e-mails para nossas 

listas de contatos com os próprios arquivos ou com links para os conteúdos que desejávamos 

compartilhar. Porém, com o desenvolvimento da internet e a explosão das redes sociais digitais nos 

últimos anos, temos hoje a viralização mais frequente por meio da colocação do vídeo nas 

indicações de blogs, perfis do Facebook, Orkut, Twitter e do próprio YouTube. Ao indicar o 

material em um blog, Twitter ou através de mensagens nos comunicadores instantâneos (WLM - 

Windows Live Messenger - por exemplo), os internautas indicam quais as características que mais 

apreciaram nas obras e assim, em muitos casos, acabam por interpretar e ressignificar seu conteúdo. 

Podemos ver que a indicação de gostar ou não de um determinado conteúdo está presente em 

praticamente todas as redes sociais da internet. Esta indicação tem sido considerada uma forte 

referência para a propagação dos conteúdos em geral.

Já as paródias, ou spoofs3, produzidas pelos usuários com o intuito de diversão ou protesto, 

não necessariamente exibem baixa qualidade técnica. Hoje, mesmo com poucos recursos e 

conhecimento rudimentar de linguagens digitais, é possível a preparação de um conteúdo 

audiovisual com certa qualidade e que tem potencial para atingir um bom número de visualizações 

na rede. O caso das trocas de legendas do filme A Queda (Der Untergang, Alemanha, Oliver 

Hirschbiegel, 2004) representa um bom exemplo desta característica de paródia. Por ser falado em 

alemão, idioma de certa forma restrito em sua disseminação, foi possível a ressignificação total de 

uma cena de forte teor dramático no filme. Nesta cena vemos um enfurecido Hitler reunido com 

seus generais em uma atmosfera alta tensão psicológica. A sequência original dramatiza o desespero 

de Hitler com a derrota iminente. Já em uma das inúmeras paródias derivadas desta sequência, as 

legendas aludem às desventuras de um aluno que realizou o ENEM e se desespera com as 

trapalhadas do governo em relação à prova.
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 Para compor o corpus principal de nossa pesquisa empírica, foram selecionadas quatro 

campanhas publicitárias. A primeira delas é da Cadbury (Gorilla - 2007), pelo seu apelo histórico. 

A segunda é a campanha do automóvel da VW, o Passat modelo 2012 (The Force - 2011), em 

função das paródias advindas deste vídeo. Na sequência selecionamos o exemplo brasileiro dos 

Pôneis Malditos (2011), uma campanha viral realizada para a caminhonete da montadora japonesa 

Nissan. Por fim, analisamos a recente campanha Sem Papel (2012) feito para o Banco Itaú, que 

demonstra o caminho inverso que um viral pode obter. Trabalhamos ainda com a produção criada 

pelos próprios internautas no sentido de ressignificação de conteúdos através da alteração e / ou 

criação de um novo vídeo a partir de algum material famoso, como o caso do spoof criado com base 

em uma cena do filme O Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight, Christopher Nolan, EUA, 2008) e 

os diversos vídeos criados com o intuito de parodiar um conteúdo já bastante difundido na rede 

como os diversos vídeos feitos com a troca da legenda para um trecho do filme alemão A Queda 

(Der Untergang, Oliver Hirschbiegel, Alemanha, 2004), material que rendeu e ainda rende 

inúmeras versões no YouTube.

Criada e veiculada inicialmente em 2007, a campanha publicitária da Cadbury4 teve como 

ponto alto de sua divulgação o comercial batizado de Gorilla. Este comercial, que teve apenas um 

pequeno número de inserções em alguns poucos países da Europa e América do Norte, ganhou 

notoriedade através da internet. Aparentemente não há nada de inovador com o formato e a 

produção desta peça publicitária, contudo, ela não só obteve boa aceitação entre os profissionais do 

ramo, fato demonstrado por ter recebido o mais alto prêmio no Festival de Publicidade de Cannes 

em 2008, mas também perante os internautas, que foram responsáveis por sua replicação, 

principalmente através do YouTube, para milhões de consumidores que em outros tempos não 

teriam acesso à propaganda. Vemos que este material publicitário tem como uma de suas principais 

qualidades não mostrar o produto em nenhum momento, e nem incentivar seu consumo de modo 

direto. Ao invés de se utilizar de uma abordagem mais tradicional da publicidade, o comercial 

dedica-se a entreter a audiência. Não podemos dizer que este foi o primeiro material audiovisual a 

gerar grande repercussão através da viralização na internet. Entretanto, ele representa um marco 

para a mudança nas estratégias de criação de grandes marcas mundiais nos últimos anos.

No caso do comercial The Force, vemos uma criança fantasiada de Darth Vader, 

personagem da famosa saga cinematográfica Guerra nas Estrelas (Star Wars, George Lucas, EUA, 
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1977). Essa criança passa boa parte do comercial tentando exercer os “poderes” usados pela 

personagem Darth Vader nos filmes de Hollywood. Ao tentar realizar a performance no Passat 

2012, este “milagrosamente” liga, assustando o pequeno protagonista. Na cena final vemos que o 

controle remoto fora acionado em segredo pelo pai. Além da fantasia que a criança veste, o 

comercial tem como um dos principais aspectos de associação à saga de George Lucas a trilha 

sonora que caracterizava as aparições do vilão nos filmes da série. Esse conteúdo publicitário foi 

lançado no maior evento da TV comercial do mundo, a final do campeonato de futebol americano, o 

Super Bowl 2011. Porém, dias antes do lançamento oficial o comercial já havia “vazado” na rede.

 Como ficou demonstrado em recente lançamento cinematográfico, não somente os 

usuários da web tem participado da produção de spoofs. Para divulgar o lançamento do filme Thor 

(Kenneth Branagh, EUA, 2011) a Marvel serviu-se de uma paródia cuja estratégia foi a 

“apropriação” do comercial viral da VW The Force. Na versão lançada em final de abril de 2011 , 

uma criança vestida como o personagem Thor aparece nas mesmas situações do pequeno Darth 

Vader. Como é razoável supor que nem todos conhecem bem o personagem da Marvel, vale lembrar 

que ele é considerado o Deus do Trovão da mitologia Viking e tem como uma de suas principais 

características o poder de invocar raios com seu martelo mágico. Voltando ao filme que ficou 

conhecido como Little Thor, até o momento em que está em frente ao carro, tudo parece igual. 

Porém, ao invés do veículo “ligar” como no comercial da VW, o carro é atingido por um raio e 

explode. 

Para fins da análise aqui proposta, destacamos algumas comparações sobre a audiência 

viral destes conteúdos. O comercial da VW tem dentro do YouTube, em um de seus links, mais de 

50 milhões de visualizações (em dezembro de 2011). Na ocasião indicado como o mais popular da 

categoria Autos & Vehicles5, o segundo mais visto e o terceiro maior favorito de todos os tempos 

nesta mesma categoria. Consultando ainda os dados disponíveis no YouTube, encontramos em mais 

de 145 mil indicações de “gosto” e apenas cerca de 2 mil de “não gosto”. Já a paródia, cerca de 3 

meses mais nova, tinha na mesma data apenas pouco mais de 1.6 milhão de visualizações, não 

figurando em nenhum ranking naquele momento e apresentando apenas aproximadamente 9 mil 

“gosto” e menos de 300 “não gosto”.
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Para resumir, foram observados nesta pesquisa conteúdos contidos no site YouTube que 

apresentam características de terem sido criados com o intuito de viralização de conteúdo 

publicitário. De forma paralela, foram também analisados os conteúdos desenvolvidos pelos 

próprios usuários em sua tentativa de participarem dos processos de reapropriação, 

compartilhamento e viralização, característicos das relações online.

Relembrando nosso objeto de estudo consiste não apenas em exemplos de produção 

audiovisual que obtiveram características de distribuição viral através da internet. Interessa-nos 

pesquisar as características de consumo que a viralização tem gerado na sociedade atual. Desta 

forma, a necessidade de analisarmos mais de um conteúdo audiovisual é gerada em função da 

imensidão de exemplos que nos são apresentados quase diariamente. Como já dissemos, não há 

ainda um consenso sobre quais são as características de um conteúdo que pode ser chamado de 

viral. Consideramos o site YouTube como um dos principais canais iniciais de distribuição dos 

virais. Ele funciona como um canal inicial, uma vez que para que o conteúdo audiovisual seja 

realmente considerado como um viral, é necessário que extrapole as barreiras de um único site, 

passando a ser veiculado e comentado nas redes sociais.

1.3 OBJETIVOS

Nosso estudo tem como objetivo aprimorar a compreensão do fenômeno da viralização de 

conteúdos audiovisuais através da internet. Considera-se a viralização desses vídeos como 

estratégia mercadológica de comunicação e, examina-se como este fenômeno vem sendo 

aproveitado pelas marcas na tentativa de criar e fortalecer um vínculo afetivo com seus 

consumidores. Para possibilitar uma análise mais abrangente e completa deste tipo de estratégia na 

cultura midiática contemporânea, são também investigadas produções colaborativas e conteúdos 

ressignificados que contribuem para a viralização das campanhas que compõem o corpus desta 

pesquisa.

Outro objetivo desta pesquisa é contribuir para compreensão de novas modalidades de 

consumo e fomento a novos tipos de consumidores de conteúdo, os quais participam ativamente da 

produção e distribuição de audiovisuais na rede. Entendidos como uma nova geração de 
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consumidores, fomentados pela cultura da internet, ou cibercultura, interessa-nos discutir a 

emergência desse modelo especial de consumidor-produtor disposto a despender seu tempo e 

energia em atividades antes exclusivas das empresas e das mídias de massa.

Por fim, é importante salientar que não se pretende como resultado desta pesquisa indicar 

receitas ou fórmulas para que determinados conteúdos se tornem virais. Embora se saiba que 

diversas agências de comunicação incluem em seu discurso a promessa de criação bem sucedida de 

um viral para qualquer marca e/ ou produto que a contrate, entendemos não ser possível determinar 

com precisão como funciona e o que exatamente deflagra uma campanha viral de sucesso. Uma alta 

dose de aleatoriedade é inerente a esse tipo de processo.

1.4 JUSTIFICATIVAS

Esta pesquisa se justifica no campo da comunicação ao analisar novas modalidades de 

comunicação e consumo nos meios digitais. As dinâmicas da comunicação em rede demandam a 

elaboração de novos procedimentos investigativos que vêm sendo desenhados no contemporâneo. 

Entendemos que o consumidor ativo tem sido alvo de estratégias de comunicação que têm como 

base o entretenimento e as redes sociais. Tal modelo de criação, recriação e distribuição de 

conteúdo com base na colaboração entre pares tem gerado interesse por conteúdos criados não mais 

somente com foco nos tradicionais meios de massa.

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM  tem 

como especificidade o foco na inter-relação entre processos e dinâmicas comunicacionais e de 

consumo. Esse perfil acadêmico se coaduna com a tradição da ESPM  como instituição de ensino 

reconhecidamente ligada ao mundo da publicidade e propaganda. A presente pesquisa se alinha aos 

interesses da Escola e do Programa, ao concentrar-se na análise de novos formatos de campanhas 

que utilizam a internet como plataforma de distribuição. 

Condizente com os interesses da linha de pesquisa em Lógicas da produção e estratégias 

midiáticas articuladas ao consumo, este estudo tem o intuito de colaborar para o entendimento de 

como podem ser estimulados os consumidores ativos, também denominados como interatores, cuja 
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participação é fundamental para o fenômeno da viralização. A orientadora do trabalho, Profa. Dra. 

Gisela G. S. Castro, dedica-se a explorar o crescente cruzamento entre entretenimento e consumo na 

cultura digital, justificando assim o alinhamento deste estudo com a pesquisa docente. Por fim, meu 

próprio envolvimento com o campo publicitário justifica meu interesse e empenho em identificar 

como as marcas utilizam o entretenimento como estratégia de comunicação persuasiva na criação 

de materiais audiovisuais com potenciais características virais.

1.5 METODOLOGIA

A perspectiva de Goldmann, apresentada por Lopes (1997), na qual as diversas correntes 

teórico-metodológicas das Ciências Sociais e Humanas tem dado especial atenção para os estudos 

dos fenômenos da cultura e da comunicação de massa, indica que a diversidade nos estudos não é 

uma obra do acaso:

“(...) azar ou destino nem por autoria de gênios ou criadores isolados, mas é antes 
de tudo resultado de uma relação dinâmica entre o estado do conhecimento de uma 
ciência e seu contexto social.” (LOPES, 1997)

A produção do conhecimento está voltada para o debate e resolução de problemas ligados a 

uma tradição intelectual comum, ou paradigmas como chamado por Thomag Kuhn (LOPES, 1997). 

Sendo assim, paradigmas podem ser considerados com a visão de mundo partilhada por uma 

determinada comunidade científica e que se expressa por um trabalho teórico, que em nossa 

pesquisa está voltada para as novas formas de comunicação através do ciberespaço.

Vale destacar que, o fato dos paradigmas como uma orientação para a resolução de 

problemas referentes à construção de inferências, à prova das inferências e aos fundamentos de 

inferências, resolvem as questões relativas ao ajustamento entre sujeito e objeto. Sendo assim, nos é 

indicado que esta pesquisa nos remete a uma investigação teórica do conhecimento ou a uma 

questão epistemológica sobre a comunicação viral.

“Do ponto de vista das Ciências Sociais, os paradigmas, como tipos de consciência 
possível, se traduzem em sistemas teóricos distintos sobre a realidade social. Neste 
sentido lato usamos o termo paradigma” (LOPES, 1997)
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Podemos ver então que, os três paradigmas teórico-metodológicos que emergem do século 

XIX tem em comum o fato de serem sistemas explicativos altamente integrados, globalizantes, e 

partem de problemas concretos para os quais propõe soluções. Também são sistemas explicativos, 

porque, além da reconstrução da realidade explicam seu funcionamento e sua mudança. Constituem 

modelos integrados, são sistemas globalizantes por trabalharem com a categoria de totalidade em 

uma concepção macroestrutural ou sistêmica da sociedade. Partimos, nessa pesquisa, para a 

verificação das perspectivas e problemas que a comunicação nos apresenta dentro da sociedade 

atual e em especial no âmbito da sociedade conectada em rede.

A metodologia dessa pesquisa conjugou modelos e procedimentos em cada uma de suas 

etapas. Iniciamos com uma ampla revisão bibliográfica baseada em autores e teorias com o intuito 

de contextualizar o estudo, bem como contemplar ou contrapor nossa hipótese de pesquisa. A seguir 

servimo-nos da observação empírica do objeto através de técnicas voltadas para a categorização, 

descrição e entendimento dos exemplos encontrados no campo, o que possibilitou a delimitação de 

um corpus para pesquisa empírica. A descrição dos casos de estudo e a análise dos resultados 

obtidos nessa investigação finalizam a pesquisa, conforme detalhado a seguir.

Primeiro realizamos uma revisão bibliográfica extensa voltada para o entendimento das 

questões relativas às práticas de comunicação e consumo, das novas tecnologias através da visão da 

cibercultura, das relações do consumidor como produtor de conteúdo e da ampla disseminação de 

dinâmicas e lógicas do entretenimento nos mais variados setores da sociedade contemporânea. 

Nesse levantamento, foi de fundamental importância a convivência intensiva com as principais 

ideias de diversos autores de destaque em seus respectivos campos de atuação. Como principais 

referências no estudo da cibercultura, utilizamos os aportes gerados por Lemos e Lèvy (2011), 

Castells (2009), Jenkins (2008), Igarza (2008) e Primo (2007) Complementamos nossa 

compreensão do papel central da comunicação midiática na cultura contemporânea por meio da 

leitura de teóricos do porte de Martín-Barbero (1997); Silverstone (1999); Rushkoff (1999); Kellner 

(2001; 2009); Baccega (2009), Castro (2010; 2011). Este estudo preocupou-se ainda em incorporar 

a mais recente produção dos estudos de Comunicação no país por meio de varreduras sistemáticas 

nos Anais dos principais Congressos e Encontros Acadêmicos da área no Brasil, principalmente 

Compós e Intercom, assim como dissertações de mestrado e teses de doutorado dos principais 

Programas brasileiros,, com destaque para os estudos de cibercultura. No caso de autores 

estrangeiros, diversas referências bibliográficas se encontravam apenas no idioma inglês e estas 

16



foram em boa parte pesquisadas em livros digitais (e-books). Sendo assim, realizamos traduções 

livres dos trechos citados nesta dissertação.

Durante todo o processo analisamos diversos exemplos já consolidados e comprovados, de 

viralização do conteúdo audiovisual através do site de distribuição de conteúdo YouTube. 

Destacando, que novas tentativas, sejam elas de spoof ou de intenções publicitárias por parte de 

marcas, surgem todos os dias e que em função da necessidade de analisarmos não somente a 

intenção, mas o relativo sucesso que o conteúdo obteve como viral, estabelecemos que só foram 

analisados com maior profundidade os conteúdos gerados até janeiro de 2012. Esse levantamento 

empírico na internet se deu através da teoria fundamentada (Grounded Theory), que, segundo 

indicam Fragoso, Recuero e Amaral (2011), tem seus benefícios e problemas, porém, para o nosso 

estudo se mostra como a mais adequada.

Em função da escolha da Teoria Fundamentada para trabalhar realizamos uma observação 

sistemática, comparação de dados, classificação e análise das similaridades e dissimilaridades das 

informações contidas na internet. Para poder gerar comparações e enriquecer a pesquisa, não 

podemos observar apenas o YouTube, mas exploraremos outros espaços de relacionamento que a 

cibercultura atual nos apresenta, tais como o site de redes social Facebook, o microblog Twitter, os 

sites de busca como o Google, sites concorrentes do YouTube, entre outros.

“Na TF [Teoria Fundamentada], a coleta e a análise dos dados são processos 
concomitantes, que devem acontecer juntos durante todo o período. A análise dos 
dados vai, assim, auxiliando a refinar o próprio processo de coletados 
mesmo.” (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL. 2011, p.92)

Na pesquisa aplicada na internet temos que levar em conta que, segundo Costigan (apud 

FRAGOSO, RECUERO, AMARAL 2011, p. 33) a internet apresenta duas categorias, sendo uma 

voltada para a simples busca e recuperação de informações, como um enorme banco de dados, e a 

segunda está voltada para a capacidade de comunicação interativa. Em nosso estudo analisamos as 

duas vertentes, uma vez que, olhamos tanto os dados a disposição sobre a presença de conteúdo 

audiovisual, quanto procuramos ver como a comunicação e a interatividade fazem parte do processo 

de viralização de conteúdos na internet.

Por nosso objeto de estudos ser um site, que vemos como fundamental para o lançamento e 

viralização de conteúdos audiovisuais, destacamos que a internet não foi apenas investigada como 
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uma fonte de informações, mas também como um ambiente onde ocorrem os fenômenos que 

estamos examinando. Ou seja, temos que ver em quais situações, momentos e lugares as 

informações se encontram no ciberespaço e não apenas o fato dos conteúdos estudados estarem 

presentes no meio digital.

Ainda segundo Fragoso, Recuero e Amaral. (2011), a internet como objeto de estudos é 

vista sob três modelos: um como cultura, outro como artefato cultural, sendo que esses dois podem 

estar associados ou não. Há ainda uma terceira visão que determina a internet  como mídia. Sob 

esses pontos de vista podemos determinar que nossa pesquisa trabalhou com o terceiro modelo. 

Essa escolha se dá pela característica do modelo trabalhar a convergência de mídia, vida cotidiana, 

novas mídias e com a cultura digital. Para nossa pesquisa é importante compreendemos a internet 

como um espaço distinto do off line, uma vez que, buscamos olhar os fenômenos que ocorrem 

apenas nas comunidades on line, mesmo que estes sejam influenciados e influenciem aspectos do 

mundo off line. Essa metodologia também se mostra pertinente por permitir procuramos olhar para 

os conteúdos gerados pelos consumidores chamados de prosumers ou interatores, com maior 

pertinência como objetos de pesquisa.

Devemos lembrar que a internet apresenta um universo de pesquisa demasiadamente 

amplo. Mesmo de realizarmos alguns recortes, por exemplo o estudo de redes sociais digitais, ainda 

teremos uma enormidade de fenômenos e dados para pesquisar. Vale ainda destacar que o ambiente 

do ciberespaço é extremamente dinâmico, fazendo com que muitas novas informações surjam 

diariamente. Sendo assim, delimitamos ainda mais nosso foco de pesquisa e em muitos casos foi 

necessário o trabalho com amostras intencionais e casos extremos por tratarmos de novas áreas do 

conhecimento.

Dentre as técnicas e ferramentas de pesquisa à disposição, Fragoso, Recuero e Amaral 

(2011) nos apresentam indicações de quais são mais adequadas para cada tipo de objeto de 

pesquisa. Sendo assim, em função do nosso objeto de estudo, o YouTube, ser um site que congrega 

a vertente de videolog e rede social, analisamos os conteúdos através das seguintes abordagens:

Tabela 1

Ferramenta Foco
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Análise de conteúdo Verificação das características e intenções 
associadas aos conteúdos audiovisuais para 
buscar o entendimento sobre a comunicação 
produzida com objetivo de viral

Etnografia + Análise de redes sociais Observação dos vídeos presentes no YouTube e 
na sua propagação através das demais redes 
sociais

Estudo de caso Relato de casos já identificados como virais para 
fortalecer as análises e teorias indicadas pela 
pesquisa

Estatística Base na quantidade de visualizações que os 
conteúdos audiovisuais terão para conseguir 
segmentar quais vídeos analisar.

Fonte: Adaptado de FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011.

Com base nessas abordagens, trabalhamos com os subtipos teórico conceitual e por 

critério, que segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p.80), nos apresentam as características de 

trabalho com a seleção dirigida por construções teóricas relativas e são selecionados casos que 

apresentam elementos com uma determinada característica pré-definida.

Não podemos deixar de indicar que a Teoria Fundamentada tem como necessidade o 

“...processo de sensibilização do pesquisador...” (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL. 2011, p 106) 

para que o pesquisador não fique “viciado” nos dados levantados e deixe, assim, de perceber os 

problemas e idiossincrasias que podem ocorrer em uma análise empírica. Constantemente durante o 

processo de pesquisa procuramos apoio nas teorias para melhor categorizar e compreender os 

conceitos advindos dos dados levantados na internet.

Por fim desenvolvemos a análise de alguns exemplos que conseguimos identificar como 

consolidados e comprovados de viralização da comunicação e seus desdobramentos em eventuais 

spoofs feitos por usuários ou por empresas. Na descrição destes casos indicamos alguns pontos de 

destaque da revisão bibliográfica como forma de reforçamos o fenômeno e suas repercussões nas 

estratégias de comunicação publicitária.
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CAPÍTULO 1 - COMUNICAÇÃO, CULTURA E ENTRETENIMENTO

Figura 1: Fonte: http://contratemposmodernos.blogspot.com

Nesse primeiro capítulo de nossa pesquisa pretendemos trabalhar a contextualização do 

tema e e a fundamentação do trabalho na vertente dos estudos culturais. Iremos examinar certas 

estratégias da indústria cultural que se servem das novas mídias, ressaltando suas influências nas 

práticas de consumo contemporâneas por meio do recurso às dinâmicas e lógicas do entretenimento 

(CASTRO, 2011) e na influência da mídia no consumo contemporâneo, como indicado na 

ilustração acima. Pretendemos explorar as ideias de teóricos como Castells (2009), com seus 

estudos sobre comunicação no âmbito das novas mídias, assim como Lotz (2007), que trabalha a 

indústria cultural por meio das mudanças na TV em função das novas formas de comunicação. 

Faremos uso do conceito de remediação tal como proposto por Bolter e Grusin (2000) no diálogo 

com os estudos culturais contemporâneos, a partir de teóricos que nos indicam como devem ser 

abordadas as pesquisas na área da produção cultural, tais como Kellner (2001; 2009) e Silverstone 
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(2005). Teóricos latino-americanos como Canclini (1999) e Martin-Barbero (2005) nos ajudam a 

aprofundar questões sobre o impacto de novos modelos de consumo na sociedade contemporânea. 

Também são especialmente úteis para a fundamentação deste trabalho as excelentes coletâneas 

temáticas produzidas pelo Programa de Mestrado em Comunicação e Consumo ESPM, tais como 

Baccega (2008) e Castro e Tondato (2009), ao lado de trabalhos específicos sobre novas práticas de 

consumo na cibercultura realizados por Gisela Castro (2010 e 2011). 2010), que se debruçam em 

especial nos papeis dos novos consumidores.

Importante, também, mencionar nossa opção por trazermos para a discussão informações 

técnicas que reforçam as estratégias publicitárias que impactam na escolha das novas mídias como 

uma opção para a comunicação mercadológica. Trata-se de opção voltada para a produção de 

conteúdos audio-visuais que serão viralizados na internet.

1.1 CONSUMO NA INDÚSTRIA CULTURAL ATUAL. 

Para começar teremos com o conceito de Indústria Cultural, criado por Adorno e 

Horkheimer há mais de 60 anos e que, de certa forma, continua relevante. É importante entender 

mais criticamente as teorias de produção e consumo de cultura levando em conta as mudanças 

advindas da evolução tecnológica nos meios de comunicação e de suas apropriações sociais. Essa 

visão mais crítica é importante para não ficarmos voltados apenas para um descritivo de nosso 

objeto de pesquisa e dos exemplos de viralização que serão apresentados ao longo desta dissertação. 

Segundo Cohn (in BACCEGA, 2008, p.66), a forma mais adequada de entendermos hoje a 

indústria cultural é pensá-la “...como uma um conjunto dos diversos meios de produção e difusão 

do material simbólico da sociedade, por grandes conglomerados empresariais, que ocupam o seu 

centro.” Iremos discutir mais adiante como as novas tecnologias tem alterado essa percepção da 

indústria cultural regida por grandes grupos econômicos. Embora esse entendimento ainda seja 

relevante, para os objetivos de nosso trabalho precisamos levar em conta a maior participação direta 

dos receptores -- que hoje são também usuários da rede mundial de comunicação e informação -- na 

produção cultural atual. De modo mais específico, interessa a esta pesquisa examinar como 
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acontece essa produção e distribuição descentralizada de conteúdo através do site YouTube e de 

seus concorrentes.

Podemos ainda discutir a produção cultural atual, segundo Cohn (in BACCEGA, 2008), 

como a junção cultura e indústria vistas de forma não linear. Pois, ao ser tratada apenas como 

indústria a cultura perde sua autonomia no modo como deverá, por si só, intervir em nosso mundo. 

Essa proposta de estudo nos mostra a intenção de ver os estudos culturais com o intuito de entender 

além de somente a linearidade de um sistema articulado de múltiplas unidades organizadas 

centralmente. Forma de pensar que se apresenta melhor para um objeto de estudos como o site 

YouTube e seu incentivo de descentralizar parte da distribuição de produtos culturais.

Porém, ao entendermos os produtos culturais como simples mercadorias e não como 

produtos autônomos, temos a indicação de que por serem mercadorias, há exigências dos mercados 

que as consomem e que indicam como devem ser formatados e distribuídos. Vemos esse argumento 

com um pouco de precaução, uma vez que, nossa pesquisa está voltada para as novas formas de 

comunicação, que tem como uma de suas características uma grande possibilidade de segmentação 

de produtos. O YouTube é um canal de distribuição que possibilita a identificação de grupos 

pequenos de consumidores para produtos específicos. Sendo assim, o site tem gerado maior 

visibilidade para novos produtos culturais. Entendemos ainda, que os novos produtos gerados a 

partir da segmentação devem atender a exigências mais específicas e em cada vez menor escala, já 

que contam com o benefício de possuírem custos baixíssimos de distribuição em comparação aos 

tradicionais meios de comunicação de massa.

Devemos ver a questão da indústria cultural com base na mercantilização que ocorre no 

processo de produção cultural, conforme Castro nos indica, esta produção, segundo a visão 

frankfurtiana, é o processo que ocorre quando os “...produtos culturais de massa passaram a ser 

produzidos em série e distribuídos em larga escala, sempre com fins lucrativos e mercantis.” (in 

BACCEGA, 2008, p.135). Porém, ao entendermos o alcance que a nova produção independente e / 

ou amadora está alcançando através das novas formas de distribuição de conteúdos que a internet 

possibilita. Vemos mais uma vez o novos produtos culturais que não apresentam o propósito de 

serem orientados para grandes audiências, com fins comerciais claros, como podemos constatar na 

afirmação de Kellner:
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“A cultura da mídia nos EUA e na maioria dos países capitalistas é uma larga 
forma comercial de cultura, produzida para o lucro e para a disseminação na forma 
de um commodity. A comercialização e a commoditização cultural tem importantes 
consequências. Primeiro, a produção voltada para o lucro significa que os 
executivos da indústria cultural procuram produzir artefatos, que deverão ser 
populares e que serão vendidos, ou no caso do rádio e da TV, que serão atraentes 
para as audiências de massa.” (KELLNER, 2001, p. 16-17)

Não estamos dizendo que a produção cultural “industrializada” deixa de existir, mas ela 

passa a conviver com uma produção menos esquematizada, organizada e pensada para atingir 

grandes públicos. Como veremos no próximo capítulo desta pesquisa, alguns vídeos no YouTube 

chegam a obter audiências de milhares de espectadores e se tornam sucesso além da internet. Esses 

vídeos geram até mesmo novas formas de celebridades e dão voz tanto para os fãs quanto para as 

críticas aos diversos conteúdos midiáticos presentes na sociedade contemporânea.

Destacamos que o YouTube, apesar de ser uma iniciativa pequena na internet, já começou 

como o aporte de um grupo de investidores que buscavam novas tecnologias na distribuição de 

conteúdo audiovisual. Hoje esse site faz parte de uma das maiores empresas dos mundos on e off 

line, com mais de US$ 8,5 de faturamento apenas no primeiro trimestre de 20116. O YouTube é um 

dos maiores sites em volume de acesso no mundo inteiro, chegando a possuir centenas de milhares 

de vídeos armazenados em seus bancos de dados. Para efeitos do estudo aqui apresentado, vale 

destacar que a maior parte desse enorme volume de conteúdo, sejam vídeos autorais ou não, é 

disponibilizada pelos próprios usuários (aqueles que não são pessoas jurídicas)7.

Entendemos, assim como sugere Grossberg (2009 in HAMMER e KELLNER, p.8) que 

análises baseadas nos estudos culturais devem levar em conta o contexto socio-político do momento 

em que estão inseridos. Desta forma, acaba-se por desenvolver uma articulação do objeto de 

pesquisa com a economia, a política, o social, o cultural e as múltiplas relações que constituem esse 

objeto em função de seu ambiente. Ainda vemos, segundo Kellner (2009), que os estudos culturais 

trabalham com questões voltadas para as mediações, as conexões e para o entendimento de como 

diferentes setores da indústria midiática se inter-relacionam para produzir e distribuir conteúdos 

específicos para o consumo.
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“...Essa abordagem insiste que os estudos de mídia/ cultura devam contextualizar 
seu objeto e análise no campo sócio-econômico e do poder político (econômica 
política); indica que representação cultural de um objeto específico tem muitas 
dimensões, incluindo: classe, gênero, raça, sexualidade, e outras múltiplas 
determinantes...” (HAMMER e KELLNER, 2009, p. 8)8

É importante entendermos como as empresas tem buscado a viralização de suas 

propagandas, as quais muitas vezes servem-se das lógicas do entretenimento para gerar conteúdos 

que não serão necessariamente decodificados como propaganda, em virtude não somente do 

crescimento do uso da internet por grande parte de seus consumidores, mas por se tratar de uma 

forma mais barata de divulgação se comparada à tradicional compra de espaço publicitário na 

televisão. Lotz (2007, loc. 2778), relata que o YouTube deve parte de seu sucesso ao conteúdo 

amador e também a conteúdos publicitários não intrusivos. Esse sucesso faz com que hoje um viral 

obtenha, em certa medida, maior repercussão do que um episódio de um seriado popular norte-

americano. Destaca-se ainda o relativo baixo custo, principalmente de distribuição, que esse viral 

apresenta.

Como demonstramos ao longo desse trabalho, é ainda importante a participação das mídias 

tradicionais em campanhas de publicidade, porém, dentre as inúmeras razões para a sua utilização, 

um fato que vem acentuando a escolha da estratégia de comunicação viral é a atual crise econômica, 

que aflige o mundo todo, e em especial a comunidade européia e os EUA. Em função de ser uma 

opção mais econômica, uma maior exploração da internet se torna interessante. Por hora, vale 

destacar o foco de nosso olhar na análise dos conteúdos viralizados e parodiados com a utilização 

da internet, em especial através do site YouTube.

No caso do YouTube entendemos que ele configura-se como uma plataforma de 

distribuição de conteúdos audiovisuais com grande vertente de propagação viral mundial. 

Plataforma essa presente nas novas mídias que apresenta características interessantes para 

viralização da comunicação, tal como a quebra das barreiras geográficas e culturais. Conforme nos 

indica Lotz, um vídeo mesmo falado em uma língua específica consegue alcançar milhares de 

usuários ao longo da rede. 
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“Usuários do site repostaram o vídeo múltiplas vezes, e em pelo menos três línguas 
diferentes, tomando como vantagem o ponto forte do YouTube, que permite 
facilmente com que um vídeo seja linkado a outros sites, mas dificultando assim, a 
soma total de quantas vezes esse vídeos foi visto através dos múltiplos pontos de 
exibição...” (LOTZ, 2007, loc. 616)

Nesta pesquisa usaremos o termo novas mídias para denominar as formas de comunicação 

que utilizam a internet e as novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Mantemos o 

uso da expressão consagrada mesmo tendo noção de que existem vertentes de pesquisa que já não 

consideram novas mídias expressão adequada para falarmos das formas de comunicação que 

envolvem a internet. Para Hammer e Kellner (2009, p. 557), por exemplo, a ideia de uma nova 

mídia não é tão nova assim, uma vez que já vemos a discussão da aplicação das tecnologias na 

comunicação há mais de três décadas. Evidentemente, o uso desta expressão deveria contemplar 

uma ruptura com as antigas tecnologias e formas de mídia. Entendemos, porém, que além das novas 

formas de comunicação encontramos um incremento tecnológico nas mídias tradicionais.

Com as novas tecnologias da comunicação e informação, há uma melhora constante nas 

imagens transmitidas pela TV como fruto dos avanços tecnológicos tanto da produção quanto da 

distribuição. Dentre as novas funções exibidas pela televisão, destacamos a possibilidade de escolha 

do momento em que se deseja assistir determinada programação, um comportamento característico 

do uso dos meios digitais. Como exemplo, podemos citar o recente lançamento do canal sob 

demanda da operadora de TV fechada NET, denominado NOW, que possibilita ao assinante 

escolher a hora e dia que gostaria de assistir um determinado programa dentre uma série limitada de 

opções de conteúdo. O assinante pode até interromper a reprodução a qualquer momento, 

retomando-a quando desejar. Outra opção aberta aos usuários desta operadora é a possibilidade de 

gravar e estocar seus programas preferidos em equipamentos específicos da operadora de TV a cabo 

para que possam assistir quando e quantas vezes quiserem.

Devemos analisar esses componentes em relação uns aos outros, sempre vendo sua 

relações e interações. Essa discussão nos será mais propícia mais adiante, no segundo capítulo dessa 

dissertação, quando tratarmos das interações realizadas pelos usuários e de como os meios 

tradicionais de comunicação estão tentando manter sua participação no processo de produção de 

conteúdo.

Grossberg (in Hammer e Kellner, 2009, p.25), reforça esse ponto ao nos indicar que os 

estudos culturais estão voltados para as práticas somente em uma primeira instância, e que ao 
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adentrar no processo de pesquisa dos fenômenos eles acabam por enxergar e analisar as relações 

sociais e de poder. Porém, entendemos que os estudos culturais não reduzem simplesmente a 

questão de cultura a uma discussão de poder, compreendemos que esses estudos analisam as 

relações de poder inerentes e intrínsecas aos produtos culturais. Não podemos esquece que as 

discussões sobre os estudos culturais devem “...localizá-los em uma variedade de contextos para 

poder descrever as formas de seu sucesso, os vetores de sua dispersão e globalização, e as práticas 

de sua transformação, adaptação e institucionalização.”9 (Grossberg, in Hammer e Kellner, 2009, p.

26). Sendo assim, em nossa pesquisa sobre as estratégias de comunicação voltadas para a 

viralização de mensagens comerciais, devemos entender não somente como os vídeos são 

produzidos e distribuídos, mas também as condições que propiciam essa propagação viral da 

comunicação mercadológica10 contemporânea.

Estamos cientes de que por se tratar de um fenômeno relativamente novo, não é ainda 

possível traçar características exatas de todos os chamados virais. Sendo assim, através do estudo 

comparativo de conteúdos que obtiveram sucesso em sua viralização na internet, investigamos quais 

as estratégias e os formatos que podem ter propiciado ou favorecido tal êxito.

Procuramos não focar nossas discussões nos trabalhos iniciais dos estudos culturais 

baseados na viralização de mensagens comerciais através apenas das novas mídias. Em diversos 

pontos dessa pesquisa trabalhamos com estudos e análises dos meios de comunicação de massa que 

tem como apoio a visão sobre as velhas mídias. 

Hoje existem diversos exemplos de produtos culturais que não somente deixariam de  

serem produzidos segundo os padrões vigentes no contexto massivo, como também dificilmente 

conseguiriam alcançar os patamares de visibilidade que hoje se pode verificar no jogo comunicativo 

entre os novos meios e seus públicos. Os filmes produzidos de modo independente por fãs para dar 

continuidade ao universo Guerra nas Estrelas são um bom exemplo desse cenário. Em função do 

desenvolvimento e da popularização das novas tecnologias da computação, alguns desses filmes 

chegam a ter qualidade elogiada pelos fãs e até mesmo pelo criador dos filmes hollywoodianos.
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Lievrouw (in HAMMER e KELLNER, 2009, p.560), indica que a proliferação das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, nas últimas três décadas, e a criação das novas formas 

de interação e distribuição de conteúdo transformaram as audiências e os consumidores em usuários 

participantes. Essa afirmação se mostra bastante pertinente para nossa pesquisa, uma vez que, 

discutimos aqui a relação dos consumidores como responsáveis pelo sucesso na viralização de 

conteúdos através do YouTube. Tratamos também da interação dos usuários com certos produtos 

culturais que lhes chamam a atenção. Esse tipo de interação pode resultar em reapropriações e 

produção de paródias, retratadas nos spoofs espalhados pela rede. Vemos assim parte das discussões 

sobre o novo usuário / produtor, o chamado prosumer, assim como a interação cada vez mais 

exigida pelos consumidores na comunicação das empresas, o interator. Para efeitos da discussão 

neste primeiro capítulo, merece registro a emergência deste novo tipo de usuário-produtor, 

conforme comenta Lievrouw:

“Reconfiguração e remediação são marcas registradas da comunicação 
contemporânea, do trabalho criativo e da cultura da mídia, pois eles permitem que 
os usuários possam resistir à invariabilidade das tecnologias tradicionais e dos 
sistemas institucionais, e para negociar, contornar, ou redesenhar os limites de suas 
práticas de comunicação e de mediação em si num processo contínuo de cooptação 
e reinvenção.”11 (LIEVROUW, in HAMMER e KELLNER, 2009, p. 561)

Nas novas formas de comunicação um espaço muito mais amplo para o consumo do 

entretenimento. Se pararmos para analisar, a produção necessária para suprir uma rede de TV na 

década de 80 era de no máximo 24 horas de conteúdo, isso se não levarmos em conta a repetição da 

programação diária e os horários “vazios” da madrugada. Hoje com a internet e a possibilidade de 

uma audiência de conteúdo sob demanda, temos a necessidade de muito mais do que 24 horas de 

conteúdo, já que um indivíduo pode escolher assistir apenas um determinado programa ou resolva 

ver a semana inteira de sua novela preferida de uma única vez se preferir.

Saímos de um modelo broadcast de distribuição, que nos “forçava” a assistir um 

determinado conteúdo no momento que ele era transmitido para todos. Hoje as novas tecnologias 

nos possibilitam acessar nossos programas preferidos na internet. Assim, podendo assistí-los no 
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horário e dia que quisermos. As informações não apresentam mais uma clara noção temporal, 

geográfico e cultural, ou seja, um mesmo conteúdo pode ser acessado em diferentes partes do globo 

ao mesmo tempo, desde que esteja colocado livremente na rede mundial de computadores.

Segundo Kellner (2009), os produtos transmitidos através dos meios de comunicação, além 

de nos entreter também são responsáveis por ajudar na formação identitária na sociedade 

contemporânea. Nos é indicado que a cultura da mídia fornece os símbolos, mitos e recursos que 

constituem a cultura comum de uma sociedade. Em suma Kellner nos mostra que a mídia e seus 

produtos nos ensinam como devemos nos encaixar em um sistema normas, valores, praticas da 

sociedade contemporânea. E ao pensarmos nas novas mídias sem as barreiras culturais, temporais e 

geográficas, entendemos a possibilidade da mescla de culturas diferentes para qualquer indivíduo 

com acesso a um computador conectado à internet.

Para tanto, devemos entender que atualmente não encontramos mais somente as mídias 

tradicionais oferecendo os produtos culturais, uma vez que, através dos novos meios temos acesso 

livre a uma quantidade maior de conteúdos, que muitas vezes podem não trabalhar corretamente as 

informações para a construção mais “adequada” dessa identidade. Destacamos, contudo, que nesta 

pesquisa não iremos aprofundara as questões relativas a essa formação do indivíduo, bem como 

iremos deixar para outros pesquisadores o trabalho sobre o poder de educação que as novas mídias 

tem apresentado. Iremos nos ater em pesquisar mais profundamente a liberdade na construção e na 

propagação do conteúdo através da internet  e de suas relações com os usuários produtores / 

distribuidores. Em especial vermos como a participação dos usuários pode transformar um 

determinado conteúdo gerando, assim, novos produtos culturais. Como os já citados spoofs 

encontrados na internet.

Reforçamos, que as novas mídias tem nos oferecido uma mudança na transmissão dos 

objetos culturais, uma vez que, segundo Laben (in HAMMER e KELLNER, 2009, p. 576) esses 

objetos culturais expostos na internet, tais como textos, vídeos e fotos, existem em um domínio 

digital, que possibilita estarem em todos os cantos do planeta ao mesmo tempo. Mais uma vez 

percebemos que, perdemos muitas das barreiras culturais impostas pelas barreiras geográficas. A 

interatividade, gerada no ciberespaço está mudando cada cultura do planeta de diversas formas. 

Laben, ainda nos apresenta, que a principal mudança está na autonomia que cada cultura possuía e 

que essa autonomia vem diminuindo cada vez mais em função do crescimento do uso da rede 

mundial de computadores.
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1.2. NOVAS MÍDIAS E SEUS CONSUMIDORES

Nessa etapa iremos estudar como as mídias exercem poder nos indivíduos e em especial, 

como esse poder tem implicações associadas, principalmente, com as mudanças sociais, políticas e 

econômicas que as novas mídias tem trazido para a sociedade contemporânea. Traremos para 

discussão questões relativas ao aumento de poder que essas novas mídias tem atribuído aos 

consumidores. Sendo assim, estes consumidores, através da internet conseguem acesso a uma 

quantidade muito maior de informação para, por exemplo, poderem decidir com maior 

embasamento como consumirem desde um produto convencional, como um automóvel, até um 

produto intangível como o entretenimento. Não iremos, contudo, assumir como essa maior 

quantidade de informação deva ser usada em todos os seus âmbitos, mas quais as possibilidades e 

perspectivas dentro o escopo de nosso objeto de pesquisa, a comunicação viralizada.

Vemos, também, com grande importância a discussão sobre o papel da mídia em função do 

aspecto de formadora que ela representa na sociedade atual. Segundo Silverstone (2005, p20), a 

mídia apresenta atualmente uma presença constante em nossas vidas, filtrando e moldando a 

realidade através de suas representações mediadas. Para Castells (2009, p.156), as mídias 

constituem a fonte principal de socialização da comunicação, o que significa a comunicação com o 

potencial de alcançar as massa. Com especial destaque para o crescimento da importância nas novas 

mídias, que devem bastante desta evolução à convergência digital, assunto que discutiremos 

posteriormente no capítulo 2 desta dissertação.

Conforme já ensinava Martin-Barbero (1997), ao estudarmos a mídia precisamos nos 

voltar também para os estudos das mediações. Para Silverstone (2005, p36-37) as pesquisas de 

mediação devem evolver tanto os produtores quanto os consumidores de mídia, que tornam parte 

em uma relação contínua. Essa mediação está configurada em um movimento contínuo de 

transformações, de ressignificações das mensagens, sejam essas transformações diretas ou indiretas, 

porém, que cada vez mais geram interações e colaborações com as mensagens. Entendemos que 

essa discussão apresentada por Silverstone tem especial destaque para nossa pesquisa, que trata da 

interação e produção do consumidor através das novas mídias.
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Mediações apresentam duas vertentes, segundo Silverstone (2005, p37), sendo uma voltada 

mais para a característica de tradução e outra mais distante de uma tradução. A que se apresenta 

mais como tradução apresenta como característica a aproximação do mediador, que deve analisar a 

realidade, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Ou seja, há uma visão que pretende estudar 

os significados através de seus deslocamentos, temporal e espacial. Já a outra vertente, a mais 

distante da tradução, demonstra que o mediador não está necessariamente ligado ao seu objeto de 

estudo, fazendo com que não haja necessariamente uma fidelidade para com o conteúdo pesquisado. 

Mesmo porque a noção de que uma tradução “...é reconhecida e respeitada como um trabalho de 

autoria.” (SILVERSTONE, 2005, p. 37).

Ao pesquisarmos as mediações existentes, também nas novas mídias, reforçamos a 

necessidade de compreender o surgimento de seus significados. Assim como, é necessário o 

entendimento de quais as relações de poder, tecnologia e política nas quais o objeto de pesquisa se 

desenvolve. Poder e política, conforme já indicamos, nos mostram as condições nas quais o 

fenômeno foi ou se desenvolve. Já a tecnologia, não somente no caso de nossa pesquisa que tem 

como objeto um fenômeno ligado a cibercultura, é importante por ser nossa interface com o mundo 

atual. Destacando, que as novas mídias apresentam mudanças extremamente rápidas, como 

podemos ver no caso do site YouTube, que em poucos anos de existência já sofreu diversas 

mudanças em seu formato de distribuição. Por exemplo, no começo do YouTube tínhamos apenas 

vídeos no formato FLV (adobe flash vídeo), mas devido às mudanças tecnológicas o site apresenta 

atualmente conteúdos também no formato HTML 5 (linguagem de programação que tem com uma 

de suas características principais possibilitar a exibição dos vídeos nos dispositivo móveis da Apple, 

o iPhone e o iPad).

Antes de aprofundarmos nas caraterísticas dos estudos de mídia, precisamos enxergar a 

importância do conceito de remediação nos estudos sobre mídia. Primeiramente, podemos ver a 

remediação como um fenômeno não exclusivo das novas mídias, conforme nos diz Bolter e Grusin 

(2000, p.5). Ela está presente há bastante tempo, desde que podemos registrar os estudos da 

representação visual da civilização ocidental. Contudo, é mais proeminente a visão de remediação 

nos últimos anos em função corrida pela “dominação” das novas mídias para com as “velhas”.

“Nessa última década do século vinte, nos encontramos em uma posição única para 
apreciar a remediação, por causa do rápido desenvolvimento das novas mídias e a 
resposta quase tão rápida das mídias tradicionais. As velhas mídias eletrônicas e a 
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mídia impressa estão procurando reafirmar seu status em nossa cultura tanto quanto 
as mídias digitais estão desafiando esse status.” (BOLTER e GRUSIN, 2000, p.5)12

O YouTube é constantemente citado por diversas “velhas” mídias, como a TV e os veículos 

impressos. Assim como, parte dos vídeos colocados por usuários ou empresas tem como fonte 

conteúdos exibidos originalmente nas velhas mídias. Hoje é possível assistirmos programas que já 

não passam mais na TV tradicional através do site, sejam pedaços ou até mesmo o conteúdo na 

integra. Sem levar em conta, no momento, as ressignificações feitas por usuários nas edições e/ ou 

paródias. Como veremos mais profundamente no próximo capítulo.

Bolter e Grusin (2000, p.11), ainda nos contam que as novas tecnologias, também 

apresentam novas formas de acessar os conteúdos produzidos para as velhas mídias. Sendo assim, 

ao assistirmos um capítulo de uma telenovela, seja ela ainda em exibição ou já finalizada, através 

do computador precisamos ter como premissa a ideia desse modelo nos oferecer mais chances de 

ver o conteúdo. Muitas vezes buscando não a sua alteração, mas demonstrando uma evolução na 

forma de acessar um conteúdo produzido para ser distribuído por outra mídia. Reforçando o 

exemplo da telenovela, podemos entender que o vídeo pode ter sofrido nenhuma alteração em seu 

conteúdo, porém, as novas mídias devem agregar novas funcionalidades para essa “exibição”, tal 

como a opção de assistirmos no momento que nos for mais conveniente, indicar para nossa rede de 

relacionamento se gostamos ou não do conteúdo, entre outras diversas possibilidades.

Precisamos ver as novas mídias em perspectiva com os demais meios de comunicação, 

uma vez que, só poderemos entender a força que essas novas formas de comunicação representam 

se as compararmos com os meios tradicionais, como citam Bolter e Grusin (2000, p. 98). Só 

entenderemos a representatividade do YouTube se compararmos a importância da audiência de um 

vídeo publicado no site em comparação com a possível audiência que o mesmo conteúdo obteria em 

uma plataforma tradicional de exibição como a TV aberta. Claro que não estamos comparando aqui 

questões financeiras ou limitações de formato, mas o alcance de cada mídia. 

Silverstone (2005, p.52), reforça que a tecnologia deve ser vista como cultura e não 

somente como um aparato técnico que em nosso caso é usado para a troca de mensagens. Pois, as 

tecnologias incluem um caráter estético e funcional na comunicação, fazendo com que ela participe, 
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segundo a visão complementar de Bolter e Grusin (2000, p98), de uma rede de contextos, sociais, 

econômicos e culturais, constituindo a tecnologia em um meio. Vemos, que a tecnologia pode ser 

entendida como a propulsora de uma indústria cultural, que segundo Silverstone (2005), é uma 

visão mais crítica e antiga. Essa visão de ser apenas parte de uma indústria cultural, nos indica que a 

tecnologia permite a banalização do artefato cultural, fazendo com que ele seja produzido em larga 

escala e perca sua identidade, tornando-o uniforme e inautêntico. Para nossa pesquisa, analisamos a 

tecnologia como propulsora das novas mídias, principalmente, na concepção de fomentadora de 

uma enorme produção e distribuição de conteúdos não somente por parte de empresas, mas 

principalmente pela participação dos usuários.

Estamos em um processo de transição das velhas para as novas mídias. A tecnologia ainda 

está visível e gera a necessidade de um aprendizado, uma capacitação dos usuários. Com as mídias 

tradicionais, não tínhamos mais a necessidade de aprender como consumiríamos seu conteúdo. 

Bastava ligar a TV ou o rádio para ter acesso aos produtos. Já as novas mídias, que estão baseadas 

nas novas TICs (tecnologias da informação e da comunicação) exigem um certo grau de 

envolvimento e de entendimento sobre seu funcionamento. Claro que ao acessarmos o YouTube, 

imaginamos um indivíduo que já tenha acesso e conhecimento sobre a internet, irá navegar 

diretamente pelos vídeos. Contudo, dificilmente um leigo conseguirá, sem um mínimo de esforço, 

aproveitar todas as funcionalidades oferecidas pelo site, bem como não terá a habilidade para postar 

um vídeo seu. Mesmo assim, vemos que a tecnologia tem evoluído constantemente para se tornar 

cada vez mais fácil de manejar e eventualmente tão presente no nosso cotidiano que fique invisível, 

segundo nos indica Silverstone:

“A mídia e as tecnologias da informação são onipresentes e invisíveis. De fato, elas 
são cada vez mais à medida que microprocessadores desaparecem numa máquina 
após a outra, monitorando, regulando, gerindo seu funcionamento, administrando o 
que elas farão por nós, criando e mantendo suas conexões com outras máquinas 
igualmente invisíveis. O computador como tal, ou mesmo a televisão, podem 
rapidamente se tornar uma coisa do passado. Tecnologia como 
informação.” (SILVERSTONE, 2005, p. 59)

Não pretendemos aprofundar em nossa pesquisa, as indicações sobre a curva de 

aprendizado mais rápida dos jovens para com as novas tecnologias ou o conceito de geração digital, 

descritos por Tapscott  (2009, loc.3591), que ainda gera muitos debates e pontos conflitantes no 

campo da comunicação. Contudo, temos que ver as indicações de constante melhoria feitas nas 

interfaces e somadas a uma vivência maior, pelo menos por parte dos jovens consumidores, das 
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novas mídias. Para uma parcela da população mundial, segundo Mansell (2009, in Hammer e 

Kellner, p.110), o ato de mandar uma mensagem instantânea via celular, acessar uma conta de e-

mail e até mesmo postar um conteúdo em um blog, já pode ser considerado uma atividade rotineira. 

Como podemos confirmar pela visão de Castells (2009, p. 55), que nos indica a propagação da 

internet como uma nova forma de comunicação interativa é caracterizada pela capacidade de 

mandarmos mensagens de muitos para muitos, em tempo real e rapidamente.

Entrando mais nessa questão voltada para o estudo dessas novas tecnologias como mídias, 

temos a indicação de Lotz (2007, loc. 616), sobre a ambigüidade que podemos ver em diversas 

novas mídias. Em função de seu pouco tempo de vida, rápido crescimento, das ainda mais rápidas 

mudanças tecnológicas e da pouca quantidade de pesquisas sobre os fenômenos, temos muitas 

vezes dificuldades em entender os limites entre uma velha e uma nova mídia. Essa falta de 

barreiras, ou como Hammer e Kellner (2009, p.17) nos indicam, visão nebulosa sobre os limites, 

afetam diretamente um site que pretende trabalhar com conteúdo audio-visual, como é o caso do 

YouTube.

“A convergência entre tecnologias não é firmemente conectada a não ser pela 
linguagem digital, levanta a ambigüidade sobre se algo como o YouTube seria 
melhor classificado como "televisão", "video", "computador", ou talvez apenas 
como uma "tela" de tecnologia.” (LOTZ, 2007, loc. 1696)13

Castells (2009, p.54) nos diz que a comunicação é um processo de compartilhamento de 

sentidos através da troca de informações. Esse processo é definido pela tecnologia da comunicação, 

das características dos emissores e dos receptores, dos códigos e protocolos empregados nesta 

comunicação. Sendo assim, em um novo ambiente de comunicação devemos levar em conta a 

comparação com os meios anteriores. Até pelo fato, como já citado, que eles ainda coexistem e 

estão travando uma luta constante pela audiência.

As mídias digitais, segundo Baym (2010, p.5), em função do desaparecimento das 

barreiras entre o real e o virtual, tem gerado uma serie de discussões sobre a autenticidade de nossas 

identidades e de nossos relacionamentos. Vemos as pessoas utilizando a cada dia mais as redes 

sociais para se comunicarem com seus amigos virtuais, amigos estes não necessariamente são 

conhecidos do mundo real. Há um claro crescimento das habilidades dos indivíduos de se 

comunicarem através das novas mídias, produzindo conteúdo, que pode ser visto por todos 
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conectados na internet e sem que haja nenhum controle por parte de seus produtores. Como por 

exemplo os videblogs14 presentes no YouTube, utilizados por internautas como um diário pessoal 

em vídeo.

Todas essas formas de mídia, tanto as novas quanto as velhas, em nosso estudo serão 

abordadas em especial pela perspectiva de seu consumo como comunicação e entretenimento. Não 

um consumo apenas cultural, mas com uma visão mais profunda, como nos apresenta Silverstone, 

que “...[o] consumo é um trabalho árduo. É o trabalho da produção, empreendido por cidadãos 

consumidores globais...” (SILVERSTONE, 2005, p. 148). É um consumo que tem a função de 

mediador e moderador na sociedade contemporânea, na busca pela homegeneatização das 

mercadorias e dos comportamentos de consumo. Vemos um consumo incessante, que com o auxílio 

das mídias torna-se uma experiência mediada em que os valores e significados dados às 

mercadorias, sejam elas culturais ou materiais, acabam por traduzir e transformar a identidade e 

individualidade de cada consumidor.

Consumo que para Canclini (1999, p.77), tem a composição de um conjunto de processos 

socioculturais que determinam a aquisição e a utilização dos produtos. Esse consumo identifica as 

pessoas dentro de um contexto antes delimitado pelas características políticas, sociais e econômicas 

dentro de barreiras geográficas mais ou menos delimitadas. Com a internet vemos a necessidade de 

expandir essa caracterização para um contexto mais globalizado. Qualquer conteúdo postado na 

internet rapidamente, quase que instantaneamente, é acessado por consumidores dos mais diversos 

perfis pelo mundo afora.

Canclini (1999, p.209) ainda nos mostra a necessidade de estudarmos esse consumo sob a 

ótica de diversos suportes culturais. E que na sociedade atual, nos apresentam uma diversidade cada 

vez maior de repertórios artísticos e de meios de comunicação, que são fundamentais para a 

reelaboração das identidades. Assim, temos que ver o consumo dentro de uma perspectiva 

multimídia e multicontextual.

Com o auxílio das mídias encontramos o reforço das dinâmicas e incentivos ao consumo. 

Em nossa sociedade é exigido que o consumo tenha um ritmo, uma sequência, um frequência e uma 

regulação. Como afirma Silverstone:
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“A mídia é o instrumento para nos persuadir a aumentar o nível e a intensidade de 
nossas atividades de consumo. Os canais de compra pela TV, os web-sites que 
oferecem comércio eletrônico não são escravos da tabela horário e ritmos naturais. 
Eles são ilimitados, eternos. O tempo é reduzido à insignificância, a uma questão 
individual. Tempo consumo, mediação ficam todos dessocializados, dependentes 
apenas da excentricidade do momento.” (SILVERSTONE, 2005, p. 156)

Em especial quando falamos das novas mídias temos essa descaracterização do tempo e do 

espaço de consumo. Podemos a qualquer momento do dia, ou da noite, em qualquer lugar do 

planeta, desde que haja conexão à internet, consumir. Essa “liberdade” nos impõe um ritmo cada 

vez mais frenético de consumo e a cada novidade tecnológica que temos implementada esse ritmo 

cresce. Imagine se um indivíduo fica poucos dias desconectado, sem acesso nenhum aos meios de 

comunicação. Ao voltar dessa ausência midiática, a pessoa provavelmente irá se deparar com uma 

grande quantidade de novidades tecnológicas, memes, novas celebridades instantâneas, etc. 

Martín-Barbero  nos indica que, “...as mídias começaram a construir o público, a mediar na 

produção de imaginários que de algum modo integram a desgarrada experiência urbana dos 

cidadãos.” (2004, p. 215). Indicando ainda que é necessário o estudo, não apenas dos meios, mas 

uma visão mais ampla das mediações, ou remediações como demonstramos anteriormente visões 

estas que no ciberespaço encontramos com mais facilidade na sociedade contemporânea. Vemos 

ainda, segundo Martín-Barbero, novamente a indicação da importância das mídias no mundo 

globalizado de hoje.

“... partindo da envergadura econômico-cultural que adquiriram as tecnologias 
audio-visuais e informáticas nos acelerados processos de globalização, busca levar 
em conta os meios na hora de construir políticas culturais que façam frente aos 
efeitos dessocializadores do neoliberalismo (...) a combinação do otimismo 
tecnológico com o mais radical pessimismo político, e o que busca é legitimar, 
através do poder dos meios, a oni-presença mediadora do mercado.” (MARTÍN-
BARBERO, 2009, p. 11)

Ao pesquisarmos como as novas mídias entregam maior poder para os usuários e como 

ainda há uma luta pela hegemonia de poder entre as velhas e novas mídias. Entendemos, também, 

que temos uma sociedade na qual as tecnologias tem nos ajudado a consumir com mais 

informações, de forma mais democratizada. Para a nossa pesquisa, se faz necessário agora entender 

um pouco mais como as novas mídias estão sendo usadas, com maior ou menor intensidade nas 

estratégias de comunicação das empresas e agências de publicidade, é importante primeiramente 

indicamos como funciona o modelo tradicional de remuneração de uma agência de propaganda em 

comparação com os novos modelos que dão força para o uso da internet.
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O modelo tradicional de uma agência de propaganda está baseado principalmente na 

compra e repasse de mídia, que gera uma remuneração percentual sobre essa movimentação 

financeira. Assim, as agências em muitos casos oferecem o planejamento e a criação gratuitamente 

como forma de conseguirem comprar mídia para seus clientes. Não podemos deixar de indicar que 

esse modelo não é exclusivo e que nas últimas décadas temos visto o surgimento de diversas outras 

formas de remuneração. Porém, o agenciamento da mídia ainda consta como a maior parte do 

faturamento das grandes agências de publicidade.

Essa prática de remuneração no Brasil é regulamentada por lei e pelo Cenp (Conselho 

Executivo de Normas Padrão - criado pelos veículos de comunicação em parceria com as agências 

de publicidade para auto-regulamentar a compra de mídia). Como lei, desde a década de 60, temos a 

remuneração das agências com base em 20% sobre o preço de mídia. Já o Cenp como uma entidade 

auto-regulamentadora tem a premissa de tentar garantir o direito das agências de dos veículos aos 

moldes de remuneração descritos na lei, isso porque, essa legislação em nosso País comumente não 

era cumprida, ou por empresas que para economizar sua verba buscavam diretamente os veículos, 

ou por pequenos e novos veículos de comunicação, que para conseguirem sobreviver buscavam 

diretamente os anunciantes e propunham o repasse da parte das agências como desconto.

Com o passar dos anos tivemos uma alteração nesse patamar de remuneração em função 

do acirramento da concorrência no mercado das agências de publicidade. Atualmente não podemos 

dizer com exatidão em qual porcentagem se encontra o contrato entre uma agência e seu cliente, 

mas com certeza dificilmente será os 20% estabelecidos pela lei. Esse modelo ainda muito forte no 

Brasil, que remunera a compra de mídia, tem perdido força em países como os EUA e Inglaterra 

através do surgimento novos formatos de agências produtoras de conceitos criativos, as 

denominadas Hot Shops, que trabalham com modelos alternativos de remuneração.

No Brasil, muito provavelmente em função da grande dominação da TV aberta como 

principal meio de comunicação de massa, temos as maiores agências de propaganda não 

necessariamente como as mais criativas, isso se é que podemos dar um peso para criatividade. 

Atualmente a maior agência do País é a multinacional Y&R, que detém entre outras a conta das 

Casas Bahia, a maior marca anunciante do País, mas que praticamente só realiza anúncios de 

varejo, sem necessariamente ter que exibir além do preço dos produtos alguma dose criatividade. Já 

a agência brasileira mais premiada no festival internacional de publicidade Cannes foi em 2011 a 
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Almap BBDO, que aparece no ranking de faturamento em segundo lugar15, com menos da metade 

faturada em relação à primeira.

Ao pararmos para entender os modelos de remuneração das agências de propaganda vemos 

duas principais questões: primeiro há a inevitável necessidade de compra de mídia tradicional para 

que as agências consigam manter sua remuneração e estruturas atuais; segundo os novos modelos 

de remuneração variável, voltados muitas vezes para um contrato com valor mensal fixo (chamado 

de Fee) não precisa necessariamente usar a mídia tradicional para manter seus ganhos e assim tem 

maior liberdade para tentar novas opções de comunicação.

Claro que não estamos atribuindo apenas às agências tradicionais a culpa pela ainda pouca 

utilização dos novos meios no volume total do investimento publicitário. Os anunciantes, 

principalmente no Brasil, ainda podem optar pela “segurança” na audiência das velhas mídias. 

Contudo vemos nos últimos anos que a internet tem crescido e ganhado espaço no bolo publicitário, 

chegando em 2011 a 10% do investimento total em publicidade no Brasil (equivalente a um 

investimento de R$ 3,04 bilhões no ano), segundo dados do Interactive Advertising Bureau (IAB)16. 

Lembrando, que não podemos considerar os virais nesse calculo, uma vez que, eles tem como 

característica principal a utilização dos usuários como força de distribuição e não a compra direta de 

espaço publicitário.

Com base nesse cenário, entendemos a opção pela comunicação viral também como uma 

forma de redução de custos. Contudo, não entendemos que as empresas estão adotando a opção do 

viral apenas em função de seu relativo baixo custo, mas podemos perceber, que a necessidade de 

otimização dos investimentos torna a comunicação através da internet uma opção mais atrativa.

Nossa pesquisa demonstra até o momento a indicação da necessidade de uma visão sobre 

as novas mídias que contemple mais do que apenas a tecnologia. Entendemos também indicações 

da importância na análise da mensagem que, inicialmente tínhamos os estudos voltados apenas para 

a mensagem em si, passando para um olhar sobre a recepção e sobre as questões relativas às 

mediações. Assim como, vimos que a estrutura de remuneração das novas formas de agência são 

fundamentais para a utilização mais constante das novas mídias nas estratégias de comunicação, 
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com destaque para a interação e ao baixo custo dos novos meios em comparação com as velhas 

mídias.

1.3 COMUNICAÇÃO, ENTRETENIMENTO E NOVAS TECNOLOGIAS

Os estudos do entretenimento, que discutiremos nesse tópico, tem como origem teorias, 

pesquisas e artigos voltados tanto para as velhas quanto para as novas mídias. Esse fato se dá, não 

somente pela relativa pouca idade das novas formas de interação e comunicação, mas também, pela 

grande importância que meios como a TV e o cinema representam na cultura contemporânea. Além 

das interações, mediações e remediações já trabalhadas acima. Compreendemos neste trabalho que 

o apelo às lógicas do entretenimento tem sido particularmente importante para a comunicação 

publicitária, sendo também o principal ingrediente servido pela grande indústria cultural. Segundo 

Mastrocola:

“O entretenimento é aqui percebido como algo que permeia a comunicação e o 
consumo no atual cenário em que vivemos. O entretenimento surge como 
ferramenta para concepção de estratégias industriais para promover seus produtos, 
serviços e marcas.” (MASTROCOLA, 2010, p. 34)

Ao examinar a cultura midiática atual, Kellner (2001) constata a centralidade do 

entretenimento em sua produção. O autor adverte que devemos examinar o consumo deste produto 

midiático com cuidado para não cairmos em uma análise generalizada e superficial. Sendo assim, 

nossas análises devem ir além do consumo das mídias e de seus conteúdos/ produtos mais 

tradicionais, tais como filmes e seriados de TV. Precisaremos entender o desdobramento do 

entretenimento, que em conjunto com a informação, é responsável, segundo Kellner (2001, p.2), por 

nos ensinar a pensar, como devemos nos comportar, desejar, etc.

Mesmo sob uma ótica mais crítica e ampla da indústria do entretenimento, achamos válido 

demonstrar alguns dados econômicos que nos ajudam a entender sua dimensão como atividade 

produtiva. No ano de 2010, segundo relatório Theatrical market statistics17, a bilheteria de todos os 

filmes lançados mundialmente arrecadou mais de US$ 31.8 bilhões, sendo esse valor 8% maior do 
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que o ano anterior. Evidentemente, trata-se apenas de uma parcela do faturamento total da indústria 

do entretenimento, que figura com destaque na balança comercial mundial.. Nos EUA cerca de 68% 

da população assiste pelo menos um filme por ano nos cinemas. Segundo dados desse relatório, o 

cinema figura como uma das mais baratas formas de entretenimento da família norte-americana 

média. Em comparação com custo dos ingressos em um estádio de futebol americano, pouco mais 

de R$ 300.00, as entradas do filme custariam muito menos, cerca de US$ 50.00. 

Contudo, devemos ver a exploração dos gêneros de entretenimento em função do consumo 

além dos produtos diretos, seja pela apropriação na publicidade ou pela transformação de 

celebridades midiáticas em diferentes produtos de consumo. Como analisamos ser o caso da 

campanha publicitária do Passat da VW que se vale de um dos ícones da cultura do entretenimento 

mais famosos da atualidade, o personagem Darth Vader da série Guerra nas Estrelas, para vender 

um automóvel.

Podemos ver, também, que esse movimento não opera em apenas um sentido. As empresas 

traçam estratégias de comunicação para seus produtos. Em alguns casos, conteúdos audiovisuais 

produzidos para divulgar produtos de consumo podem virar grandes sucessos de público. Como por 

exemplo, a construção da recente franquia cinematográfica Transformers (2007; 2009 e 2011)18, 

teve início na década de 1980 como um desenho animado criado para fomentar a venda de 

brinquedos da fabricante norte-americana Hasbro. Hoje vemos que a estratégia continua válida, 

uma vez que os recentes três sucessos de bilheteria nos cinemas ainda ajudam na venda destes 

brinquedos. Porém, uma pessoa nascida nos anos 2000 poderia imaginar que os brinquedos foram 

criados a partir do filme, e não o contrário.

A cultura da mídia se vale do entretenimento em busca de recursos e contextos para se 

apresentar como uma experiência agradável, como um espetáculo de imagens, sons, sentimentos e 

significados.Segundo Kellner (2001), podemos entender o entretenimento como parte integrante da 

cultura midiática atual.

“Com o advento da cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um fluxo sem 
precedentes de imagens e sons em sua própria casa, e os novos mundos virtuais de 
entretenimento, informação, sexo e política são percepções reordenadas do espaço 
e do tempo, apagando as distinções entre a realidade e a mídia imagética, enquanto 
produzem novos modos de experiência e subjetividade.” (KELLNER, 2001, p. 17)
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Como vimos, a internet possibilita a indústria do entretenimento um maior alcance para 

seus produtos e uma distribuição mais abrangente e barata. Complementando a indicação de 

Kellner, podemos ver que Castells indica por ser “a internet é uma rede de comunicação e como tal 

ela também é um instrumento para a difusão do consumo e do entretenimento global...”19 (2009, p. 

125). Hoje temos o aluguel e venda de filmes diretamente pela internet, sem a necessidade de 

nenhum “produto” físico de suporte como DVDs e até mesmo os recentes Blu-ray. A iTunes Store e 

o site Amazon, nos oferecem lançamentos que serão descarregados diretamente em nossos 

computadores, tablets ou smartphones por menos de US$ 5,00 para aluguel. Os preços da 

distribuição dos conteúdos via internet para consumo direto é relativamente mais baixo do que a 

compra de um DVD, por exemplo. Se compararmos que um lançamento hollywoodiano custa cerca 

de R$ 40,00. Sem levarmos em conta ainda os custos de deslocamento que um consumidor terá ao 

ir em uma loja comprar seu filme.

Porém, não podemos deixar de citar o a indicação da indústria com o lado negativo desta 

evolução da internet. Nos é colocado pelos fabricantes que sua principal perda de receita está no 

que esta indústria considera como sendo pirataria digital. Segundo dados da APCM20 (Associação 

antipirataria cinema e música), mais de US$ 6 bilhões foram perdidos pela indústria 

cinematográfica mundial em resultado da venda e download ilegal de filmes e séries de TV. 

Sabemos que a questão da pirataria é muito mais complexa e sua discussão foge aos propósitos 

desta pesquisa. Ao citarmos dados da APCM temos como objetivo ilustrar o impacto negativo para 

as indústrias produtoras derivado de práticas de consumo que se favorecem dos modelos e 

protocolos vigentes nas redes digitais de comunicação, entretenimento e negócios.

Os grupos de mídia privados dependem da publicidade para obter lucros. Sendo assim, é 

importante que eles tenham certa parcela de audiência para “vender” às empresas e agências de 

propaganda. Esses níveis de audiência, mesmo sem nos preocuparmos com sua qualificação, são, 

em última análise, impulsionadores da produção de entretenimento. Castells (2009, p.268) afirma 

que mesmo o jornalismo irá configurar uma forma de entretenimento para manter a audiência 

cativa, como vemos em destaque nos casos dos noticiários sensacionalistas que povoam o final de 

tarde de algumas das redes de TV aberta do Brasil. Devemos lembrar que esse entretenimento pode 

ser constantemente replicado pela internet, por exemplo através do YouTube. Desse modo, um 
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mesmo programa ou produto pode ser visto inúmeras vezes e com alcance geográfico muito maior 

do que em sua exibição original.

Não é um exagero afirmar que as novas gerações são ávidas consumidoras de 

entretenimento através das novas mídias. Segundo indicado por diversos autores, por terem nascido 

e crescido com a internet, elas apresentam uma relação mais amigável com as novas interfaces 

digitais.

“Gerações que estão crescendo com os computadores e os telefones celulares, estão 
mais acostumadas a usarem múltiplas tecnologias para alcançar um desejado fim - 
seja para acessar informação, encontrar entretenimento ou se comunicar com seus 
amigos.”21 (LOTZ, 2007, loc. 461)

Kellner (2001, p. 235), nos mostra que o entretenimento, principalmente o modelo que deu 

origem à televisão comercial atual, é baseado na construção de narrativas. Trata-se de histórias que 

muitas vezes contam com personagens já bem conhecidos e reconhecíveis pelo público para obter 

uma maior efetividade na retenção da audiência. Ao imaginarmos esse princípio aplicado aos novos 

meios de comunicação digital, podemos ver que ainda temos a presença de elementos conhecidos 

até mesmo nos vídeos feitos pelos usuários. São muitas as paródias ou spoofs, baseadas em filmes e 

séries populares , como o caso das legendas “alternativas” para o trecho do filme A Queda. Já 

outros produtores utilizam referências da cultura pop  para atrair seus fãs, tal como ocorre no 

comercial viral VW The Force, que faz alusão ao universo ficcional de Guerra nas Estrelas de 

George Lucas.

No cenário midiático atual, com especial atenção para a evolução da internet, reforçamos a 

ideia da participação cada vez mais importante e frequente dos consumidores na produção e 

distribuição do entretenimento. Para que um conteúdo possa viralizar precisamos imaginar que em 

algum ponto esse material se converta em um produto de entretenimento para os internautas. Muito 

provavelmente os fãs da série Guerra nas Estrelas devem ter replicado a exaustão o comercial VW 

The Force, mesmo que seja na forma de uma crítica ao conteúdo publicitário. 
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Como vimos, o entretenimento tem como propósito fazer com que o consumidor desse 

conteúdo deixe seus problemas de lado e aproveite o tempo para fugir da vida cotidiana. Para 

reforçar essa discussão, recorremos a uma afirmação de Kellner:

“...mídia de entretenimento, informação e comunicação provem a experiência mais 
intensa e envolvente do que as cenas da vida cotidiana banal. Neste mundo pós-
moderno, os indivíduos abandonaram o "deserto do real" para os êxtases de hiper-
realidade e um novo reino de computador, mídia e experiência tecnológica.”22 
(KELLNER, 2001, p. 297)

Em outro exemplo da utilização do entretenimento como estratégia de comunicação temos, 

segundo Castells (2009, p. 322), a existência de estratégias de comunicação que usam de 

celebridades como forma de abordagem criativa. Esse apoio “empresta” das celebridades suas 

imagens na busca pela construção mais rápida de uma audiência. Como exemplo temos a 

construção de uma série de concertos musicais voltados para a causa ambiental, o Live Earth, como 

descritos na referência dada por Castells:

“...grupos/ campanhas ambientais costumam usar celebridades para ganhar a 
atenção de mais notícias. (...) as celebridades não são apenas usadas para invadir e 
atrair a atenção da mídia de notícias, mas também para invadir a mídia de 
entretenimento pelo mundo, uma vez que os telespectadores tem caminhado cada 
vez mais para os meios de entretenimento para ver notícias. (...) O exemplo mais 
conhecido deste tipo de entretenimento ambiental, é o Live Earth, uma série de 
concertos musicais patrocinados por Al Gore e grupos ambientalistas na luta contra 
as alterações climáticas.”23 (2009, p. 322)

Parece-nos importante nesse momento fazer uma comparação dos modelos de 

remuneração da produção/ distribuição de conteúdo da TV e da internet. Como Lotz (2007, loc 

701), nos indica a TV foi um meio de entretenimento que alcançou grande sucesso de distribuição, 

muito em função de seu baixo custo de acesso. O modelo de remuneração da TV aberta, 

diferentemente do cinema, jornais e revistas, é totalmente focado na venda de publicidade. O 

consumidor não precisa compra entradas ou edições periódicas para ter acesso ao entretenimento. 

Ele só teve o gasto inicial do aparelho de TV, mas que diluído pela sua vida útil é bastante inferior à 

de uma entrada de cinema, por exemplo.
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22 Tradução livre do texto em inglês: “...media of entertainment, information, and communication provided experience 
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"desert of the real" for the ecstasies of hyperreality and a new realm of computer, media, and technological 
experience.” (KELLNER, 2001, p. 297)

23 Tradução livre do texto em inglês: “As I will discuss below, environmental groups/campaigns often use a celebrity to 
gain more news attention. (...) viewers increasingly turn to entertainment media for their news. (...) The most well-
known example of this type of environmental entertainment ~ advocacy is Live Earth, the concert series sponsored by 
AI Gore and environmental groups to combat climate change.” (CASTELLS, 2009, p. 322)



A publicidade através de seus diversos formatos possíveis na TV aberta é a geradora de 

praticamente toda a receita de uma emissora. Já no caso de uma rede de TV fechada, encontramos 

uma mudança ao vermos a assinatura como parte importante da receita, mas ainda assim podemos 

encontrar a publicidade presente como fonte de receita nos principais programas e canais de cada 

operadora de TV a cabo. 

Entendemos que a internet apresenta praticamente um modelo similar ao da TV fechada. 

No caso da banda larga, temos também a necessidade de aquisição de uma assinatura mensal para 

usufruirmos do acesso. Contudo, essa assinatura nos dá acesso a uma quantidade de conteúdos de 

entretenimento muito maior, mesmo que nem todos estejam disponíveis gratuitamente. Mesmo 

assim, temos a publicidade presente como principal forma de remuneração de sites, blogs e até de 

canais pessoais do YouTube. Vemos aqui um modelo híbrido de remuneração que fomenta a 

produção e replicação de conteúdo.

Destacamos, que nessa pesquisa não entraremos mais profundamente nas discussões sobre 

as influências econômicas e políticas advindas desse modelo de remuneração. Porém, nos parece 

importante as análises que trouxemos até o momento para podermos entender melhor como os 

conteúdos virais estão sendo produzidos e aproveitados dentro destas lógicas de remuneração e 

distribuição de conteúdo.

Ao analisarmos os formatos de veiculação comercial, segundo Lotz (2007, loc. 577), 

muitos modelos de publicidade alternativa ao padrão de 30 segundos surgiram nas últimas décadas, 

tais como colocação de produto na trama de novelas (product placement) e patrocínio cultural e 

esportivo (branded entertainment), porém, essas estratégias ainda não conseguiram ultrapassar a 

importância monetária do comercial padrão de 30 minutos. Já experimentamos comerciais mais 

logos, mas que muitas vezes só são utilizados no lançamento de suas campanhas. 

Na internet os conteúdos publicitários apresentam outros formatos (banners animados, 

classificados em sites de buscas, hotsites, virais, etc.) que nos apresentaram oportunidade de 

explorar de forma diferente a construção da mensagem. Por exemplo, podemos perceber uma maior 

liberdade para o tempo de vídeo viral. Ele não precisa ter necessariamente 30 segundos, mas é 

comum encontrarmos vídeos que se não apresentam os mesmos 30 segundos, são formatados em 
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múltiplos de 30 para eventualmente serem utilizados também nos meios tradicionais. Como no caso 

do viral VW The Force, que possui 1 minuto de duração.

Por fim, vemos como a internet pode ser considerada um ambiente propício para a 

proliferação do consumo de entretenimento e de seus produtos associados, sejam eles produzidos 

oficialmente pelos detentores dos direitos de uso de imagem ou não. Na internet os consumidores, e 

muitas vezes fãs dos conteúdos replicados, buscam sem descanso por novas fontes de informações e 

acesso aos conteúdos que mais gostam. Como veremos logo adiante, no segundo capítulo desta 

pesquisa, esses consumidores interagem e geram novos conteúdos. São consumidores, produtores e 

distribuidores de um certo tipo de entretenimento, que está ligado à indústria, mas que podemos ver 

como um produto novo e de difícil ou impossível controle das empresas.

CAPÍTULO 2 - COMUNICAÇÃO, CONSUMO E CULTURA DIGITAL.

Figura 2 - Fonte: http://opanca.blogspot.com

2.1 INTRODUÇÃO

Como vimos, hoje vivemos na sociedade da informação, na qual a sociedade está 

interligada através de uma rede global de computação: a Internet, da qual faz parte a chamada 
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World Wide Web. É nestas condições que vemos a profusão da cibercultura e de suas novas relações 

de consumo das informações e de produtos culturais. Como Lemos (2010) nos indica, “...o 

ciberespaço permite uma liberdade de expressão e de comunicação em escala planetária 

absolutamente sem precedentes.” (2010: 15)

Segundo Igarza (2008), os novos meios de comunicação na verdade são novas formas 

culturais de consumo que dependem do auxílio dos computadores, ou melhor dizendo, do auxílio 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs), uma vez que, não estamos falando apenas dos 

computados pessoais (PCs) e sim de todos os atuais aparatos tecnológicos que nos mantêm 

conectados praticamente em qualquer lugar a qualquer horário. Essa nova forma de comportamento 

cultural faz parte da chamada cibercultura. Contudo não podemos apenas entender a cibercultura 

como uma subcultura, uma vez que segundo Lemos (2002) ela está mais para uma nova forma de 

cultura.

Contudo, não é necessária somente a existência do aparato tecnológico, como reforça 

Igarza (2008), é importante também a capacidade de transmissão de dados, ou como é mais 

comumente tratada, a largura da banda. Na visão deste autor e de outros, o aumento da largura de 

banda de transmissão de dados foi o principal motivador da adoção massiva da internet, pois, 

somente com melhores condições de transmissão de dados é que foi possível a propagação de 

conteúdos audiovisuais de entretenimento e informação. 

Em termos de transformação dos hábitos culturais, não podemos atribuir esta vontade dos 

indivíduos de surfar na web e compartilhar seus dados e preferências com outros pares nas redes 

sociais, somente aos avanços tecnológicos. Kellner (2001) se serve da análise realizada pelo 

filosofo francês Jean Baudrillard para descrever a sociedade pós-moderna, organizada com base na 

simulação:

“...O universo pós-moderno de Baudrillard também é o da hiper-realidade; nele, 
modelos e códigos determinam pensamentos e comportamentos, e o 
entretenimento, a informação e a comunicação fornecem uma experiência mais 
intensa e envolvente do que as cenas banais da vida diária. Em seu mundo pós-
moderno, os indivíduos abandonam o “deserto do real” pelo êxtase da hiper-
realidade e pelo novo reino do computador, da mídia e da tecnologia.” (Kellner, 
2001: 378)
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Esta nova hiper-realidade, que seria o resultado da união das novas tecnologias da 

comunicação e informação, nos dá embasamento para entender melhor a cibercultura, nome 

atribuído à relação desenvolvida pela associação da técnica e a vida social, possível em função da 

apropriação social das novas tecnologias digitais.

Com o aumento constante da banda de conexão e com a evolução da miniaturização dos 

componentes eletrônicos, podemos ver a intensificação do fenômeno conhecido como convergência 

digital, descrito por Castells (2009) como a sociedade de redes. Nela, temos a ascensão da internet e 

em especial da comunicação sem fio. Não somente a internet sem fio se encaixa neste panorama, 

mas ao olharmos com mais atenção para os países em desenvolvimento encontramos o crescimento 

do uso de celulares como uma forma de acesso e democratização do consumo de informações. 

Grande parte dos novos aparelhos de celular tem dezenas de funções e o mais importante é o acesso 

cada vez maior a sites praticamente idênticos aos sites navegados através dos computadores e não 

mais um acesso simples aos sites construídos especialmente para esses dispositivos. Conforme 

descreve em seu livro, Cultura da Convergência, Jenkins (2009) ao tentar comprar um celular cuja 

principal função seria fazer ligações telefônicas, foi surpreendido pela inexistência de tal aparelho 

nas companhias de telefonia móvel nos Estados Unidos. Segundo o autor, os aparelhos móveis são 

mais parecidos com canivetes suíços eletrônicos do que com seu antepassado o telefone fixo.

O autor acredita que cada vez mais as barreiras entre os meios estão caindo. Segundo sua 

visão (2009:Loc. 327-35) em um futuro próximo teremos a distribuição de conteúdo presente em 

todos os momentos do cotidiano. Vale ressaltar que o autor indica (2009:371-80), também, que esta 

convergência está gerando uma maior força para tradicionais companhias de criação e distribuição 

de conteúdo. Em outras palavras, as empresas controladoras das mídias de massa continuam a 

crescer e a dominar os novos meios de entrega da comunicação. Sendo, que essas “...novas mídias 

tecnológicas carregam os mesmos conteúdos para fluir através de diferentes canais e assumir muitas 

diferentes formas no ponto de recepção. (...) Digitalização que gera as condições para 

convergência .” (JENKINS, 2009: Loc. 327-32)

Na sociedade atual, podemos identificar ainda, a partir do crescimento da convergência dos 

meios, o surgimento da cultura da participação, na qual os usuários, chamados anteriormente apenas 

de audiência, desempenham novas formas de colaboração. Castells (2009: 1311), atribui grande 

importância para a evolução dos meios de comunicação no crescimento e desenvolvimento da 
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comunicação sem fio e não somente através de computadores, mas em uma gama maior de 

aparelhos portáteis. Dentre eles, além dos celulares, destacam-se os mais novos tablets, que tem no 

iPad, da Apple, seu principal exemplo. Para termos uma confirmação da importância central das 

redes móveis de compartilhamento de conteúdo, o Centro de Informação de Rede da China 

(CNNIC, sigla em inglês) informou que o país apresentava em 2010 uma população de 

aproximadamente 420 milhões de usuários de internet, afirmando que este feito só foi possível 

através da navegação em dispositivos de telefonia móvel. Sendo assim, podemos dizer que existe 

um fenômeno de ampliação ao acesso do conteúdo gerado pelos meios de comunicação através da 

convergência digital. “Por convergência, eu entendo o fluxo do conteúdo através de múltiplas 

plataformas de mídia (...)” (JENKINS, 2009: Loc. 175).

Neste momento é importante refletirmos como se dá o consumo cultural destes usuários, 

também chamados “prosumers”, pois participam ativamente da produção e distribuição de 

conteúdo como fotos e vídeos. Importa descobrir quem é esse consumidor-usuário-produtor? Não 

estamos falando aqui de dados sócio-demográficos, mas de características mais voltadas para o 

comportamento e para as perspectivas de consumo deste produtor e consumidor midiático. 

Entendemos ser fundamental compreendermos sua emergência no contexto do bios midiático 

descrito por Sodré (2002:25), no qual os indivíduos passam a ter uma qualificação particular de 

suas vidas em função da participação e presença no mundo da mídia.

Em 1980, Alvin Toffler criou o termo “prosumer” para designar o novo tipo de consumidor 

que surgia. Na época de sua criação podemos dizer que o termo não tinha o mesmo significado que 

hoje podemos atribuir em função das novas tecnologias. Toffler indicava em seu trabalho que os 

consumidores em um futuro não muito distante teriam câmeras acopladas aos seus aparelhos de 

televisão para poderem criar e compartilhar conteúdo. A questão de criação e distribuição de 

conteúdo é o ponto que nos faz utilizar o termo “prosumer” para descrever o consumidor-produtor, 

que na internet, em especial na Web 2.0, achou o espaço ideal para desenvolver parte do conceito 

criado pelo autor há 30 anos.

Para Tapscott (2011), o termo prosumer refere-se à ideia dos consumidores serem parte do 

processo de desenvolvimento de produtos e serviços, já havendo indícios desse movimento desde a 

Inglaterra do século XIX, quando os fabricantes de máquinas a vapor colaboraram abertamente com 

os donos das minas de carvão na melhora da eficiência de seus motores. Percebemos, porém, que 
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esse movimento dos consumidores colaborando e participando da criação se intensifica a partir do 

crescimento da internet. Agora não é uma questão voltada para negócios ou apenas para pequenos 

grupos de consumidores, todos temos à disposição ferramentas que nos possibilitam uma interação 

muito maior como consumidores-produtores.

Podemos ver que nenhum outro setor da economia está em maior tensão com os novos 

consumidores-produtores do que a indústria da mídia. Segundo Tapscott (2011), isto ocorre 

principalmente pela necessidade do compartilhamento das ideias e produtos gerados pelos 

prosumers com os demais membros de suas comunidades virtuais.

“Esse rico e diverso surto de criatividade é movido pela convergência das redes 
Peer-to-peer, pelos baixos custos dos serviços digitais, softwares livres, pelas 
ferramentas de edição fáceis de usas, o baixo custo de armazenamento de dados e 
pela razoável oferta de banda larga. Como resultado temos, que os usuários podem 
criar e compartilhar conteúdo para seu próprio divertimento, indivíduos podem 
mostrar seus pontos de vista e influenciar a agenda pública e sites de redes sociais e 
comunidades virtuais, com publicidade, podem cortar fundo na renda que 
normalmente iria para os grandes conglomerados de mídia.” (TAPSCOTT, 2011, p. 
136)24

Os prosumers se apresentam como ativos participantes de blogs, comunidades virtuais em 

redes sociais e criadores de redes para discussão dos mais diversos assuntos. Nessa grande 

quantidade de espaços de compartilhamento de informações, os prosumers, divulgam e replicam 

conteúdo aumentando sua “audiência” a cada repasse. E para que esses espaços virtuais possam 

sobreviver sem a necessidade de cobrarem dos usuários, a publicidade é a ferramenta empregada, 

tirando assim uma parcela da receita dos anúncios que seriam destinados às mídias tradicionais.

Segundo Tapscott (2011), nós estamos passando de um modelo em que se costumava “ ver 

a propaganda, assistir a um filme, comprar o vídeo, uma camiseta e um imã de geladeira, para criar 

a propaganda (co) produzir o filme, compartilhar o vídeo, criar o design da camiseta e fazer o imã 

de geladeira.” (2001, p 129)25. Podemos perceber que esse novo modelo já começa a acontecer com 

mais frequência até mesmo em Hollywood, como no exemplo, citado pelo autor, do filme Serpentes 
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a bordo (Snakes on a Plane - David R. Ellis - EUA, 2006), que contou com a colaboração de 

consumidores para a construção de seu roteiro. Não temos dados que demonstrem o sucesso deste 

modelo, mas podemos imaginar que cada um dos colaboradores do produto irá compartilhar com 

sua rede de contatos, replicando o conteúdo na esperança de obter reconhecimento. Destacamos 

ainda o efeito de agregar valor ao conteúdo original a cada vez que este é referenciado, repassado, 

replicado e parodiado.

Estamos encontrando mais exemplos do fenômeno de remixagem cultural (TAPSCOTT, 

2011), que pode ser descrito, não como uma remontagem de conteúdos, mas a participação na 

produção, na construção criativa e no compartilhamento de sua produção com outros. O produto 

criado pelo prosumer, só é possível através de seu conhecimento das ferramentas digitais. Como um 

exemplo dessa vertente temos Keenan Cahill, uma celebridade do YouTube que realiza “dublagens” 

de músicas famosas. Seu canal no YouTube que apresenta diversos vídeos com milhões de 

visualizações, conta hoje com a participação de celebridades do mundo do esporte e do 

entretenimento, gerando ainda mais visibilidade para Keenan. Se pararmos para analisar com 

cuidado, trata-se de um adolescente que apresenta uma grave doença degenerativa, e que dispõe de 

um computador em seu quarto para poder se conectar ao mundo. Com a intenção inicial de passar o 

tempo resolveu criar um série de vídeos musicais que se tornaram extremamente populares dentre 

os usuários do YouTube, como vemos na imagem extraída de seu canal no site.

Nessa pesquisa, é importante complementar esta perspectiva do prosumer com referência 

nos estudos de Rushkoff (1999), que nos apresenta os chamados “screenagers”: uma nova geração 

Figura 3 - Fonte: http://www.youtube.com/watch?
v=iwYZ3LHHERI&feature=g-
hist&context=G21ef04eAHTxQhkwAbAA. 
Acesso em Janeiro de 2012.
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de consumidores, nascidos a partir da década de 1990, que tem como característica mais marcante a 

facilidade como transitam entre as diversas formas de mídia. 

“O ‘screenager’ moderno - a criança nascida numa cultura mediada 
pela televisão e pelo computador - interage com seu mundo de 
maneira tão dramaticamente diferente de seu avô quanto a primeira 
criatura alada com relação aos antepassados presos à 
terra.” (RUSHKOFF, 1999: 9)

Esse jovem tem a habilidade de navegar na internet ao mesmo tempo em que assiste seu 

seriado preferido de TV, mesmo que nem sempre seja para complementar o conteúdo apresentado 

pela TV. Não vemos estes consumidores com o mesmo nível de atenção para todas as mídias ao seu 

dispor, mas percebemos que há um movimento dos meios de comunicação no sentido de gerar uma 

maior sinergia e convergência entre os meios. Para Rushkoff, os jovens screenagers são o reflexo 

de como as novas tecnologias de comunicação aceleram o acesso à informação. Na sua opinião, este 

processo tem gerado uma condição mais adequada de educação e trabalho que ainda precisamos 

aprender a apreciar.

Nesse contexto, Johnson (2005) constata que além de manipular essas telas, esta nova 

geração as tem usado para projetar sua identidade como “... um espaço de trabalho para a história de 

sua vida e seus desdobramentos.” (JOHNSON, 2005 p. 119)26.Segundo Gisela Castro (2011), hoje 

os screenagers não navegam por diversas telas por mero entretenimento passivo. Eles interagem 

com elas, criando conteúdos novos e replicando conteúdos pré-existentes, e utilizam sua habilidade 

de interação e produção como legitimador social e identitário. Gisela adverte, no entanto, que não 

se pode generalizar o termo para toda uma geração, já que nem todos tem os mesmos recursos,  

destreza ou mesmo interesse nesse tipo de produção.

2.2 CIBERCULTURA

Os estudos da cibercultura que serão discutidos a seguir visam compreender não somente 

os impactos dos meios tecnológicos sobre os padrões de comportamento da sociedade 

contemporânea, mas como uma tentativa de compreender algumas das novas formas de consumo na 
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pós-modernidade. Segundo Lemos (2002), trata-se de uma visão sobre a sinergia entre o 

tecnológico e o social.

“A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, 
simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.) vai criar uma nova relação 
entre técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura.” (LEMOS, 2002 : 
15)

Essa forma de ver vídeos na internet  e em especial no YouTube apresenta um caráter 

público e global. Ou seja, a internet  é pública e aberta a todos que tenham acesso a ela. Os 

conteúdos que são disponibilizados na rede perdem rapidamente a exclusividade de autoria. Os 

usuários relinkam27  informações com muita velocidade, fazendo com que as redes sociais se 

interliguem e gerem cada vez mais abrangência no alcance das informações. É o que Lemos (2010) 

nos indica ao apontar que os indivíduos da cibercultura elaboram um verdadeiro “life-log”, ou seja, 

a vida dos internautas compartilhada com seus pares através da web.

 Ao definir essa nova forma cultural, Lemos (2002) nos alerta que a cibercultura não pode 

ser confundida com uma subcultura e nem como a cultura de alguns poucos segmentos sociais, ou 

“tribos”. Ela seria uma nova forma de comportamento da sociedade que tem influenciado muito o 

modo como consumimos em geral e, em especial, como consumimos cultura. Com o apoio da 

tecnologia computacional nossas relações sociais, nossa auto-identidade e o nosso sentido mais 

amplo de vida social estão sendo mediados na cibercultura (SANTAELA. 2008). 

Lemos (2010) nos ensina que a cibercultura tem um conjunto de três tendências que 

trabalham em ressonância mútua: a interconexão, a criação de comunidade e a inteligência coletiva. 

Destacando que, segundo Lemos (2010, p 44) “A velocidade ordinária da evolução cultura cedeu 

lugar para o tempo real, instantâneo, de troca de informações multimidiáticas”. Essas perspectivas 

nos mostram como o consumo cultural da contemporaneidade apresenta características que 

impulsionam o consumidor para o consumo de informações e conteúdos em velocidades 

inimagináveis no passado e como esta característica ajuda no processo de viralização de vídeos 

através do YouTube.

Esse consumo cultural só é possível graças às novas tecnologias de informação e 

comunicação, que não só digitalizaram a comunicação, mas geraram bancos de dados para que as 
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informações não se perdessem e pudessem cruzar o globo através da internet. Contudo o 

ciberespaço, segundo Santaela (2008), é um fenômeno complexo e que não pode ser estudado sob o 

ponto de vista de nenhuma mídia anterior. Ele é o mais interativo dos meios de comunicação que 

existem e sua velocidade e abrangência planetária são incomparáveis. É um meio em constante 

mutação e “...até hoje não está muito claro como esse espaço poderá vir a ser 

regulamentado.” (SANTAELA, 2008: 72). O conteúdo disponível na internet por não ter um local 

físico está mais livre das leis de direitos autorias. Sendo assim, dificilmente uma cópia de vídeo 

feita sem a autorização prévia do autor será totalmente retirada da rede. É extremamente difícil 

rastrear o paradeiro de todas as cópias existentes na rede. O site YouTube tem como política acatar a 

solicitação para retirada de materiais que sejam identificados como cópias não autorizadas. 

Contudo, até o conteúdo ser retirado do site ele pode ter sido “baixado” por algum usuário que o 

replicará em outra plataforma.

Segundo Santaela (2008) a cibercultura é alavancada pela presença dos computadores em 

rede. Uma vez conectados à internet, esses computadores acessam informações não somente em 

sites e servidores de dados. Eles podem navegar por milhões de outros computadores ligados nessa 

mesma rede. Um exemplo desse poder de compartilhamento são os arquivos de tipo torrent,28 

disponibilizados por usuários na tentativa de “democratizar” o acesso a diversos tipos de conteúdos. 

Assim, podemos indicar mais uma característica da internet que gera a “liberdade” e a propagação 

sem controle dos conteúdos presentes na rede.

Steven Johnson (2005) entende que o rápido desenvolvimento dessa nova forma de cultura 

não é baseado apenas na evolução tecnológica, mas está bastante apoiada na possibilidade de 

interagirmos e nos conectarmos mais facilmente com outros. Segundo uma pesquisa realizada em 

2004 e mencionada no livro (JOHNSON 2005, p.118), mais de 8 milhões de norte-americanos 

postavam diariamente em seus blogs. Essas novas formas de conexão nos apresentam mudanças no 

comportamento das pessoas de todas as idades e classes sociais, mesmo que mais concentrado em 

alguns segmentos. Segundo o autor nós estamos lidando melhor com as novas formas de interação 

através das interfaces digitais. A cada nova etapa da evolução destas interfaces, vemos uma maior 

facilidade na sua utilização, não somente pela preocupação das empresas, mas segundo Johnson, 

pela mudança que estamos sofrendo com a internet.
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28 O protocolo torrent foi desenvolvido com a intenção de facilitar o download de arquivos de grande formato. Porém, 
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vídeos, fotos, livros, músicas, programas e games.



“O surgimento da internet  fez nossas mentes mudarem em três fundamentais e 
interligados modos: pela virtude de sermos participativos, por forçar os usuários a 
aprenderem novas interfaces e por criar novos canais para interação 
social.” (JOHNSON, 2005 p. 117)29

Há uma liberação do polo emissor na cibercultura. Para Lemos (2010) a internet apresenta 

funções massivas e pós-massivas que contribuem para a liberação da palavra no sentido que os 

indivíduos podem dizer o que pensam, mostrar vídeos e músicas, denunciar injustiças, oferecer 

opiniões sobre posts30 das redes sociais e sobre o conteúdo da mídia em geral, etc. Essa liberação, 

principalmente na possibilidade de “mostrar” e “se mostrar” é a principal característica da 

revolução ciberdemocrática defendida por Lemos e Lévy (2010).

Essas funções pós-massivas, que são importantes para a nossa pesquisa, trabalham não em 

atingir as grandes audiências em um fluxo comunicacional unidirecional do tipo um → muitos, mas 

em atender aos segmentos de mercado (nichos) em um modelo de comunicação multidirecional do 

tipo muitos → muitos. Estamos falando da comunicação pessoal de massa (mass self 

communication) descrita por Castells (2009), que nos apresenta a forma de comunicação que nasce 

com o advento da Web 2.0 e a partir de então com a criação de novos espaços sociais através da 

rede mundial de computadores, possibilitando a interação mais ágil entre as pessoas. Nesse 

contexto, Castells nos mostra que a internet possibilita propagação de conteúdo a partir de usuários 

e não mais somente através dos grandes emissores característicos da comunicação de massa.

Essa nova forma de comunicação está ligada ao novo sujeito que encontramos na 

cibercultura (SANTAELA, 2008). Esse indivíduo multiplicado, disseminado e descentrado está em 

constante evolução. Essa evolução indica um indivíduo com identidade instável, num processo de 

formação contínuo de múltiplas identidades. Tal processo ocorre muito em função da maior 

capacidade de interação, acesso a informação em volume e diversidade oferecida pela evolução 

tecnológica nos últimos anos.

A evolução tecnológica na produção e distribuição via internet dos produtos culturais, nos 

indica a possibilidade de atingir nichos específicos de mercado. Anderson (2006) ao trabalhar o 
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30 Termo utilizado para a indicação de um conteúdo publicado em redes sociais e blogs.



conceito de Cauda Longa que nos indica a possibilidade de manutenção sustentável de pequenos 

nichos de mercado através da internet. Segundo essa perspectiva, consumidores e produtores antes 

sujeitos ao direcionamento de consumo de massa realizado pelos grandes grupos produtores e 

varejistas, encontram no ciberespaço condições propicias para a comercialização de produtos em 

pequena escala. Como exemplo, temos o ressurgimento da venda de discos de vinil, que não tem 

mais o interesse dos grandes vendedores de música, mas que através de sites de leilão como o 

Mercado Livre31  consegue-se fazer o vinculo entre vendedores e compradores. Podemos ver que 

esses mercados são cada vez mais fomentados pela interligação com as redes sociais. Atualmente é 

muito mais simples realizar um busca no Google ou perguntar para meus contatos do Facebook e 

seguidores do Twitter onde encontrar um site que venda um determinado produto do que realizar o 

mesmo tipo de busca nas antigas listas telefônicas como as Páginas Amarelas ou telefonando para 

todas as pessoas com quem temos contato mais próximo. Mudanças que vemos no comportamento 

de consumo através da maior utilização da internet, conforme nos indica Lemos:

“Não se trata apenas de uma mudança na forma de consumo midiático, mas nas 
formas de produção e distribuição de conteúdo informacional. A menor 
singularidade local, quer sela ela cultural, linguística ou musical, torna-se ipso 
facto universalmente distribuída e, da mesma forma, todas as singularidades locais 
se entrecruzam e se envolvem no espaço virtual.” (LEMOS, 2010: 73)

Essas novas formas de interação com a informação e com a comunicação estão mudando a 

perspectiva comunicacional (PRIMO, 2007) da visão clássica do modelo emissor-mensagem-

receptor. A nova perspectiva comunicacional deverá focar no papel que o emissor da mensagem tem 

na construção de conteúdos manipuláveis e que configuram, não mais apenas uma mensagem, mas 

um sistema que visa a interação e possível resignificação das mensagens para melhor circular no 

ciberespaço.

Para favorecer a interligação e a exposição pessoal hoje nos são apresentados os botões de 

“gostar” e “não gostar” em praticamente todas as informações disponíveis na internet, mesmo as 

criadas pelas empresas de bens de consumo e de informação. Isso ocorre não somente na rede social 

Facebook, principal difusora deste conceito de compartilhamento, mas para todas as demais grandes 

redes. No YouTube, ao indicar “gostar” em um determinado vídeo o internauta agrega valor para o 

conteúdo e para si mesmo. Ele demonstra quais são seus gostos e quais informações acha válidas 

para seus “seguidores”. Lemos (2010) nos indica que a cultura digital permite o “luxo da escolha”, 
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do excesso e da profusão de informações, sejam elas pertinentes para a maioria da sociedade ou 

não.

2.3 O YOUTUBE

Como já citamos anteriormente, o portal de conteúdos audiovisuais conhecido como 

YouTube foi escolhido como a principal plataforma analisada pela nossa pesquisa. Evidentemente, 

não estamos afirmando que o YouTube seja o único portal de vídeos da internet. Entretanto, 

podemos dizer que esse serviço tem sido fundamental para que os conteúdos audiovisuais consigam 

obter o status de viralizados na rede mundial de computadores. Segundo dados da comScore cerca 

de 180 milhões de norte-americanos se conectam mensalmente ao YouTube com uma média de 18,5 

horas de vídeos vistos por mês e mais de 5.3 bilhões de propagandas em julho de 2011.32

O YouTube foi lançado em 2005, quando três ex-funcionários do PayPal, um dos mais 

seguros e conhecidos sites de pagamentos on line, criaram uma plataforma inovadora que permitia 

aos usuários hospedar vídeos em formato Adobe Flash Video (FLV)33 e compartilhá-los facilmente 

com os demais usuários da internet. Seu sucesso é atribuído, segundo Burgess e Green (2009), a 

diversos fatores que vão desde questões técnicas da plataforma, recomendação em um famoso site 

de notícias do mundo da tecnologia, e a exibição em 2006 de um quadro do programa Saturday 

Night Live (famoso programa de humor da TV estadunidense), chamado Lazy Sunday (considerado 

o primeiro grande sucesso de público do YouTube com mais de 1,2 milhões de visitas em pouco 

mais de duas semanas). Independente de qual o motivo que fez do YouTube o que ele é hoje, 

podemos dizer que essa foi a primeira plataforma adequada para conteúdos audiovisuais que 

conseguiu impactar os internautas.

Segundo Fischer (2008), uma possível tradução livre para o nome do site seria “você 

televisiona”, o que indicaria claramente desde seu endereço e nome o foco dado para o site. 
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33 Adobe Flash é um programa utilizado para gerar sites com recursos de animação e suporte para vídeos com grande 
capacidade de compactação. 

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/8/comScore_Releases_July_2011_U.S._Online_Video_Rankings
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Segundo o autor, na época de seu lançamento eram mais comuns os sites de compartilhamento de 

foto, uma vez que uma fotografia apresenta um “peso” relativo menor e mais adequado para a 

internet de 2005. Desta forma, as primeiras referências ao serviço oferecido pelo YouTube foram 

associadas como um “Flickr de vídeo”, explicando o seu funcionamento através da analogia com 

um serviço já consolidado na internet da época, o Flickr, notório site de compartilhamento de fotos, 

que atualmente abriga também vídeos.

É lícito supor que a aceitação do YouTube veio muito em função dele ter possibilitado a 

fácil replicação e compartilhamento dos vídeos. O fato de não gerar custos para os usuários também 

deve ter contribuído para seu rápido crescimento. É importante reforçarmos que em 2005 a internet 

ainda possuía uma menor velocidade de acesso. Na ocasião a transmissão de vídeos era um peso 

muitas vezes considerado proibitivo para os sites de grandes empresas, sendo muito mais difícil 

ainda para os simples usuários. Ao adotar a formatação de Adobe Flash Video, que naquele 

momento dominava as formas de programação interativas e com animação da rede, o YouTube 

garantiu uma sólida base de computadores com os recursos necessários para a reprodução de seu 

conteúdo. Também vemos que essa tecnologia possibilitava a redução no tamanho dos arquivos a 

ponto de torná-los acessíveis para os padrões de conexão de internet da época.

Mesmo assim, até hoje no site os vídeos tem limitação no tamanho, fator que determinava 

o conteúdo não em função de tempo, mas muitas vezes em relação à qualidade da imagem. Aqui é 

recomendável fazermos uma breve explicação técnica: o tamanho de um arquivo de vídeo leva em 

conta diversos fatores, mas podemos determinar que quanto melhor a qualidade, maior será a 

quantidade de megabytes34. O tempo de duração do conteúdo também influencia diretamente essa 

equação.

Até hoje encontramos vídeos com qualidade reduzida presentes no site, porém, com a 

evolução do acesso à internet nos últimos anos podemos ver que a qualidade foi um dos fatores que 

mais sofreu alterações positivas dentro do YouTube. Somente dois anos após a sua fundação, o site 

começou a receber vídeos em alta definição. Contudo, os parâmetros para o tamanho do arquivo 

56

34 Megabyte é uma medida de especificação de tamanho dos arquivos digitais.



continuam limitando o upload de material em cerca de 15 minutos de conteúdo. Somente usuários 

cadastrados como diretores de vídeos recebem permissão para disponibilizar conteúdo maior.35

O YouTube não é reconhecido apenas como um site, mas sim como um metanegócio 

(BURGESS e GREEN, 2009), ou seja, uma nova categoria de negócios na qual a o site atua como 

um beneficiador e agregador de valor para os conteúdos reproduzidos no site e com esse acréscimo 

acabam atraindo valor também para o próprio YouTube perante os produtores de conteúdo e a 

audiência em geral. Não podemos dizer que o YouTube seja um exemplo exclusivo deste novo tipo 

de negócios, contudo, o site possibilita fácil identificação da aplicação desse conceito nos dias de 

hoje.

“Como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de 
conteúdo, embora não seja uma produtora do conteúdo em si. É um exemplo 
do que David Weinberger (2007) chama de ‘metanegócio’ - uma ‘nova 
categoria de negócio que aumenta o valor da informação desenvolvida em 
outro lugar e posteriormente benéfica aos criadores originais dessa 
informação’ (p.224)” (BURGESS e GREEN, 2009 p.21)

É importante perceber o YouTube não apenas como um site, mas como um sistema 

relacional (BURGESS e GREEN, 2009), no qual os usuários não somente realizam o upload36 de 

seus vídeos, mas interagem com outros internautas e esperam que essa interação seja recíproca, uma 

vez que, para que um vídeo ganhe notoriedade ele precisa de replicações, citações em blogs, envio 

para listas de amigos, indicações de “gosto”, classificação em listas de favoritos, entre outras das 

inúmeras formas de propagação que esse tipo de conteúdo gera, num movimento característico da 

cibercultura. Trata-se da geração de conteúdo relacional proporcionado pelas possibilidades pós-

massivas trazidas pelas novas tecnologias digitais.

“...O mais simples correio eletrônico pode ser reproduzido (...) Elas (as 
pessoas) comentam em blogs, trocam arquivos torrent  em redes ,, atualizam 
em poucas palavras suas ações quotidianas em microblogs, trabalham 
cooperativamente em wikis, produzem e disseminam softwares de fonte 
aberta, reciclam e tornam visíveis o que era considerado ‘lixo’ pela indústria 
de massa (o YouTube é um exemplo)...” (LEMOS, 2010: p 86)
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36 Upload é o termo empregado para indicar a submissão de arquivos para o ciberespaço.



Segundo Burgess e Green (2009), esses comportamentos de participação e interação por 

meio de vídeos no YouTube, são chamados de YouTubidades do YouTube, uma vez que, todas essas 

atividades realizadas não somente pelos produtores de conteúdo, mas também pelas “audiências”, 

deixam rastros que irão causar impactos culturais no ciberespaço e fora dele a medida que o site 

evolui. Apesar de estar em constante evolução, o YouTube funciona como um enorme banco de 

dados. Sendo assim, ainda hoje podemos ver vídeos que foram inseridos logo no começo de sua 

existência e ainda podemos “gostar” destes conteúdos, continuando a gerar visibilidade para seus 

autores.

“no YouTube a criação de conteúdo é (...) menos importante do que os usos 
desse conteúdo dentro dos vários parâmetros das redes sociais. Conteúdos 
em vídeo com ampla variedade de fontes são disponibilizados no YouTube 
para uma série de propósitos de comunicação igualmente vasta, 
incorporadas às várias comunidades existentes ou em formação, às 
subculturas e às legiões de fãs.” (Burgess e Green, 2009: P. 85)

Podemos entender o YouTube como uma plataforma que não busca substituir as mídias 

tradicionais de massa na preferência dos consumidores, mesmo porque em muitos casos ele 

funciona como um grande replicador das mídias tradicionais. Podemos verificar isso quando a 

televisão comercial tem seu conteúdo disponibilizado por usuários independentes no YouTube. É 

possível acharmos desde compilações sobre personagens de uma determinada telenovela até 

capítulos inteiros (devidamente formatados para adequação no site) disponíveis na internet pouco 

tempo após a sua exibição na TV. Vemos, também, a situação inversa na qual os grandes meios de 

comunicação de massa usam o YouTube como fonte para gerar conteúdo para diversos programas 

de variedades da TV brasileira.

Para melhor entender como o YouTube, junto com os demais sites de compartilhamento de 

vídeo, convivem com as mídias tradicionais, Fischer (2008), nos indica que é necessário analisar as 

formas que a distribuição de conteúdo audiovisual tem tomando na sociedade atual. Como primeiro 

modelo, temos a chamada “grande indústria”, responsável pela distribuição do conteúdo gerado 

pela produção cinematográfica, que nos últimos anos tem buscado novas formas de entrega digital 

para seus produtos. Por exemplo, temos hoje grandes acordos dos estúdios de Hollywood com a loja 

virtual do iTunes, com o NetFlix37 e até mesmo com o próprio YouTube.
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Paralelamente, ocorre a denominada “distribuição não intencional”, que podemos também 

enquadrar como uma forma muito ligada à participação dos internautas como “distribuidores”. Essa 

modalidade é realizada através das já citadas redes peer-to-peer (P2P), ou par-a-par. Essas redes 

horizontais de compartilhamento de arquivos geram um enorme prejuízo para os grandes produtores 

de conteúdo no mundo inteiro. Não são poucos os casos de conteúdos que chegam ao público 

primeiro via internet, tal como aconteceu com o filme brasileiro Tropa de Elite (José Padilha - 

Brasil - 2007), que teve seu “lançamento” informal na web quase um mês antes de chegar às salas 

de cinema.

Não podemos nos esquecer da chamada “televisão e internet”, que se apresenta como a 

iniciativa que os grupos de mídia ligados à TV tradicional fazem ao replicar seu conteúdo através da 

internet, seja através de um canal próprio, como o Globo Media Center, da TV Globo, ou criando 

espaços personalizados em sites como o YouTube. Consideramos esse modelo extremamente 

interessante para esse estudo, uma vez que um de nossos objetivos é verificar como as campanhas 

publicitárias podem se apropriar do poder de distribuição viral na internet.

As ações de comunicação que utilizam a estratégia de viralização não necessariamente 

deixam de trabalhar com nas mídias tradicionais. Mas podemos entender a importância de uma 

estratégia que contemple ambos os meios. Uma vez que ao encontrarmos parte do conteúdo de uma 

TV, tal como a Rede Globo, “veiculado” gratuitamente na internet, podemos imaginar um 

movimento de parte dos “telespectadores” migrando para a internet. Reforçando essa análise vemos 

que atualmente no YouTube, já encontramos trechos de programas exibidos originalmente na TV. 

Assim, as empresas não podem desconsiderar a internet como força de distribuição para suas 

mensagens publicitárias, como nos ensina Burgess e Green, “ [o] YouTube não representa uma 

colisão e sim uma coevolução aliada a uma coexistência desconfortável entre ‘antigas’ e ‘novas’ 

aplicações, formas e práticas de mídia.” (2009 p.33)

É importante destacarmos que mesmo apresentando vídeos na internet que chegam à casa 

dos milhões de visualizações e com diversos conteúdos que ganharam expressão mundial, essa 

audiência qualificada ainda é muito pequena quando comparamos com os tradicionais canais de TV 
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aberta do Brasil. A Rede Globo, emissora brasileira líder de audiência, tem alcance de quase 100%38 

da população brasileira, enquanto a internet não chega a 75 milhões de usuários39 no País.

Esse rápido sucesso do YouTube fez com que, quase dois anos após seu lançamento, fosse 

adquirido pelo Google, gigante da informática, por cerca de US$ 1,65 bilhões em valores da época. 

Interessante destacarmos que o Google já possuía uma plataforma de vídeo, conhecida apenas como 

Google Vídeo (http://video.google.com). Contudo, a empresa alegou a intenção de implementar sua 

ferramenta de publicidade por meio de palavras-chave em conteúdos audiovisuais. Para a empresa, 

a aquisição do YouTube, uma plataforma já consolidada, era mais adequada para esse fim do que 

tentar aprimorar seu próprio produto. Sendo assim, desde 2008 é possível encontrar mensagens 

publicitárias veiculadas dentro dos vídeos do YouTube. Essas mensagens não são gravadas 

diretamente no conteúdo, mas são “buscadas” em função da característica do conteúdo exposto. 

Para isso, o Google emprega a ferramenta AdSense, que busca exibir publicidade relevante em 

função da ligação entre palavras–chave, ou tags. Nessa lógica, os donos dos vídeos indicam qual o 

perfil do conteúdo com base na determinação de termos que o descrevam e os anunciantes ligam 

seus anúncios a alguns termos que possam gerar maior efetividade para suas campanhas. 

Para podermos entender melhor a formatação da atual publicidade dentro do YouTube, é 

importante explicarmos um pouco mais como funciona o Adwords, que age como uma maneira 

moderna de auxiliar na publicação de mensagens publicitárias em conteúdos da internet, sejam eles 

apenas textuais ou mais elaborados, no formato de banners online. 

O maior destaque que esta ferramenta possui é sua característica de atuar como uma 

propaganda contextual, ou seja, uma forma de comunicação que está apoiada não somente na sua 

mensagem, mas que tem a relação com o entorno do meio digital no qual está inserida, seja no 

conteúdo direto do vídeo onde aparece, seja no foco do site por meio do qual o material é veiculado. 

São utilizados metadados que indicam quais são as características do conteúdo exibido e quais as 

características que o anunciante espera de cada anúncio.

Os resultados obtidos com a propaganda vinculada às palavras-chave, dependem muito da 

correta correlação com as tags endereçadas aos conteúdos. A atribuição das tags é realizada pelos 
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produtores de conteúdo e não necessariamente existe alguma interferência nesse processo por parte 

dos anunciantes. Porém, os anunciantes só irão pagar pelo conteúdo “clicado”, ou seja, o padrão de 

cobrança da internet  na veiculação com Adwords é voltado para o resultado efetivo e não apenas 

para a exibição do conteúdo.

Os produtores tem bastante interesse que seu conteúdo seja adequado à mensagem exibida, 

já que também serão remunerados pelo resultado em cliques. Sendo assim, a propaganda por meio 

de palavras-chave tem como diferencial a remuneração focada no resultado para produtores e 

anunciantes, característica que potencializa a verba e gera oportunidades para pequenos anunciantes 

divulgarem seus produtos com custos mais baixos e a promessa de um maior retorno em função do 

valor pago.

Para exemplificar temos o caso dos 

videologs criados por Felipe Neto, uma celebridade 

da internet que deve sua popularidade aos vídeos que 

produz com humor ácido e linguagem repleta de 

palavrões. Seus vídeos figuram entre os mais 

assistidos em todo o Brasil, com média de 3,5 

milhões de visualizações cada. Podemos dizer que o 

principal público-alvo dos vídeos é constituído por 

jovens que seriam atraídos pelo tipo de linguagem, 

pelo formato inquisidor e pelos conteúdos tratados 

por Felipe, como uma crítica ao recente sucesso de 

bilheteria, o filme adolescente Crepúsculo (Twilight - 

Catherine Hardwicke,EUA, 2008) demonstrado nas 

imagens ao lado. Ao associar a esses conteúdos 

palavras-chaves relacionadas ao tema do filme, como 

por exemplo os nomes dos personagens e termos que 

destaquem o próprio autor, temos o modelo pronto 

para a associação de publicidade com afinidade a 

estas palavras. No caso da crítica ao filme 

Crepúsculo, um dos anunciantes é o site de compras 

coletivas Peixe Urbano, que busca atrair os jovens 

compradores da internet.

Figura 4 - Fonte: vídeo no canal particular 
do Felipe Neto no YouTube (12/02/2012) 
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O site continuou se desenvolvendo e hoje temos a possibilidade de acessar os vídeos do 

YouTube em diversas dispositivos ligados à internet e não mais somente pelo computador. Vemos 

aqui consequências da cultura da convergência, trabalhada por Jenkins (2009), que define como 

convergência o fluxo de conteúdo através das múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre 

múltiplas indústrias da mídia e a migração das audiências, que vão a quase qualquer lugar em busca 

de informação e entretenimento. Sendo assim, encontramos “no mundo da convergência de mídia, 

toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é levado através de 

múltiplas plataformas de mídia.” (JEKINS. 2008: loc. 176)

Hoje podemos ver os vídeos diretamente de um 

smartphone como o iPhone, da Apple, que desde sua primeira 

versão em 2007 já possuía um aplicativo próprio para o 

YouTube. Através da rede de telefonia celular 3G é 

relativamente fácil e não tão dispendioso ver o último vídeo do 

momento, sobre o qual acabamos de ouvir falar, mesmo que 

estejamos no meio da rua. Evidentemente, a experiência é 

diferente para cada dispositivo. Pode ser considerada como 

positiva, já que o vídeo pode ser visto sem a necessidade de se 

estar na frente de um computador com acesso à internet. Pode 

ser negativa quando a conexão não é boa, ou devido ao fato da 

a tela do celular ser bem menor que a do computador. Contudo, 

podemos ver que a convergência pode possibilitar um maior 

número de acessos ao conteúdo. Temos como exemplo a 

campanha feita pela Qualitá, produtos marca própria da 

Companhia Brasileira de Distribuição, conhecida como 

também dona das marcas Pão de Açúcar e Extra, que colocou 

um display com um código nas lojas de suas cadeias varejistas. 

As instruções ao lado do código prometiam acesso a um 

conteúdo exclusivo para os consumidores que mirassem a câmera de seus smartphones ali. Ao fazer 

tal operação os consumidores eram levados através de seus celulares a um vídeo exclusivo 

hospedado no YouTube. Por falta de acesso a esse tipo de dados, geralmente confidenciais, não se 

pode saber ao certo quais os resultados desta iniciativa, porém, é pertinente imaginar que uma 

Figura 5: iPhone 4 com destaque 
para o aplicativo nativo para 
vídeos no YouTube
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parcela significativa dos consumidores assistiu um conteúdo que possivelmente não teria acessado 

por conta própria.

Desse modo, os novos consumidores são instigados a participar e interagir com as 

campanhas ou peças publicitárias. As empresas não focam mais somente no alcance e frequência da 

mídia. Em muitos casos interessa a interação que esses consumidores podem fazer através dos 

meios digitais. O YouTube tem sido muito explorado como uma plataforma de conteúdos 

audiovisuais, seja pelas campanhas virais ou por possibilitar um formato mais estendido na 

mensagem, se comparado ao tempo do comercial de televisão. Como exemplo, podemos citar os 

diversos filmes publicitários que são produzidos sem a restrição dos padrões comerciais da TV (15, 

30 e 60 segundos) e que a cada ano tem ganhado mais espaço e prêmios no maior festival de 

propaganda do planeta, o Festival de Cannes. O comercial criado pela agência multinacional BBH 

de Londres para a marca de uísque Johnnie Walker tem mais de 6 minutos de duração e mesmo 

assim foi considerado um dos melhores filmes publicitários da edição de 2009 em Cannes. (ver 

DVD anexo). Assim como não há a necessidade de padronização dos 30 segundos, o vídeo do 

YouTube também não tem tempo limite de exposição, já que na teoria ele pode permanecer 

indefinidamente no site.

Além das questões já levantadas de formato e tempo que ficará no ar, não podemos 

esquecer do momento de exibição cada vez mais flexível. Segundo o teórico argentino Roberto 

Igarza (2008), as novas gerações tem cada vez mais acesso aos aparelhos tecnológicos que 

possibilitam uma conexão constante com a internet. Para os chamados “nativos digitais”, Igarza 

define que ser é, antes de tudo, comunicar. E para realizar essa comunicação e o acesso constante a 

todos os tipos de conteúdo, os aparelhos smartphones e agora os tablets tem se mostrado como 

dispositivos indispensáveis.

O YouTube não participa desta convergência somente por meio dos smartphones. Os 

aparelhos de TV tentam permanecer como eletrodoméstico de entretenimento dominante dos lares e 

para tanto muitos novos modelos já oferecem acesso à internet, mesmo que simplificado. As 

grandes marcas como Samsung, LG e Sony passam a apresentar um aplicativo que possibilita ao 

telespectador assistir vídeos presentes no YouTube, tanto no modo tela cheia ou como por meio de 

uma janelinha à parte. Outros dispositivos também podem ser ligados em televisores, tais como os 

mais modernos videogames e outros como o Apple TV, TiVo, dentre outros que acessam a internet 

63



para as mais diversas opções de entretenimento, possibilitando ainda a entrada no YouTube. A 

Apple TV é um bom exemplo deste diferente tipo de acesso, uma vez que o aparelho ligado na TV e 

com acesso à internet é praticamente uma locadora on line de filmes e séries produzidas nos EUA. 

Caso o consumidor deseje, pode ter acesso ao conteúdo gratuito do YouTube com a mesma 

facilidade com que adquire o conteúdo pago.

Atualmente o YouTube se auto define como uma comunidade voltada para que os 

consumidores possam descobrir e assistir a conteúdos originais criados por outros usuários da rede. 

Na versão que estreou no começo de 2012, não destacamos claramente um slogan presente, mas é 

importante vermos como esse elemento foi representativo desde o começo do site. O último slogan 

presente como reforço foi "Broadcast Yourself", que podemos traduzir livremente como 

"transmitindo você" ou "transmissão pessoal". Importa lembrar que o termo broadcast é muito 

utilizado na indicação de uma transmissão massiva de mídia, típica das redes de TV aberta. Em 

contrapartida, temos o narrowcasting, um tipo de transmissão mais segmentada, compatível com as 

novas TICs. Comentando sobre o slogan Broadcast Yourself, Fischer (2008) observa que a visão 

atual é menos instrucional que as primeiras apresentadas pelo site. 

“Chamamos a atenção também para o slogan então praticado pelo 
YouTube: ‘Update, tag and share your videos worldwide!’40. De certa 
maneira, este posicionamento parece demonstrar um caráter mais 
instrucional se comparado ao atual, ‘Broadcast yourself’, na medida 
em que sugeria três funções para o usuário: inserir seu vídeo, 
classificá-lo e compartilhá-lo pela web – o que pressupõe um alcance 
maior de público, o que é destacado pela expressão worldwide.” 
FISCHER (2008, p. 62)

Como já dissemos, o slogan do site foi alterado ao longo de sua existência. Mesmo não 

tendo um slogan declarado hoje em dia, é importante verificarmos como ocorreram estas 

transformações. Como Fischer (2008) nos indica, trata-se de uma forma de verificar como seu 

posicionamento foi alterado de um inicial repositório de vídeos para o atual compartilhamento e 

difusão do conteúdo para muitos, quase como um sistema broadcast, como vemos a seguir:

“- ‘Your digital video repository’ – slogan localizado nas telas de julho de 2005.
- ‘Upload, share and tag your videos worldwide’ – slogan localizado nas telas de 
novembro de 2005.
- ‘Broadcast  Yourself’ – slogan localizado nas telas de agosto de 2006 até janeiro 
de 2008.” (FISCHER. 2008, p 68)
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Podemos ver através desses slogans, que o próprio site tenta se isentar da responsabilidade 

sobre o conteúdo criado por seus usuários, de modo a evitar processos legais voltados para a 

questão de direitos autorias. Mesmo assim no Brasil cresce a noção de que os provedores de 

conteúdo devam ser responsabilizados pela veiculação de material protegido por leis de direitos 

autorais41.

É relevante destacarmos a discussão levantada por Chaplin (apud GOOD e BORDEN, 

2010) sobre as questões éticas que o YouTube vem enfrentando. O autor identifica três princípios 

éticos que as empresas de mídia deveriam seguir, tais como: servir o interesse público, oferecer voz 

para o debate de ideias, fatos e pontos de vista e, em terceiro lugar, proteger o fluxo das 

informações necessárias para que o processo de decisão democrática possa acontecer. Embora o 

autor reconheça que o YouTube tem como fator positivo a possibilidade de oferecer um espaço livre 

para expressão dos internautas, Chaplin avalia, porém, que ele ainda não está adaptado a estas 

normas, principalmente no quesito de informações pouco confiáveis.

Não podemos dizer que este crítico considere o próprio YouTube anti-ético, mas em sua 

avaliação a sociedade ainda deverá debater quais serão os princípios e formas regulatórias para 

todas estas novas formas de comunicação. Contudo, não podemos isolar o conteúdo colaborativo 

desenvolvido pelos usuários da informação que inicialmente é gerada pelas mídias de massa. Para 

tentar demonstrar suas boas intenções o site disponibiliza para os usuários a opção de indicar quais 

conteúdos consideram nocivos. Em função das enormes possibilidades de conteúdos ofensivos ou 

impróprios, o site apresenta desde 2005 um extenso conjunto de instruções sobre os conteúdos 

postados e vistos no site. O usuário pode, por exemplo, assinalar com um flag42o vídeo que, no seu 

entender, deve ser avaliado pelo site. Caso seja constatada alguma irregularidade, o conteúdo é 

retirado do ar. 

Mesmo com todo esse cuidado, observamos que muitas marcas tem receio de utilizar o 

YouTube em suas estratégias de comunicação em virtude de uma de suas maiores características: a 
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exemplo, e a precedência jurídica que fica para possíveis casos contra o YouTube.

42 Nesse caso podemos traduzir a palavra de origem inglesa como “bandeira/sinalizador”



liberdade do usuário/ consumidor/ produtor de se apropriar e ressignificar o conteúdo. Tomemos 

como exemplo a marca de motocicletas Dafra, que viu um de seus comerciais de televisão 

parodiados por consumidores insatisfeitos com a qualidade dos produtos. O comercial em questão 

teve as falas alteradas em uma dublagem propositadamente amadora, que denigre a imagem da 

marca e enfatiza a má qualidade das motos. Neste caso, a empresa detentora da marca conseguiu 

judicialmente retirar a paródia do site, não antes que muitos usuários já tivessem visto, comentado e 

compartilhado o spoof, consolidando o estrago à reputação da empresa e à sua imagem de marca.

Outra característica que impulsionou o sucesso do YouTube foi a criação da possibilidade 

de inserir ou “embedar” em outros sites o conteúdo selecionado pelo usuário para esse fim. Uma 

tradução literal para o termo embedar, muito útil nesta discussão, é “incorporar”. Essa função 

permite que os usuários possam incorporar em outros sites (como, por exemplo, nos blogs), o 

conteúdo de sua autoria ou apenas encontrado no YouTube. Observa-se, assim, que a característica 

de compartilhamento é uma característica que trabalha o conteúdo apenas dentro do YouTube. 

Vemos que cada novo serviço e rede social que aparece a proliferação de ferramentas para integrar 

os serviços do YouTube. Por exemplo, um usuário pode postar um vídeo do YouTube em suas 

diversas redes sociais com poucos cliques. Evidentemente, o vídeo incorporado em outros sites 

sempre apresenta indicações de seu pertencimento inicial ao YouTube, seja em uma marca d’água 

ou no formato característico do player de vídeo utilizado no site.

A importância do YouTube vai além da inovação que representou no segmento de vídeos 

na internet. Mesmo considerando o fato de ser um fenômeno relativamente novo, devemos 

considerar o YouTube para além da função de entretenimento. Seus usuários não acessam o site 

apenas para assistir a vídeos engraçados sobre gatinhos ou crianças. Kellner e Kim (in RHONDA e 

KELLNER, 2009), observam que o site exerce grande influência na esfera midiática, o que pode 

ocasionar desdobramentos de ordem política e pedagógica.

“  [O] YouTube já tem um significativo impacto cultural, social e político, ao ser 
responsável pela produção de uma nova forma de celebridade. Pessoas comuns 
podem obter atenção significativa no YouTube e na internet em geral.” (RHONDA 
e KELLER, 2009, p 618)43

66

43 Tradução livre do original em inglês: “UT [YouTube] has already had significant cultural, social and political impact,  
beginning with producing a new form of Internet celebrity. Ordinary people can get significant attention from others in 
the world of the Internet and UT.” (p. 618)



Essa nova forma de criação de celebridades através de vídeos postados no YouTube fez 

com que o acesso aos conteúdos do site subisse exponencialmente ano a ano desde a sua fundação. 

Hoje o site é o terceiro mais visto no mundo inteiro, segundo dados do serviço Alexa44. Essa 

audiência toda tem transformado, principalmente nos EUA, o YouTube em um espaço para 

discussão política. Como vimos em 2008 na campanha presidencial de Barack Obama que utilizou 

fortemente o site como plataforma de comunicação.

Podemos dizer que a campanha conduzida pelo então candidato Obama no YouTube 

utilizou técnicas de viralização, uma vez que o modelo implantado dependia da colaboração dos 

usuários para criar e divulgar os vídeos, como nos afirmam Rhonda e Kellner:

“Em complemento aos vídeos de vanguarda realizados por músicos profissionais, 
há uma verdadeira coleção de vídeos feitos por pessoas comuns, que produziram 
seus próprios vídeos e narrativas para apoiar Obama...” (RHONDA e KELLNER, 
2009, p 620)45

Podemos ver, então que a utilização do YouTube como plataforma para a implementação 

de virais tem sido explorada por diversos modelos de comunicação, desde a mercadológica até a 

política. Conforme exploraremos no capítulo 3, é possível determinar algumas características 

comuns aos conteúdos que os tornam mais propícios à viralização. Destacamos que este processo é 

afetado não somente pelas características dos vídeos, mas também pelas condições que nos 

Figura 6 - fonte: http://www.alexa.com/siteinfo/
youtube.com. Acesso em Janeiro de 2012
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45 Tradução livre do original em inglês:“In addition to this avant-garde alternative media artifact made by professional 
musicians, there are truly grassroot-based videos made by ordinary people who have produced their own videos and 
narratives to support Obama, collected on the UT [YouTube] website...” (RHONDA e KELLER, 2009, p 620)
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encontramos atualmente na cibercultura e em especial, como indicaremos a seguir, com relação à 

proliferação das formas de acesso e à consolidação da cultura dos fãs.

2.4 A CONVERGÊNCIA NA COMUNICAÇÃO

Entendendo a importância da convergência no processo de viralização de conteúdo e no 

contínuo desenvolvimento do YouTube, aprofundamos nossa pesquisa acerca das principais 

características desse fenômeno. Muito tem se comentado sobre as novas tecnologias que oferecem 

cada vez mais convergência digital. Parte desta visão ainda está focada apenas na migração de 

conteúdos para diversas plataformas e, principalmente, na possibilidade de encontrarmos 

praticamente todos os tipos de conteúdos na internet. Contudo, o que pretendemos demonstrar é que 

a convergência não diz respeito apenas à possibilidade dos consumidores encontrarem praticamente 

toda informação em uma única plataforma. Nem toda a informação está disponível em todos os 

meios, e em cada meio o conteúdo precisa ser pensado e adaptado para as características de 

consumo e tempo que os dispositivos apresentam.

Jenkins (2008) nos mostra que as mais novas formas de tecnologia consistem em novos 

sistemas de entrega de conteúdo, e não necessariamente em novas mídias. Os sistemas de entrega 

são atualizados constantemente, como foi o caso da TV em substituição ao rádio como principal 

sistema de entrega na década de 1950. Não podemos dizer, ainda, que os novos sistemas irão 

suplantar completamente os anteriores, assim como o rádio ainda não foi extinto após mais de 60 

anos de sua substituição como sistema principal. Vemos que os sistemas estão em constante 

evolução e que em função de suas características técnicas, a internet tem conseguido servir como 

um sistema de distribuição que possibilita a transmissão de informações antes presentes em diversos 

meios diferentes. Vemos as rádios online, os sites de informações dos principais jornais de papel, 

programas de TV no YouTube, dentre outros de exemplos de novas formas de entrega de 

informação e entretenimento, como nos afirma Jenkins:

"(...) a historia nos ensina que velhas mídias nunca morrem - e eles não 
necessariamente somem completamente. O que morre é simplesmente as 
ferramentas que usamos para acessar o conteúdo midiático (...) Esses são o que os 
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estudiosos chamam de tecnologias de entrega. (...) Tecnologias de entrega ficam 
obsoletas e são substituídas; mídias, por outro lado, evoluem. Som gravado é uma 
mídia. CDs, arquivos MP3 e fitas cassetes são tecnologias de entrega." (JENKINS. 
2008: loc. 366)46

As novas tecnologias digitais que oferecem a convergência estão apoiadas na internet. 

Segundo Igarza (2008), a internet proporciona novas facilidades na interação e comunicação. Não é 

de hoje que os meios tentam obter interação dos consumidores, mas o "custo" era bastante grande 

em comparação ao encontrado hoje. Caso um jornal impresso da década de 1980, decidisse solicitar 

a opinião de seus leitores a respeito de alguma coluna ou matéria, seria necessário que esse 

consumidor escrevesse uma carta, fosse até o correio, pagasse pelo envio, e esperasse pelo menos 

um dia para que a correspondência chegasse ao seu destino. Hoje imediatamente temos interação 

com os internautas através de e-mails, mensagens instantâneas, vídeos enviados para o YouTube, 

etc.

Como já discutimos, vemos as novas mídias não como "eliminadoras" das mídias 

tradicionais. No começo elas devem até mesmo reforçar o papel umas das outras, em um ciclo 

constante de remediação. Hoje temos a notícia na revista que alimenta a internet e a informação na 

internet que gera uma notícia na revista da próxima semana, por exemplo. Assim como nos ensina 

Jenkins:

"Se o paradigma da revolução digital presumia que a nova iria tomar o lugar da 
velha mídia, a emergência do paradigma da convergência assume que as velhas e 
novas mídias irão interagir nos mais complexos modos. (JENKINS. 2008 : Loc. 
236)

Ainda não podemos dizer que apenas a simples troca de informação entre os meios é a 

convergência descrita por Jenkins, Igarza e tantos outros teóricos do assunto. Entretanto, é possível 

identificar como a principal questão nesse processo o fluxo livre e contínuo de informações. 

Contudo, a convergência digital, segundo ensina Roberto Igarza, depende muito mais das questões 

ligadas ao consumo de informações e entretenimento do que propriamente ao desenvolvimento das 

plataformas tecnológicas. Não adianta nada que os celulares possuam capacidade de transmitir um 
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vídeo se seus consumidores consideram uma experiência ruim assistir a um conteúdo audiovisial 

em uma tela tão pequena.

Segundo Jenkins (2008) um dos fatores que auxilia o processo de convergência é a 

concentração que existe na indústria cultural mundial. Os grandes conglomerados de mídia e 

entretenimento, que se consolidaram a partir da década de 1980, viram no processo de digitalização 

da informação a oportunidade de distribuírem seus conteúdos através de múltiplas plataformas ao 

mesmo tempo, otimizando assim seu alcance e lucratividade. Como exemplo, temos a indústria dos 

jogos eletrônicos, que se configura hoje como um dos mais lucrativos segmentos do entretenimento 

em todo o mundo. Antes da evolução tecnológica tínhamos os títulos para videogames separados 

dos jogos para celular, muito em função das limitações técnicas que os dispositivos móveis traziam 

no começo. Hoje, entretanto, vários jogos são lançados em uma versão mobile (produtos voltados 

para tablets e smartphones, por exemplo) com praticamente as mesmas características dos games 

vendidos para os consoles tradicionais. Evidentemente, ainda temos significativas diferenças 

técnicas entre as plataformas, mas em alguns casos os produtos voltados para os novos dispositivos 

contam com melhorias na jogabilidade como o recurso touchscreen, as telas sensíveis ao toque que 

facilitam a manipulação, dispensando teclados, mouses ou joysticks.

A convergência é um fator que depende muito da forma e das motivações de como 

consumimos a informação. Trocar a leitura de um jornal impresso pelo site do mesmo jornal não é 

um sinal de convergência. O conteúdo deve estar adequado para as características do meio e não 

somente replicado "...convergência envolve mudanças tanto no modo como a mídia é produzida 

quanto no modo como é consumida." (JENKINS. 2008: loc. 426).47 Hoje já podemos ver o modo 

como os jovens consomem mídia de forma mais plural e contínua. Eles escutam música enquanto 

estudam, estão com a TV ligada ao mesmo tempo que navegam na internet. Em todos os lugares, 

querem ter acesso à internet. Muitos twittam sem parar, indicando o que e onde comeram, o que 

estão fazendo no momento, o que pretendem fazer em seguida, etc.

As empresas de mídia tem aproveitado a convergência para acelerar a distribuição de seu 

conteúdo. Não é mais necessário esperar que chegue o horário do Globo Esporte,48  , por exemplo, 
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media is consumed." (JENKINS. 2008: loc 426)

48 Programa de esportes exibido de segunda a sexta das 12h45 às 13h15 na TV Globo.



para que os consumidores possam ver os gols dos jogos realizados na noite anterior. Hoje 

precisamos apenas entrar no website do programa de TV que lá encontraremos os vídeos. Com 

essas novas possibilidades, os meios tradicionais tem buscado outras formas de apresentar seu 

conteúdo. O próprio programa Globo Esporte enfoca hoje em dia mais as reportagens que analisam 

os jogos em detalhes, as falas dos comentaristas e as entrevistas exclusivas para manter sua 

audiência cativa.

As redes sociais tem se demonstrado grandes motivadoras do consumo de conteúdos 

através de diversas plataformas. Segundo Lemos (2010) a geração do lifelog sé composta por 

usuários que não somente estão conectados a todo momento, como também compartilham com seus 

"amigos" informações pessoais e informações sobre seu dia a dia, como numa espécie de diário 

virtual. O mote destas redes está alinhado justamente para fazer com que seus usuários possam 

interligar praticamente todas as informações. Por exemplo, ao colocar um vídeo no YouTube, o 

internauta deve avisar para a sua rede de contatos que o conteúdo está lá. Esse anúncio pode ser 

feito de múltiplas formas, como um tweet pelo celular, um post em seu blog e até uma chamada em 

seu perfil do Facebook. Existem ferramentas disponíveis gratuitamente que fazem a divulgação em 

todas as redes ao mesmo tempo, eliminando assim o trabalho repetitivo e favorecendo a eventual 

"viralização" dos conteúdos.

Podemos constatar que os dispositivos móveis desempenham um papel de destaque nesse 

processo de convergência digital. Porém, não há como prever todas as formas possíveis de 

convergência e nem como os tradicionais meios de comunicação de massa irão se adaptar a esse 

processo. Verificamos que não há um consenso entre os estudiosos do assunto, e que muitas 

tecnologias surgem a todo momento tentando aproveitar essa tendência. Para a nossa pesquisa é 

importante entendermos que a convergência digital oferece meios que facilitam a produção e 

distribuição de comunicação publicitária, sendo que essa facilidade tem sido alvo de estratégias das 

empresas na tentativa de viralizar suas mensagens e assim conseguirem uma maior eficiência em 

suas ações mercadológicas.
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2.5 O FOMENTO À CULTURA DO FÃ

“As comunidades online de fãs [são] grupos organizados focados em torno da 
produção coletiva, debate e circulação de significados, interpretações e fantasias 
em resposta a vários artefatos da cultura popular da sociedade contemporânea.”49 
(JENKINS, 2006. p 137)

Em maio de 2011, o site/ instituto verificador das tendências de consumo, 

Trendwatching50, divulgou como nova tendência no mercado o conceito de F-Factor. Esse conceito 

indica a letra F como indicativa do trinômio friends, fans & followers (que podemos traduzir como 

amigos, fãs e seguidores), os quais apresentam grande influência nas decisões de consumo. Isso não 

significa dizer que as indicações de pessoas que consideramos importantes seja em si uma 

novidade. A questão é a velocidade e o crescente acesso que a internet oferece, fazendo com que o 

fenômeno das recomendações entre pares passasse a ganhar maior visibilidade e destaque. Segundo 

o relatório da consultoria acima mencionada, pelo menos três quartos dos mais de 500 milhões de 

usuários do Facebook “gostaram” de alguma marca, o que representa uma oportunidade para essas 

empresas admiradas realizarem ações diferenciadas de propaganda on line. As empresas hoje 

dispõem de uma das informações mais difíceis de obter, que é o "endereço" dos consumidores que 

são fãs de suas marcas.

Segundo Gray, Sandvoss e Harrington (2007), ser um fã se tornou na sociedade pós-

moderna uma forma cada vez mais comum de consumo cultural. Entendemos que marcas e 

produtos fazem parte integrante da cultura atual. Sendo assim, estimula-se que os consumidores 

sejam fãs de marcas e produtos, tornando-se colecionadores, seguidores de conteúdo em diferentes 

plataformas, divulgadores e mesmo colaboradores na produção relativa a uma marca ou universo 

ficcional, como no caso de livros e filmes. Os fãs organizam o conteúdo na internet e oferecem 

informações em níveis mais profundos do que a mídia de massa costumava trabalhar. Esses fãs 

oferecem mais do que somente informações, mas também suas opiniões pessoais. Castro (2010) nos 

indica o fansumer, que ganha espaço,exposição e relevância no cruzamento das culturas midiática, 

digital e de consumo.
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Esse novo tipo de consumidor que produz e replica conteúdo sobre seus objetos de 

adoração, se assim podemos chamá-los, tem sido alvo das estratégias de comunicação publicitária 

por diversas marcas. Ao explorar o poder dos fansumers, as empresas obtêm não somente mais um 

canal de distribuição de suas mensagens publicitárias, mas ganham também o endosso dos 

consumidores para eventualmente constituírem novos tipos de negócio. Como observa Gisela 

Castro, "estratégias e procedimentos como crowdsourcing51  e fansourcing52  se servem do 

consumidor-fã, ou interator, na reorganização e modelos de negócios e padrões de 

consumo." (2010: 97)

As novas forma de consumo midiático e cultural não indica que uma pessoa se torna fã 

apenas por assistir ou gostar de um determinado conteúdo, mas por interagir com o conteúdo, por se 

apropriar de parte desse material, por buscar outros pares na esperança de compartilhar 

pensamentos e sentimentos a partir de um mesmo objeto de adoração. O fã quer fazer parte de uma 

comunidade, quer pertencer a um grupo com interesses em comum. E dentro deste contexto os fãs 

não querem apenas participar, mas desejam demonstrar profundo conhecimento, conforme nos 

mostra Jenkins: “Fãs são motivados pela epistemofilia - não simplesmente o prazer do 

conhecimento, mas um prazer em repassar o conhecimento” 53 (2006; p. 139).

O autor demonstra que o fã tem evoluído e ganhado mais poder na atual sociedade, 

também em função das evoluções tecnológicas que vem ocorrendo, tais como, o crescimento do 

acesso à internet e a facilidade encontrada hoje em dia para a edição de imagens e vídeos, por 

exemplo. Em 2005 um grupo de fãs criou um vídeo de pouco mais de 47 minutos, intitulado 

Revelations54, contando uma história paralela aos filmes da saga Guerra nas Estrelas, criada e 

dirigida por George Lucas. Eles usaram efeitos especiais quase tão bons quanto os apresentados nos 

filmes, mesmo sem o acesso aos recursos tecnológicos de uma grande produtora de cinema. A 

sequência foi tão elogiada pelos fãs através da internet, que o próprio Lucas a reconheceu como 

sendo parte integrante do universo dos filmes.
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52 Fansourcing parte do modelo de Crowdsourcing, porém, foca na força dos fãs para o desenvolvimento dos conteúdos.

53 Tradução livre: “Fans re motivated by epistemaphilia-not simply a pleasure in knowing but a pleasure in exchanging 
knowledge.” 

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Revelations
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Vemos que a internet e, em especial, o YouTube, desempenham um especial papel nessa 

demonstração da cultura dos fãs. Seja na recriação de um universo ficcional, na produção de 

paródias e até mesmo nas declarações feitas pelos fãs em seus videologs. Isso se deve ao fato do 

YouTube permitir um nível de visibilidade nunca antes alcançado por pessoas comuns. Atualmente 

um vídeo caseiro pode atingir milhões de espectadores sem nenhum custo de distribuição. Neste 

cenário, destaca-se a extrema tolerância da internet aos mais diversos tipos de conteúdo. Segundo 

Lemos, “...o novo ambiente tecnocultural já é altamente favorável à diversidade (...) a inteligência 

coletiva e a abertura do espaço mental foram favoráveis à criatividade florescente...” (LEMOS, 

2010. p 205).

Podemos associar, o papel da indicação (F-Factor) também como um motor para a 

aceleração da convergência da comunicação. Segundo Jenkins (2008) os fãs sempre foram 

considerados consumidores que se adaptam mais rapidamente às novas tecnologias, muito em 

função de seu interessem em buscar o maior número de informações disponíveis sobre seus objetos 

de culto e adoração. Aproveitando essa característica, diversas empresas traçam estratégias de 

colocação de conteúdo nas redes sociais buscando o "apoio" de seus fãs-consumidores. As 

conhecidas fan pages da rede Facebook nos ajudam a demonstrar esse ponto. Muitas marcas tem 

sua fan page oficial ligada à sua campanha nas mídias tradicionais. As páginas na rede de 

relacionamento servem para ampliar a mensagem, e não para substituir a propaganda de TV. Como 

exemplo, podemos citar a campanha publicitária Ford Connect, que utiliza filmes de 30 segundos 

para TV, além de anúncio de página simples em revistas e jornais para levar os consumidores para 

sua fan page55 no Facebook. Para complementar a estratégia de criação e fidelização de fãs, o mote 

da campanha está focado na demonstração de pessoas comuns experimentando os carros da 

montadora.

Praticamente todas as redes sociais digitais atualmente utilizam ferramentas voltadas para 

indicação dos usuários sobre suas preferências, gostos pessoais e também para que seja possível 

compartilhar com os amigos virtuais informações de todos os tipos (textos, fotos, vídeos, músicas, 

etc.). Esse compartilhamento por meio de indicação de afinidade (“gosto” ou “não gosto”) nos 

demonstra a aplicação das teorias sobre fãs de forma bastante evidente. O Facebook, uma das 

maiores redes sociais digitais em operação, não somente identifica essa característica como se 

apropria do termo ao disponibilizar as fan pages.

74

55 http://www.facebook.com/FordBrasil



Por fim, vemos o YouTube como uma rede social digital que também tem a preocupação 

com as indicações realizadas pelos seus usuários. Evidenciando essa característica, um dos 

principais indicadores sobre a relevância de um vídeo postado no site sempre foi a indicação de 

número de visualizações, atualizado a cada clique. Acompanhando o crescimento do Facebook, 

atualmente o site, agregou as indicações de “gosto” e “não gosto” (like e dislike) como mais uma 

das formas de referenciar conteúdos relevantes e ajudar na propagação das visualizações.

3. VIRAIS E SPOOFS NAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

Figura X - fonte: www.mulher30.com.br

O YouTube, nosso objeto de estudo, apresenta-se como um dos principais responsáveis 

pela propagação dos virais na internet. A sociedade atual já reconhece seu papel na criação de 

celebridades, mesmo que estas sejam instantâneas e pouco duradouras. Agora iremos desenvolver 

as análises para alguns virais e spoofs espalhados na internet nos últimos anos. Nossas análises 

buscam demonstrar como o conteúdo viral obteve um bom desempenho e reconhecimento dos 

consumidores na rede. Contudo, é importante reforçarmos que só conseguimos ter acesso aos 

exemplos já consolidados como virais. Uma vez que, não é possível identificar facilmente na 

internet um conteúdo pretendido como viral que não tenha conseguido seu objetivo.

Parte dos vídeos selecionados para essa análise já foram citados ao longo dessa 

dissertação, mas aqui retomaremos suas análises com maiores detalhes. Todos os conteúdos virais 

foram encontrados através de nossa pesquisa empírica no site YouTube. Mesmo assim, não iremos 

afirmar que o processo de viralização começou apenas através desse site, mesmo porque, com base 
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em nosso estudo, a dispersão do conteúdo acontece sem barreiras na internet. Essa ampla 

distribuição configura-se como uma das principais características do conteúdo audiovisual viral.

Sabemos que esses conteúdos audiovisuais na internet não precisam seguir 

necessariamente o tempo de 30 segundos, estipulado como padrão nas redes de TV. Contudo, não 

podemos desconsiderar os custos de produção. Quanto maior for o tempo de duração do vídeo 

maiores serão os custos de produção. Não devemos associar o baixo, ou quase inexistente, custo de 

distribuição da internet com a ausência de custos na produção dos virais. Essa aparente associação 

com o baixo custo de produção é decorrente da pior qualidade de imagem observada nos primórdios 

da internet.

No começo da utilização de vídeos na internet, sua qualidade de imagem era mais baixa 

em comparação com a TV tradicional. Isto ocorria em função das tecnologias de distribuição 

disponíveis na época. Atualmente já temos a exibição de vídeos no formato HD (sigla em inglês 

para High Definition - Alta Definição) e que podem ter até mesmo uma qualidade melhor de 

imagem que uma transmissão regular de TV. Porém, devido ao foco de nossa pesquisa, não iremos 

nos preocupar aqui em discutir como funciona a cadeia produtiva necessária para a criação e 

elaboração de um vídeo. Nossas análises começam a partir da presença destes conteúdos no site 

YouTube.

Nesta etapa determinamos quais as características que tornam possível a viralização do 

conteúdo através da rede mundial de computadores. Em nossas análises trouxemos para discussão 

quais os fatores observados que são comuns em conteúdos virais e que possam indicar seu sucesso 

de distribuição. Para tanto, fizemos a descrição em mais detalhes dos conteúdos e de seus 

resultados. Evidentemente, não pretendemos elaborar uma indicação precisa ou receita para a 

criação de virais ou spoofs.

O YouTube foi posto como o ponto central de um fluxo criado a partir de nossas análises, 

que descreve a viralização dos conteúdos audio-visuais na internet. Reconhecemos que esse fluxo 

acontece de alguma forma em todos os exemplos que trabalhamos, mesmo que com características 

um pouco distintas em certos vídeos. A figura 7 ilustra o fluxo ao qual estamos nos referindo.
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Fluxo de Análise

Figura 7 - Fonte: elaboração do autor

Independente das condições de produção dos vídeos, que podem ter melhores e mais 

variados recursos de produção e de investimentos adicionais em distribuição, indicamos que em sua 

grande maioria os virais seguem o fluxo acima de forma cíclica. Ao analisarmos o movimento 

contínuo de replicação do conteúdo no YouTube, percebemos ser essa uma das principais 

indicações sobre o eventual sucesso de distribuição viral. 

Os vídeos de conteúdo comercial analisados como virais apresentam algumas 

características comuns. Em geral são conteúdos mais voltados para o entretenimento dos 

consumidores. Os virais comerciais buscam fugir do apelo promocionais e/ ou varejista, para que 

possam ganhar a confiança e cair no gosto dos internautas. Assim, como podemos identificar, há 

frequentemente a utilização de elementos (personagens, imagens, músicas, etc.) de fácil 

reconhecimento por parte destes consumidores na internet. Como por exemplo, a abordagem 

criativa referenciada nos filmes de Hollywood. A utilização de elementos famosos não é uma 

novidade empregada apenas para a produção dos virais. A publicidade tradicional já utiliza o 

endosso de celebridades e personagens conhecidos há muito tempo. Porém, na produção dos virais, 

essa estratégia criativa é bastante explorada.
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Segundo Lotz (2007), uma das fontes do sucesso inicial do YouTube foi a apresentação de 

conteúdo publicitário de forma pouco intrusiva. Com base nessa afirmação, vemos a utilização das 

abordagens criativas focadas na transformação do conteúdo em entretenimento. Não devemos 

assumir inocentemente que os internautas desconsideram o conteúdo publicitário no YouTube como 

um material comercial, mas entendemos que este vídeo é construído para haja a transmissão da 

mensagem “vendedora” de uma forma discreta e assim consiga mais facilmente a ajuda dos 

consumidores na distribuição. Como por exemplo, parte dos consumidores viram o comercial 

Gorilla da Cadbury (2007) como um vídeo musical inusitado, já que só é mostrado brevemente o 

produto em seus segundos finais. Além da pouca exposição do produto percebemos que não há a 

demonstração de nenhum argumento de vendas funcional ou emocional para este.

Seguindo o fluxo de viralização proposto, analisamos como fato importante a remediação 

(BOLTER E GRUSIN, 2000), que nos indica a importância das mídias tradicionais no processo de 

viralização. Não temos como medir qual o impacto que as velhas mídias exercem sobre as novas, 

mas sabemos ainda hoje da maior cobertura que as velhas mídias tem em comparação. Como 

exemplo, temos o caso famoso do “Cala boca Galvão” no Twitter e nas demais redes sociais. Esse 

viral teve seu grande sucesso ampliado após ser notícia de um jornal norte-americano. As agências 

de propaganda sabendo dessa relação traçam estratégias de comunicação que costumam incentivar a 

viralização a partir ou com o apoio da TV.

O processo de remediação que influencia os virais é visto como uma via de mão dupla. Em 

nossas pesquisas encontramos exemplos de conteúdos da internet que se apropriaram de produtos 

da TV e do cinema, assim como também nos deparamos com a situação inversa. Como exemplos, 

indicamos a propaganda do banco Itaú intitulada Sem Papel (2012) que se apropriou de um viral 

para criar sua campanha na mídia tradicional e os Pôneis Malditos (2011) da Nissan ao indicar o 

consumidor a sua página do Facebook.

Seguindo nosso fluxo de análise, encontramos as ferramentas de viralização oferecidas 

pelo YouTube. Começando pela possibilidade de indicar o “gostar” que cada usuário pode atribuir a 

um vídeo. Nesse caso estamos vendo a participação dos fãs no processo de viralização. Além de 

poderem gostar ou não de um determinado vídeo, os usuários do site podem “copiar” o vídeo para 

outros sites através da ferramenta “share/ embed” (compartilhar / embutir) presente em todos os 
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conteúdos do YouTube. Essa forma de compartilhamento, como já indicado, torna o YouTube uma 

excelente escolha para a propagação dos virais. Ao analisarmos essas ferramentas do site, 

percebemos a comunicação pessoal de massa (CASTELLS, 2009) como uma das estratégias do site 

para facilitar a viralização.

Como forma de favorecer a propagação de 

vídeos comerciais, o YouTube, oferece a possibilidade 

das empresas adquirem espaços para promoverem seus 

vídeos. Na página de qualquer vídeo podem aparecer 

na coluna da direita os chamados “promoted video”56, 

como vemos a figura 8. Segundo o próprio YouTube, 

essa indicação está presente nos conteúdos colocados 

como propaganda. Vermos a identificação por parte do 

site, desse espaço para a comunicação comercial, com 

o objetivo de ganhar maior possibilidade de 

propagação  dos virais. 

Para entendermos melhor a utilização dos espaços promocionais do YouTube precisamos 

indicar como funcionam as estratégias convencionais de compra de mídia. Geralmente as agências 

de propaganda utilizam em suas estratégias de compra de mídia a relação frequência vs cobertura. 

Essa relação é estabelecida em função dos objetivos de comunicação e da verba apresentada pelo 

anunciante. Normalmente há a intenção de otimizar ao máximo a frequência da mensagem cobrindo 

o maior volume possível de consumidores do produto anunciado.

No caso do YouTube, a frequência de exposição não foge muito do modelo tradicional, que 

depende apenas da quantidade de recursos financeiros disponíveis para uma maior exposição. Mas 

no caso da cobertura, outra abordagem se faz necessária. A relação de cobertura em uma TV é 

estabelecida pelas características de público que um determinado programa atinge segundo 

pesquisas de audiência. No caso do YouTube, não temos pesquisas de audiência, mas a indicação da 

relevância dos conteúdos por palavras-chave. O próprio site nos indica em sua página de auxílio57, 

Figura 8 - fonte: Youtube.com (12/02/2012)
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que os resultados com a compra de espaço não está condicionada apenas ao pagamento. É 

necessário que as empresas utilizem corretamente as palavras-chave de identificação com o tipo de 

conteúdo. Somente assim o site indica que o conteúdo publicitário será exibido para os públicos 

corretos.

Outro fator que nossas análises indicam é: quanto maior a visualização dos vídeos, maior 

será a chance destes conteúdos serem relacionados para a home do site (tela de abertura) e, 

consequentemente, aumentarem suas chances de serem visualizados. Esse moto contínuo de 

visualizações que geram mais visualizações é um importante fator de viralização. Não estamos 

afirmando que o YouTube só exiba na sua página inicial os conteúdos mais vistos. O site apresenta-

se como uma plataforma inteligente, uma vez que cruza diversas informações na esperança de nos 

mostrar conteúdos relevantes. Por exemplo, se o usuário estiver registrado no site com sua conta do 

Google e seus dados forem corretamente colocados, o YouTube consegue indicar qual a região de 

acesso (mostrando vídeos mais relevantes para o Brasil no nosso caso), quais os vídeos indicados 

para o nosso perfil de uso (cruzamento das palavras-chave dos últimos conteúdos vistos) e até quais 

os vídeos indicados por nossos amigos virtuais. Todos esses dados são cruzados em poucos 

segundos, fundamentando a opção de exibição televisionada pelo site para cada usuário.

Finalizando o fluxo de análise dos virais, indicamos os spoofs como uma consequência 

“natural” da exposição de vídeos no YouTube. Essas paródias são motivadas pelo desejo de 

participação que muitos usuários da internet demonstram. Conforme indicamos anteriormente, os 

fãs e interatores participam ativamente da produção de conteúdo. Esses consumidores tem a 

necessidade de expor e compartilhar suas produções e opiniões sobre os assuntos que gostam ou 

não gostam. Não é somente como uma forma de replicar e criar a partir de conteúdos de que somos 

fãs que surgem os spoofs. Parte desse conteúdo é realmente indicado como paródia, que busca no 

tom cômico ganhar exposição na internet.
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Diversos sites voltados para conteúdo 

cômico usam os vídeos parodiados presentes no 

YouTube para atraírem internautas e, desta 

forma, conseguirem audiência para fomentar a 

venda de seus espaços publicitários. Como 

exemplo, temos os blogs Testosterona (http://

testosterona.blog.br/) e YouToba (http://

www.youtoba.tv/), que apresentam pelo menos 

um espaço destinado a inserção  publicitária em 

suas páginas. Paralelamente a isso vemos a 

veiculação de propaganda diretamente nos 

vídeos do YouTube, que garantem ao “dono” de 

uma paródia a possibilidade de ganhar dinheiro 

com a visualização de seu vídeo.

3.1 PROPAGANDA OU ENTRETENIMENTO?

Começamos com a análise de três conteúdos audiovisuais publicitários veiculados na 

internet, o Gorilla da Cadbury, T-Mobile Dance e Piano Stairs. Entendemos que esses três vídeos 

apresentam características e abordagens em comum com produtos de entretenimento. Por esse 

motivo obtiveram bons resultados como virais no YouTube.

O mais antigo destes três filmes publicitários é o vídeo da Cadbury, fabricante de 

chocolates, que em 2007 alcançou audiência mundial através da rede. Como destaque 

inicial ,podemos indicar a ausência de qualquer descrição do produto ou o apelo de seus principais 

benefícios racionais e/ ou emocionais de vendas. O comercial apresenta como conteúdo principal 

um gorila tocando bateria e imitando os gestos característicos do famoso astro musical Phil Collins. 

Esse filme publicitário apresenta-se como uma referência para nossa pesquisa, uma vez que busca 

entreter o público ao invés de simplesmente promover a venda de um determinado produto. Não 

estamos dizendo que a Cadbury desconsidera a ideia de vender mais chocolates, mas a nosso ver, a 

Figura 9 - fonte: Blog Testosterona (12/02/2012)
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abordagem que obteve a viralização do comercial objetivava mais fazer com que o consumidor 

goste e lembre desta marca que gerou um conteúdo divertido e surpreendente.

Figura 10 - imagens extraídas do comercial Gorilla

Já com o conteúdo elaborado pela T-Mobile, uma operadora de telefonia celular européia, 

apresenta-se um vídeo produzido a partir do formato dos flash mobs58, embora se saiba tratar-se de 

uma produção articulada e ensaiada para causar forte impacto em um ambiente público. Nesse caso 

vemos pessoas aparentemente “comuns” dançando em perfeita sintonia numa elaborada coreografia  

em plena de uma estação de metrô. São tocados diversos trechos de música durante cerca de 2 

minutos e meio. A cada nova música mais pessoas “aderem” à coreografia. Para a elaboração do 

comercial, foram gravadas as reações do público presente ao evento inusitado. Essas cenas davam 

destaque para as pessoas que estavam usando seus celulares para gravar seus próprios vídeos da 
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cena para relatar o acontecimento. Podemos entender que essa propaganda tem como objetivo a 

viralização ao apresentar um evento inusitado e divertido feito para atrair a atenção dos 

espectadores estabelecendo o compartilhamento. A nosso ver essa publicidade só consegue atingir 

um público condizente ao ser postada no YouTube, pois sem este vídeo estar disponível em grande 

escala, suas chances de atingir o grande público seriam bastante reduzidas. 

Figura 11 - imagens extraídas do comercial T-Mobile Dance

Nosso outro exemplo explora também as ações de ambiente, mas não como uma atividade 

ensaiada, e sim como a apresentação de um aparato que oferece divertimento para as pessoas. O 

vídeo é montado como um making of59 da ação de interferência no ambiente externo. A cena parece 

se passar em uma saída de estação de trem ou metrô. Vemos inicialmente constatamos que as 
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pessoas preferem utilizar uma escada rolante para deixar o ambiente. Após essa apresentação 

inicial, é dado início a montagem de espécie de teclado de piano nos degraus da escada 

convencional, vista ao lado da escada rolante. Essa escada imita os sons de um piano ao pisarmos 

em seus degraus. No fechamento do comercial vemos que as pessoas trocaram a escada rolante pela 

escada convencional ao serem apresentadas a uma forma de diversão. Mais uma vez, percebemos a 

intenção de viralização postado no YouTube ao vermos disfarçado como uma conteúdo de 

entretenimento uma propaganda (que afinal tem como objetivo incentiva a venda de uma marca ou 

produto) se servir das lógicas de entretenimento apresentando-se como “conteúdo divertido”.

Figura 12 - imagens extraídas do comercial Piano Stairs
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Para concluir, sistematizamos na tabela abaixo as principais características identificadas 

como importantes na construção da viralização de cada um destes conteúdos. Independente do 

resultado alcançado por cada comercial, a principal abordagem utilizada pelos três foi o apelo de 

entretenimento, que assim torna a propaganda menos explícita e intrusiva. E essa forma de 

divulgação de conteúdo comercial, conforme já vimos, na visão de Lotz (2007) foi uma das 

“receitas” que alçou o YouTube à condição de principal plataforma de conteúdos audiovisuais da 

internet atual.

Tabela 2

Vídeo Produto Estratégia Abordagem Outras Ações Resultados

Cadbury - 
Gorilla

T-Mobile 
Dance

The Fun 
Theory - 
Piano 
Stairs

Chocolate

Exposição 
inicial restrita a 
poucos países. 
Através da 
internet 
buscou 
alcance 
mundial.

Apela para o 
nonsense ao usar 
um “gorila” tocando 
bateria como uma 
imitação à 
celebridade do 
meio musica Philip 
Colins.

Campanha 
rápida na TV 
em alguns 
países 
europeus e 
nos EUA

Ganho fama mundial 
como um dos primeiros 
grandes virais. Gerou uma 
quantidade enorme de 
spoofs. A fabricante de 
chocolates ficou refém 
desta estratégia e em suas 
campanhas seguintes 
tentou obter em vão o 
mesmo sucesso do 
Gorilla. Em uma de suas 
versões apresenta mais de 
8 milhões de visualizações 
e cerca de 13 mil likes e 
400 dislikes.

Operadora 
de telefonia 
celular

Exposição de 
um flash mob

Mostra pessoas 
sendo pegas de 
surpresa por uma 
ação diferenciada 
em um ambiente 
público.

Apenas 
campanha na 
TV

Configura como um dos 
vídeos mais lembrados 
quando procuramos 
informações sobre Flash 
mob. Tem em uma das 
suas versões no YouTube 
mais de 33 milhões de 
visualizações, com cerca 
de 68 mil likes e 
aproximadamente 1.500 
dislikes.

Institucional 
de uma 
montadora 
de 
automóveis

Exposição de 
uma ação de 
aproveitament
o do meio

Busca criar 
entretenimento ao 
mostrar como as 
pessoas podem sair 
de um padrão de 
comportamento ao 
se depararem com 
opções mais 
divertidas.

O próprio 
vídeo no 
YouTube é 
uma ação 
complementar 
para divulgar o 
site.

Em sua versão oficial no 
YouTube conta com pouco 
mais de 17 milhões de 
visualizações. Apresenta 
ainda mais de 40 mil likes 
e apenas cerca de 300 
dislikes.

fonte: elaboração do autor.
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3.2 A FORÇA DE UM VIRAL.

Nesse momento apresentamos um exemplo de campanha publicitária que contempla a 

estratégia de viralização, além de dois de seus spoofs. O comercial VW The Force foi lançado em 

2011 durante o evento esportivo de maior audiência nos EUA, o Super Bowl. Nossas análises 

indicam nesses três exemplos a característica de como a apropriação de um conteúdo ajuda na 

propagação dos demais. Percebemos que ocorre a viralizadando desses três vídeos em um ciclo de 

contínuo de reforço e propagação uns dos outros. O próprio YouTube é quem nos indica os 

conteúdos correlacionados como links de interesse ao terminarmos de assistir qualquer um destes 

vídeos. Essas indicações estão ligadas às palavras-chave de cada um dos vídeos.

Nosso foco nas análises irá evitar um demasiado descritivo pontual de cada vídeo, uma vez 

que estamos buscando com esses exemplos demonstrar correlação com os assuntos abordados nos 

capítulos 1 e 2. Caso necessário, os links para visualizar os vídeos também diretamente no YouTube 

encontram-se nas referências ao final dessa dissertação. Estes vídeos constam no DVD anexo, parte 

integrada da versão impressa dessa dissertação.

A propaganda original, VW The Force, conta em um minuto a história de uma criança 

fantasiada de Darth Vader. Essa criança durante boa parte do comercial tenta aplicar o poder da 

força, que nos filmes da saga Guerras nas Estrelas concede a Darth Vader o poder de mover objetos, 

estrangular seus inimigos, etc. Com a falta de resultados, o pequeno Vader demonstra-se claramente 

desiludido. Nos momentos finais do comercial, nosso protagonista fica animado quando percebe o 

carro de seu pai chegando em casa. Até esse momento não tínhamos nenhuma indicação de qual o 

produto ou propósito do vídeo. 

Em um comercial tradicional de carros esperamos que em algum momento sejam 

demonstrados os principais diferenciais do veículo, como seu motor, acessórios, design, etc. Porém, 

nesse vídeo em específico vemos pouco do veículo e apenas um atributo é demonstrado o conteúdo 

proposto. Além das claras referências imagéticas, temos a música tema da personagem durante todo 

o comercial como forma de reforçar o vínculo com a franquia cinematográfica.
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Ao criar a associação entre mensagem publicitária e entretenimento, um dos objetivos da 

VW seria gerar repercussão dentre os fãs da série de filmes. Como exemplo desse impacto na 

internet, vemos as pesquisas realizadas no YouTube ou até mesmo no buscador Google que usem 

palavras-chave relativas aos filmes irão apresentar o comercial do veículo como um dos primeiros 

links.

Figura 13 - imagens extraídas do comercial VW The Force.
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A partir do bom desempenho alcançado pelo VW The Force, encontramos o spoof Little 

Thor, produzido por um grande estúdio cinematográfico com o objetivo de lançar o filme Thor. 

Essa paródia tem como destaque a referência explícita ao comercial original. O vídeo praticamente 

reproduz quadro a quadro sua adaptação com um pequeno Thor ao invés de um mini Vader, como 

vemos abaixo nas imagens extraídas dos dois comerciais. Além das imagens, temos a utilização da 

música Cavalgada das Valkirias (Ride of the Valkyries de Richard Wagner) em substituição ao tema 

do vilão intergalático. Como último ponto de análise, destacamos o final “explosivo” para o 

comercial, que acrescenta um tom ainda mais cômico para essa paródia.

Figura 14: imagens extraídas dos comerciais VW The Force e Little Thor.
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A produção e veiculação desta paródia reforça a importância que um conteúdo terá sobre o 

outro. Novamente foi possível encontrar comentários e discussões dos internautas em blogs, redes 

sociais e nos demais canais da rede sobre esse spoof. Não temos como ter certeza sobre quantos 

destas informações sobre o spoof foram positivas e quantas foram negativas. Porém, conseguimos 

indicar a importância desta repercussão como fator de viralização dos dois vídeos. Essa importância 

no vinculo entre o original e suas paródias é reconhecida até mesmo pelas empresas. A VW e sua 

agência de propaganda poderiam processar a Marvel pela paródia, uma vez que há claramente a 

cópia da ideia. Contudo, ao deixarem o vídeo Little Thor continuar na rede, possibilitaram o 

movimento cíclico importante para a viralização que indicamos em nosso fluxo de análise.

Nosso segundo exemplo de spoof é o vídeo contestador do movimento ambientalista 

Greenpeace. Esse conteúdo foi criado com o objetivo de denegrir a imagem da fabricante alemã de 

automóveis. Sem entrar no mérito ou a pertinência ou não das ações do grupo ambientalista, 

queremos demonstrar com esse exemplo a falta de controle das empresas em relação à replicação de 

seus comerciais na rede.

O vídeo do Greenpeace está também bastante apoiado na trama da franquia Guerra nas 

Estrelas. Ele amplia a utilização de outras personagens dos filmes no “confronto” com o mini Darth 

Vader. A fabricante de automóveis VW é caracterizada nesse vídeo como a “estrela da morte”, 

meme da máquina de guerra destruidora de mundos do vilão Darth Vader (ver figura 15).

Figura 15: imagens extraídas spoof realizado pelo Greenpeace.
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Se não conhecermos o vídeo VW The Force, dificilmente teremos total compreensão do 

novo conteúdo gerado pelo Greenpeace. Parece nos óbvio que empresas não gostam que de terem 

suas marcas depreciadas. No entanto, elas podem se beneficiar da força do viral retro-alimentando a 

comunicação publicitária, mesmo que seja em um tom contestador.

No gráfico a seguir (figura 16) para representamos o movimento que gerou a viralização 

do vídeo publicitário VW The Force e de seus spoofs:

Sistematizamos na tabela abaixo (tabela 3) com suas principais características e resultados 

encontrados no YouTube no mês de Fevereiro de 2012.

Tabela 3

Vídeo Produto Estratégia Abordagem
outras ações 

de 
Comunicação

Resultados

VW The 
Force Automóvel

Lançamento 
não oficial na 
internet para 
reforçar a 
primeira 
exibição do 
filme no 
Super Bowl 
2011.

Utilização de uma 
das personagens 
mais emblemáticos 
da saga Guerra nas 
Estrelas. O produto 
é apenas um 
coadjuvante no 
comercial.

Campanha na 
TV com 
lançamento 
durante o 
evento esportivo 
de maior 
audiência da TV 
Americana, o 
Super Bowl

Somente no 
YouTube o vídeo 
teve 50.373.140 
visualizações na 
versão postada pela 
própria VW. Conta 
também em sua 
página do site 
195.897 likes e 
3.139 dislikes em 
Fevereiro de 2012.

Figura 16: Gráfico de análise de autoria 
do autor.
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Vídeo Produto Estratégia Abordagem
outras ações 

de 
Comunicação

Resultados

Little Thor

Greenpeace

Filme longa 
metragem 
hollywoodiano

Spoof criado 
a partir do 
WV The 
Force.

Uma reprodução 
quase que quadro a 
quadro do The 
Force. Com 
destaque para o final 
“alternativo” 
vinculado às 
características do 
herói do filme.

Campanha na 
TV nos EUA.

No canal oficial da 
Marvel foram 
2,588,368 
visualizações desde 
seu lançamento. 
Com 12.487 likes e 
301 dislikes em 
Fevereiro de 2012.

Conscientizaçã
o ambiental

Spoof criado 
a partir do 
WV The 
Force.

Usa a trama do filme 
hollywoodiano para 
confrontar a 
fabricante de 
automóveis. 
Acrescenta os 
“mocinhos rebeldes” 
enfrentando o “vilão” 
Darth Vader.

Sem informação 
sobre outras 
ações 
complementares

O vídeo apresente 
diversas fontes. Em 
uma de suas 
versões mais vistas 
apresenta mais de 
70 mil acessos e 
apenas 258 likes e 
83 dislikes em 
Fevereiro de 2012.

fonte: elaboração do autor.

O vídeo original é de longe o mais visto na rede, com mais de 50 milhões de visualizações 

apenas na versão colocada pela própria empresa. O VW The Force se destaca também pelas 

indicações de like (gosto) recebidas. Em segundo lugar encontramos o spoof Little Thor, que não 

chega a ter nem 10 % de visualizações em relação ao conteúdo original. Por fim, vemos o 

Greenpeace bem atrás dos outros dois vídeos não chegando nesta versão, nem na casa dos milhões 

de visualizações. Elencamos dois principais motivos para essa diferença entre as visualizações. 

Primeiro, como vimos, um vídeo acaba conseguindo novas visualizações conforme seus spoofs são 

criados e se desenvolvem. O comercial VW The Force apresenta muitos outros spoofs na rede, além 

dos dois que aqui mencionamos. Em segundo lugar, a VW investiu inicialmente no lançamento do 

comercial em mídia tradicional (TV, rádio, revista, jornal, etc.) e, desta forma, “alavancou” ou 

incrementou a exposição do vídeo na internet.

3.3 A MALDIÇÃO VIRAL.

Em meados do segundo semestre de 2011 a Nissan, fabricante de automóveis japonesa 

lançou no Brasil um campanha para promover sua marca de caminhonete, a Frontier. A Nissan é 
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uma marca de pouca expressão no cenário automobilístico brasileiro. A Nissan não figura entre as 

maiores anunciantes do país, ficando muito atrás da Ford, GM e até da Mitsubishi. Sua caminhonete 

em específico não representava naquele momento qualquer de destaque neste segmento de mercado.  

Com base neste panorama, deu-se o lançamento da campanha viral Pôneis Malditos. 

Entendemos que essa campanha atua como viral. Para isso não nos baseamos somente nos 

resultados obtidos na internet. Neste exemplo mostramos como funcionou uma estratégia de 

comunicação publicitária que foi traçada para alcançar a viralização na internet. Essa estratégia teve 

ainda como fundamento a otimização da pouca verba de comunicação, sendo gerado cadastro na 

página da Nissan dentro do Facebook e deflagrando forte interação dos consumidores para com 

uma marca pouco conhecida no País. 

O comercial é relativamente simples, que começa com um veículo atolado, que obriga seu 

condutor a ir verificar um “brilho estranho” no motor. Até o momento, o vídeo não apresenta 

nenhuma grande novidade. Entretanto ao abrir a tampa do capô, no lugar do motor o motorista 

encontra pequenos pôneis cantando uma música que remete à falta de potência que aquela 

caminhonete teria. Somente com a inusitada participação de pôneis animados digitalmente, não 

afirmamos que o comercial poderia ter sucesso como viral. Entretanto, ao seu final encontramos as 

indicações explícitas da estratégia, o que contribuiu para a sua viralização.

Um endereço de internet é apresentado ao final do comercial de TV. Ao digitarmos o 

endereço www.amaldicaodoponei.com.br somos encaminhados para uma fan page do Facebook. 

Nesta página assistimos a uma nova e mais completa versão do filme que nos apresenta a “maldição 

do pônei”. É já no ambiente digital que a estratégia de viralização vai mais adiante. Somos 

indicados pela nova versão do comercial a repassar para nossos amigos o link  do vídeo, caso 

contrário sermos amaldiçoados a não esquecer nunca mais a música irritante cantada pelos pôneis. 

É evidente que a música foi criada com o intuito de ficar gravada em nossas mentes após uma única 

exposição, como um meme. Concluindo, podemos ver no gráfico abaixo a estratégia de viralização 

empregada pela Nissan com os Pôneis Malditos.
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Figura 17 -imagens extraídas do vídeo no YouTube (12/02/2012)

Figura 18 - imagem da fan page da Nissan no Facebook.com (12/02/2012)
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Figura 19 - Fonte: elaboração do autor

Desta forma, constatamos que a estratégia de viralização percorreu os seguintes passos: 

criou um conteúdo engraçado e provocante; associou no vídeo veiculado na mídia tradicional a 

indicação de site (nova mídia); o site leva o consumidor para o Facebook, que apresenta um vídeo 

linkado do YouTube; o novo conteúdo conclama a distribuição por parte dos internautas. Esses 

passos os responsáveis por gerar os resultados, consolidados na seguinte tabela (tabela 4):

Tabela 4

Vídeo Produto Estratégia Abordagem outras ações de 
Comunicação

Resultados

Pôneis 
Malditos Automóvel

Lançamento de 
uma campanha 
focada na 
comparação com 
a concorrência e 
no 
direcionamento 
para o Facebook

Criação de um 
comercial focado 
no principal 
diferencial do 
produto, seus 
cavalos de 
potência. 
Utilização de 
“música” 
impactante. 

Fan page no 
Facebook com 
direito a gravação 
de sua própria 
maldição.

Desde o lançamento 
foram mais de 14 
milhões de acesso ao 
vídeo no canal oficial 
da Nissan. Aumento do 
conhecimento da 
marca e da 
participação de vendas 
também ocorreram 
segundo a empresa, 
porém, não tivemos 
acesso aos dados 
numéricos. Temos 
cerca de 50 mil likes e 
quase 3.200 dislikes. 
Já a Fan page no 
Facebook tem mais de 
126 mil seguidores.

fonte: elaboração do autor.
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Não resta dúvida que a estratégia de comunicação publicitária nesse caso foi bem 

executada. Entretanto que se pode dizer que ao seguirmos os mesmos passos iremos encontrar um 

resultado similar na rede. Fica evidente a já comentada pertinência da utilização de redes sociais no 

processo de viralização da comunicação publicitária.

3.4 INVERTENDO O PAPEL

As estratégias de comunicação publicitária sempre buscaram referência na cultura 

midiática para trabalhar suas mensagens comerciais. Essa abordagem de aproximação não é uma 

novidade com base apenas nas novas mídias. Porém, antes do surgimento da internet podemos 

entender que algumas referências eram apenas regionais e necessitavam de muito mais esforço de 

identificação.

No exemplo da nova campanha do Banco Itaú, intitulada Sem Papel, analisamos a clara 

apropriação de um viral da internet para construção de um comercial. Ao comprarem os direitos de 

utilização das imagens de um bebê às gargalhadas, o Banco Itaú buscou reforçar o impacto de sua 

campanha tanto na TV quanto na internet. O gráfico a seguir (figura 20) ilustra o fluxo desta 

produção:

Figura 20 - Fonte: elaboração do autor.

A adaptação do comercial não exigiu a gravação de nenhuma imagem nova. Porém, foi 

necessário a edição eletrônica de vários elementos presentes no filme original. Desde o começo 

podemos perceber o trabalho de edição ao percebermos a mudança na cor da roupa do bebê. 

Contudo, uma das mudanças mais comentadas é a retirada de cena de uma almofada que tem como 

estampa uma folha de cannabis. Essa edição é claramente percebida, pois como vemos nas imagens 

da figura 21 a primeira versão veiculada na TV ainda possuía a dita almofada. Nesse caso, o 
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comercial ganhou uma maior força de viralização devido a esses comentários, mesmo sem a clara 

intenção de explorar a polêmica com a representação de um produto ilícito.

Figura 21 - Fonte: vídeo no YouTube (12/02/2012)

Para completar, a agência de publicidade do Banco precisou apenas inserir uma locução 

referenciando a alegria de viver com menos papel para ajudar a prevenção do meio ambiente. 

Foram inseridos o logo e a solicitação para a audiência procurar mais informações no site da 
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empresa. Transformando-se assim um viral da internet em um comercial de TV, que posteriormente 

voltou a ser viralizado na rede.

Na internet esse comercial também obteve resultados positivos na distribuição viral. No 

canal do Banco Itaú no YouTube, esse vídeo já apresenta quase 13 milhões de visualizações em 

menos de 30 dias de campanha (07/02/2012). O conteúdo apresenta também mais de 12 mil 

indicações positivas e apenas cerca de 500 negativas, conforme podemos ver na Tabela.

Tabela 5

Vídeo Produto Estratégia Abordagem outras ações de 
comunicação

Resultados

Itaú - 
Bebê

Serviços 
Bancário
s

Rápida 
apropriação de 
um viral da 
internet em uma 
campanha on e 
offline.

A partir de um vídeo 
de enorme sucesso 
como viral o Itaú 
manipulou e 
acrescentou som para 
transformar um vídeo 
caseiro em um 
comercial de TV.

Campanha de TV 
e espaços 
patrocinados na 
internet.

O comercial colocado 
oficialmente pelo Banco 
Itaú dentro do YouTube 
conta com quase 13 
milhões de visualizações  
em pouco mais de 30 
dias de campanha. São 
ainda quase 12 mil likes 
e apenas 470 dislikes. 

fonte: elaboração do autor

3.5 A PRODUÇÃO DOS USUÁRIOS

Em nossas análise dos exemplos encontrados no YouTube, identificamos e trabalhamos 

mais devidamente até esse momento o papel dos consumidores interatores com foco em seu papel 

de distribuidores. Contudo, sabemos da grande importância no trabalho desses consumidores como 

produtores de conteúdo. 

A criação de conteúdo pode acontecer de diversas formas, passando pela produção de 

novos conteúdos até a resignificação de outros vídeos através das paródias que reforçam o material 
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original. Independente de qual a intenção desta nova produção, entendemos o destaque que os 

novos consumidores assumem na comunicação viral de conteúdos publicitários.

Para exemplificar o papel do interator escolhemos alguns spoofs criados a partir do 

cinema. Esses spoofs que circulam no YouTube apresentam a cada dia diversas novas versões, em 

um movimento contínuo de referenciação aos conteúdos originais.

Inicialmente, vejamos os spoofs criados a partir do filme alemão A Queda. O filme retrata 

os últimos dias de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Uma possível característica que 

teria favorecido a criação dos spoofs é o fato de que o filme é todo falado em alemão. Para a grande 

maioria dos brasileiros, há a necessidade da colocação de legendas em português para a sua 

compreensão. Sendo assim, os interatores perceberam a oportunidade de utilizarem cenas 

específicas do filme para criação de spoofs através da resignificação das legendas na forma de 

paródias.

Diversos outros spoofs que se utilizam da mesma cena deste filme podem ser encontrados 

na web. Trata-se de uma das últimas sequências do filme, momento em que Hitler descobre a 

proximidade do fim da guerra. Ao mostrar aos generais seu descontentamento, o Führer alterna 

entre desânimo e raiva. Paródias realizadas pelos usuários da rede se ocupam dos mais diversos 

temas. Os vídeos tratam de questões políticas, econômicas, notícias do mundo do entretenimento, 

etc. Em sua grande maioria, a nova mensagem tem um tom cômico, mesmo nos casos de críticas 

relacionadas à cena política.

No vídeo estudado, as novas legendas aludem ao descontentamento de Hitler com o 

possível cancelamento do ENEM, em função das fraudes. Trata-se de um bom exemplo da mistura 

entre elementos cômicos e crítica social no cenário midiático (ver figura 22).

O envolvimento dos usuários ao criar os spoofs se dá não somente pelo conhecimento 

técnico necessário na manipulação dos vídeos, mas também, no investimento em tempo para a 

criação das legendas, com destaque para o sincronismo do novo texto com as “falas” do vídeo. 

Podemos supor que para a maioria da população brasileira, caso o conteúdo não fosse exagerado, o 

vídeo até conseguiria se passar por um recorte fiel ao conteúdo do original.
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O filme original pode não ter sido um sucesso de bilheteria nos cinemas brasileiros , mas  

não podemos imaginar essas paródias reforçando sua exposição. Contudo, a cada novo spoof 

lançado no YouTube, os demais spoofs para esse filme ganham força e novas visualizações. Sendo 

assim, identificamos esse caso em um fluxo no qual já se perdeu o link direto com o longa 

metragem alemão e o conteúdo reforçado sobretudo àquele criado pelos usuários.

Complementando nossa análise, devemos apenas destacar que no título deste spoof há a 

indicação de se tratar do ENEM  2012. Para nossa pesquisa não ficou claro se o autor indica uma 

previsão para o exame de 2012 ou se há um erro no título do vídeo.

Figura 22 - imagens extraídas do YouTube (12/02/2012)

O segundo spoof que destacamos nessa análise é baseado no recente sucesso de bilheteria 

Batman - O Cavaleiro das Trevas. A maioria dos vídeos encontrados em nossa busca pelo YouTube, 

são focados na paródia cômica. Em especial, encontramos diversos conteúdos voltados para uma 

mesma cena do filme, o interrogatório entre as personagens Batman e Curinga. O spoof que 
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trabalhamos aqui explora a voz e forma de falar praticamente inteligíveis que o Batman apresenta 

durante o filme original.

Figura 23 - imagens extraídas do YouTube (12/02/2012)

Esse exemplo se demonstra pertinente por nos mostrar o alto envolvimento que os usuários 

podem ter com a produção de um spoofs. Encontramos a caracterização de dois “atores” como 

Batman e Curinga participando de uma cena com aproximadamente 3 minutos de duração. Notamos 

que a produção apresenta uma boa qualidade na maquiagem e vestuários, assim como, destacamos a 

utilização de um recurso de edição profissional, o chroma key60. Todo esse investimento de recursos 

e tempo reforça a importância dada pelos consumidores produtores para a geração de conteúdos que 

serão distribuídos na rede.

Como forma de consolidar nossa análise, adaptamos nossa tabela para abranger as 

principais abordagens dos conteúdos produzidos e viralizados a partir da participação de 

consumidores produtores.

Tabela 5

Spoof Original Abordagem Resultados

ENEM 2012 - Hitler se 
irrita com a possibilidade 
de cancelamento.

A Queda (2004)
Interferência e 
resignificação da 
imagem original através 
de legendas.

O vídeo está no YouTube desde 
novembro de 2010 e até o momento 
alcançou 39.727 visualizações e 
pouco mais de 150 likes e apenas 
17 dislikes.
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objetivo é eliminar o fundo de uma imagem para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são 
combinados com uma outra imagem de fundo. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chroma_key - acesso em Fevereiro 
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Spoof Original Abordagem Resultados

The Dark Knight- Joker 
Interrogation Scene 
Spoof

Batman - The 
Dark Knignt 
(2008)

Produção com alto 
nível de envolvimento. 
Utilização de atores, 
vestuário, maquiagem 
e edição de imagens.

Desde Julho de 2008 o vídeo conta 
com 17.501.768 visualizações. 
Apresenta ainda 118.349 likes e 
6.091 dislikes. Acesso em fevereiro 
de 2012.

fonte: elaboração do autor.

Por fim, analisamos nesses exemplos o destaque que a produção criada pelo usuário pode 

obter com a criação de produtos audiovisuais correlatos no YouTube. O vídeo paródia para o filme 

do Batman, teve milhões de visualizações e gerou diversos outros spoofs. Percebemos também que 

o movimento cíclico de referenciação dos conteúdos não é benéfico apenas para os materiais 

originais. Entendemos que a viralização do conteúdo pode acontecer também entre os próprios 

spoofs, como no caso das paródias com as legendas para o trecho do filme A Queda.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 24 - Fonte: http://contratemposmodernos.blogspot.com

Com o intuito de apresentar nossa pesquisa sobre as estratégias de viralização da 

comunicação publicitária e seus desdobramentos na sociedade atual, estruturamos essa dissertação 

em três capítulos. Partimos para esse estudo com base na hipótese de que os consumidores 

presentes na internet são hoje parte importante das estratégias de comunicação mercadológica. 

Consideramos que a viralização pode ser um recurso interessante, relativamente econômico e com 

perspectiva de alto impacto para certas as campanhas publicitárias. Entendemos ainda a necessidade 

de olhar para as produções realizadas pelos consumidores internautas, que se demonstraram 

importantes no processo de viralização dos conteúdos audiovisuais publicitários pela rede.

Nossa escolha por vídeos presentes na internet e em especial no YouTube nos trouxe a 

necessidade de buscarmos metodologias de pesquisa mais adequadas aos estudos no ambiente 
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digital. Seguindo a indicação de Fragoso, Recuero e Amaral (2011), não focamos apenas em olhar a 

internet como uma fonte de informações para nossa pesquisa. Tivemos a necessidade de aprofundar 

nossa discussão sobre o espaço virtual. Consideramos o ciberespaço como uma mídia e assim 

trabalhamos a cultura e a convergência digital na vida cotidiana da sociedade atual. 

Compreendemos a internet como um espaço distinto mas integrado ao off line.

Em nosso primeiro capítulo detalhamos o conceito de Indústria Cultural que, mesmo tendo 

sua origem há mais de 60 anos ainda nos pareceu importante. Contudo, em nossa pesquisa 

procuramos discutir como a entrada em cena das novas tecnologias da informação e comunicação 

está modificando modelos de produção e consumo no âmbito da Indústria Cultural. Em especial 

discutimos a inclusão dos consumidores como parte presente ativamente no processo de 

distribuição de informação e da comunicação. Debatemos o diálogo que o YouTube estabelece com 

outros tipos de mídia e sua importância nas estratégias atuais de comunicação publicitária.

Percebemos ao longo de nosso primeiro capítulo a relevância da remediação nos dias de 

hoje. Vimos a luta das velhas com as novas mídias pela hegemonia no processo de comunicação e 

informação. E entendemos que devemos olhar com precaução a insinuação de que as novas mídias 

irão suplantar as velhas com tanta facilidade. Dentre os diversos fatores para a coexistência das 

mídias, podemos identificar as novas tecnologias da informação e comunicação atuando também no 

aprimoramento das velhas mídias. Não identificamos a uma completa troca de mídias por parte dos 

consumidores, que conforme estudamos tem navegado entre as mídias na busca por mais 

informações e entretenimento.

Nesse processo de remediação contínuo, que entendemos ao estudar o ecossistema 

audiovisual atual, analisamos o YouTube como um exemplo interessante para nossa pesquisa, uma 

vez que, encontramos frequentemente o site sendo referenciado pelas velhas mídias. Percebemos a 

existência de muitos conteúdos da TV e cinema a disposição no site. Em função do constante 

diálogo intermediático, a pesquisa nos possibilitou o melhor entendimento sobre a importância de 

analisarmos os vídeos presentes na internet, comparando-os aos conteúdos audiovisuais encontrados 

nos demais meios de comunicação.

Entendemos, também, que devemos olhar além do conteúdo audiovisual e das suas 

características técnicas para entender seu papel na comunicação publicitária. Ficou patente a 
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necessidade de uma visão social, política e econômica para podermos compreender melhor as 

relações de poder presentes nos estudos de mídia. Vimos portanto, que o YouTube é parte de uma 

grande empresa, que tem interesses econômicos. Nem sempre deixamos explícitos que por ser um 

serviço da internet e fazer parte da chamada nova economia, o YouTube tem a possibilidade de 

trabalhar e também de oferecer maior liberdade para seus usuários. Porém, ainda entendemos a 

necessidade econômica para manter o site ativo. O Google, dono do YouTube desde 2008, por 

exemplo, investirá em 2012 mais de US$ 120 milhões61 apenas para melhorar seus serviços no leste 

asiático.

Percebemos, ao longo dessa pesquisa, a necessidade de olharmos para a situação de crise 

que a economia mundial se encontra atualmente. Essa crise, principalmente em países importantes 

no mundo da publicidade, tais como EUA, Inglaterra e Alemanha, nos mostra que a opção pelos 

virais não tem apenas o foco nas características dos consumidores internautas, mas representa uma 

estratégia que também aproveita o baixo custo na distribuição da mensagem publicitária. Contudo, 

compreendemos que no Brasil a dominação da TV ainda é bastante relevante e que poucas agências 

de propaganda focam seus esforços na maior utilização dos novos meios.

Não termos mais estratégicas virais no País, é uma característica do modelo predominante 

de remuneração das agências de publicidade, que obtém seus ganhos a partir da intermediação na 

compra de mídia. Entretanto, percebemos em nossa pesquisa que esse cenário está em processo de 

mudança e já vemos campanhas como os Pôneis Malditos (2011) - Nissan - e Sem Papel (2012) - 

Banco Itaú - que trabalham melhor a viralização da mensagem nos meios digitais sendo  estas 

campanhas implementadas somente no Brasil.

Ainda no primeiro capítulo estudamos as mudanças na produção de produtos culturais em 

função da aprovação social das novas tecnologias. Percebemos uma ampliação na necessidade de 

oferta dos produtos, gerada pela mudança na noção tempo e espaço das novas mídias e no 

incremento do consumo de entretenimento e informação. Essas mudanças não somente geram a 

necessidade de uma quantidade muito maior de produtos, mas também demonstram a mescla de 

diferentes culturas que qualquer indivíduo conectado na internet  tem a possibilidade de acessar. 

Uma vez que ao olharmos as mídias como espaços de consumo. Segundo nos indica Silverstone 
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(2005), devemos entender o consumo midiático em função de seu papel como mediador e 

moderador na busca pela diferenciação entre mercadorias e marcas, bem como nas práticas de  

consumo.

Destacamos nesse conjunto como o entretenimento é utilizado como estratégia publicitária 

na construção dos virais comerciais, enfocando ainda a sua importância no cenário midiático 

contemporâneo. Ressaltamos e analisamos a apropriação dos conteúdos comerciais pelos usuários 

produtores na criação dos spoofs.

Nossa pesquisa nos mostrou o impacto que as novas tecnologias, em especial a internet, 

apresenta no cenário da indústria do entretenimento. Vimos o crescimento exponencial no alcance 

destes produtos ao usarem as novas possibilidades de distribuição apresentadas pela internet. 

Porém, percebemos também a falta de preparo desta indústria para com as novas modalidades de 

participação que a rede oferece para os consumidores-produtores-distribuidores. Entendemos que a 

indústria do entretenimento está buscando novos modelos de comercialização de seus produtos em 

meio ao permanente cabo de guerra contra a livre propagação de seu conteúdo através da web.

Como fechamento para o primeiro capítulo, discorremos sobre de como as características 

dos produtos culturais, com destaque para o entretenimento, são importantes no processo de 

produção e viralização das mensagens publicitárias. Verificamos como a sociedade atual é 

consumidora destes produtos midiáticos e como há o encaminhamento para a apropriação de seus 

conteúdos como parte das novas modalidades de recepção e que se desdobram em consumo 

midiático, produção correlata e compartilhamento de conteúdo.

Nosso segundo capítulo preocupou-se em entender o cenário dos novos meios de 

comunicação. A apropriação social das novas tecnologias gerou uma nova forma de cultura, a 

cibercultura. Em destaque, percebemos que são as interações geradas por esse novo ambiente 

cultural que potencializam a viralização dos conteúdos audiovisuais. Em um processo de 

comunicação pessoal de massa, como descrito por Castells (2009), usuários e consumidores se 

tornaram produtores e distribuidores de conteúdo através da web.

Analisamos a força dos novos meios de acesso das plataformas móveis, verificando como 

essa nova forma de consumo da informação e comunicação tem alterado a maneira como são 
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produzidos e replicados os conteúdos midiáticos. Vemos que através da convergência descrita por 

Jenkins (2009), teremos a possibilidade cada vez mais constante de consumirmos os conteúdos de 

entretenimento com maior facilidade em diversos tipos de plataforma de entrega. Porém, 

percebemos a necessidade de criação específica dos conteúdos para cada nova plataforma, uma vez 

que, em cada suporte encontramos características distintas. Por exemplo, imaginamos que assistir 

um jogo de futebol em uma tela de celular, além de ser uma modalidade de consumo praticamente 

individual, pode não gerar a mesma experiência de vermos esse conteúdo em uma TV de 40” junto 

com amigos.Entretanto caso não possuíssemos um celular ou qualquer outro dispositivo móvel com 

TV, poderíamos perder o jogo ao ficarmos presos, no trânsito, por exemplo, fora do alcance da TV.

Discutimos a emergência e a importância dos diversos atores sociais característicos da  

cibercultura. Discorremos sobre os prosumers, os screenagers e os interatores. Essas denominações, 

em nosso entendimento representam facetas do novo consumidor nos ambientes digitais. Vemos o 

prosumer como o consumidor produtor, que na concepção de Toffler (1980) e Tapscott  (2011) não é 

novo, mas tem ganhado cada vez mais destaque nas redes sociais digitais. Somamos ao primeiro a 

visão dos consumidores que dominam as novas plataformas digitais apresentadas nas mais diversas 

telas, são esses os screenagers de Rushkoff (1999). Entendemos por fim, segundo Castro (2010), a 

importância desses consumidores na interação possível com os produtos midiáticos, configurando 

assim o papel do interator no cenário atual da cibercultura.

Estudamos a cibercultura para um melhor entendimento de como esse novo ambiente de 

consumo influencia no nosso entendimento sobre a ausência nas barreiras geográficas, temporais e 

culturais na sociedade atual. Percebemos, segundo Lemos (2010), que esse novo espaço nos 

propicia o acesso da comunicação em tempo real e em qualquer lugar do planeta, desde que 

tenhamos uma conexão de internet a disposição. Ao entendermos mais sobre o comportamento dos 

usuários na cibercultura, verificamos a relação de interação mediada pelo computador que se realiza 

nesse ambiente. Vemos a mudança proposta por Primo (2007) na questão emissor - receptor, que no 

ambiente virtual nos é apresentada como um novo sistema que visa a interação e possível 

resignificação da mensagem a cada replicação de seu conteúdo pelo ciberespaço.

Partirmos então, no desenvolvimento desse segundo capítulo, para o estudo mais 

diretamente focalizado no site YouTube. Entendemos o YouTube como um dos grandes 

receptáculos para os conteúdos que pretendem a viralização, seja pela sua capacidade replicar a 
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mídia de massa através da mão dos usuários, seja pela iniciativa dos próprios meios de 

comunicação de massa. Segundo Burgess e Green, “[o] YouTube não representa uma colisão e sim 

uma coevolução aliada a uma coexistência desconfortável entre ‘antigas’ e ‘novas’ aplicações, 

formas e práticas de mídia” (2009, p.33)

Sendo assim, percebemos que o YouTube por si só não é o responsável pela viralização ou 

pelo sucesso de determinados vídeos presentes em seu sistema, mas que ele será o grande 

facilitador do processo de viralização de conteúdo, seja pelas suas ferramentas de propagação 

através das redes sociais ou pela facilidade que o site ofereceu para que qualquer usuário, mesmo 

que inexperiente no uso da internet, consiga postar e comentar seus vídeos preferidos. Como nos 

ensinam Burgess e Green:

“... o modelo de negócio do YouTube cria valor por meio da circulação. Suas 
capacidades técnicas características fazem com que a ancoragem do conteúdo do 
YouTube em outros lugares seja apenas uma simples questão de copiar e colar o 
código, permitindo que os vídeos sejam inseridos em diferentes mercados culturais 
e ecologias sociais.” (BURGESS e GREEN, 2009).

Precisamos destacar novamente que o YouTube por si só não garante o sucesso de um 

determinado vídeo. Isso é um princípio válido principalmente em países como o Brasil, que 

possuem o grande domínio da mídia televisiva na cultura de massa e que ainda não tem a internet 

de banda larga amplamente difundida. É interessante comparar a audiência média de uma telenovela 

do horário nobre da Rede Globo, que atinge milhões de pessoas e um vídeo postado no YouTube 

que consiga um enorme sucesso, embora não alcance mais do que um milhão de visualizações em 

seus primeiros dias de veiculação. Por mais que vejamos o processo de migração do conteúdo para 

as novas mídias, e por mais que o YouTube seja um caso real de sucesso na condição de canal 

online de distribuição de conteúdo audiovisual, não realista e nem adequado pretender atingir uma 

grande massa de consumidores brasileiros apenas por meio de compartilhar virais on line.

Outro fator importante para destacarmos é o diálogo que se estabelece entre os meios 

tradicionais de mídia de massa e canais de on line como o YouTube. Muitos programas de 

entretenimento das TVs em toda a parte do mundo fazem quadros mostrando os vídeos mais 

engraçados da web, fazendo referências expressas ao YouTube. Também os meios impressos 

dialogam com conteúdos que se tornam populares via internet, como a semanal revista Época que 
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possui uma coluna especial intitulada “Bombou na Web”. Em todos esses casos, referências nos 

meios tradicionais costumam gerar um grande aumento de visualizações no site. 

Conforme constatamos em de nossa pesquisa, a utilização de estratégias de viralização  nos 

meios digitais é inevitável, sendo que o site YouTube tem um importante papel nesse processo. 

Entendemos que a viralização do conteúdo é uma forma de propagação dos vídeos através da 

participação dos usuários, muitas vezes em “colaboração” com as mídias tradicionais O fato de 

serem co-responsáveis pela distribuição agrega maior valor ao conteúdo, uma vez que ele passa a 

carregar uma referência positiva de um consumidor para seus pares num tipo de comunicação mais 

horizontalizada e espontânea.

Estudamos também as ferramentas apresentadas pelo site incrementar a possibilidade de 

viralização dos conteúdos. Dentre elas elencamos as indicações de like e dislike, as palavras-chave e 

os espaços disponíveis para os conteúdos pagos como opções colocadas a disposição dos produtores 

de conteúdos audiovisuais na tentativa de viralizarem seus vídeos. Não podemos deixar de reforçar 

a possibilidade de embedar o conteúdo do YouTube em qualquer outro site da internet como uma de 

suas principais características de fomento à viralização. Ao levar o conteúdo postado no YouTube 

para outros espaços da web, estende-se o aumento no alcance possível do conteúdo postado no site, 

ocasionando melhores oportunidades de viralização.

Ao finalizar nosso segundo capítulo, identificamos a cultura do fã como mais um fator 

relevante para o estudo das estratégias de viralização da comunicação. Segundo Gray, Sandvoss e 

Harrington (2007) os fãs não só estão muito presentes em nossa sociedade atual, como também 

estão se tornando cada vez mais importantes no cenário do consumo cultural. São esses fãs que 

organizam e propagam boa parte dos conteúdos na internet, por exemplo através das redes sociais 

como o Facebook e das comunidades associadas em torno de blogs e forums espalhados pelo 

ciberespaço.

Esse novo consumidor-fã é explorado pelas campanhas de comunicação viral que 

entendem sua importância como “embaixador” de uma marca e/ ou produto. Hoje temos uma 

interação mais direta dos fãs com os conteúdos midiáticos, cenário no qual se fomenta e estrutura a 

motivação entorno do consumidor-fã para marcas e produtos junto a seus pares.
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Destacamos que o YouTube abre um espaço importante para que esse fã se expresse e 

replique conteúdos culturais produzidos por ele. Como exemplo, temos os diversos spoofs criados 

pelos fãs do game Angry Birds nos quais os usuários recriam situações do jogo. O vídeo intitulado 

Angry Birds Peace Treaty62 é uma paródia feita por usuários, que nos apresenta uma negociação de 

paz entre os personagens do game. Podemos ver as personagens representadas por atores 

fantasiados de forma caricata. É importante notarmos que o vídeo em questão teve quase 10 

milhões de visualizações até o começo de setembro de 2011. Podemos dizer que a criação e 

veiculação desse tipo de conteúdo são positivas para o produto principal, uma vez que o conteúdo 

viralizado pelos usuários obtém um grande alcance de público e ajuda a consolidar o original, 

funcionando como endosso.

Figura 25: imagens extraídas do spoof Angry Birds Peace Treaty.

Ao longo de nosso terceiro capítulo, tomamos como base os exemplos encontrados na 

rede, analisamos como os virais se comportam e como a sucessão de spoofs de cada conteúdo ajuda 

na replicação do vídeo original. Inicialmente identificamos que hoje o conteúdo publicitário 

presente no YouTube pode apresentar a mesma qualidade e padrão de uma transmissão de TV. Em 

alguns casos já encontramos no site vídeos que possuem qualidade igual a um Blu-ray, sendo ainda 

o único entrave para esses conteúdos a qualidade da banda de acesso a internet. Entretanto 

atualmente já se pode afirmar que essa barreira não é mais tão alta, mesmo no Brasil.

Como demonstramos no capítulo 3, os conteúdos analisados como virais tem o 

entretenimento como característica em comum. Percebemos que há a intenção dos virais em fugir 
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dos conteúdos dito promocionais, que enfatizam argumentos de vendas. Entretanto é importante 

lembrar que os consumidores tem certa noção sobre os objetivos comerciais desse conteúdo viral.

Vimos com destaque o papel decisivo da 

participação dos usuários no processo de 

distribuição dos virais, mas não podemos deixar de 

destacar também a representatividade das “velhas 

mídias”, como a TV e a imprensa, no papel de 

remediação do conteúdo. Ao vemos replicado certo 

conteúdo na mídias tradicionais podemos perceber 

um movimento que reforça a sua audiência também 

na internet. Isto se dá principalmente em um país 

com as características do Brasil, que tem a TV 

aberta com grande poder de domínio no cenário 

midiático atual. Como exemplo vemos o destaque 

dado pela mídia para a polêmica levantada na 

internet acerca da almofada estampada com uma 

folha de maconha no comercial do Itaú. O debate na 

internet e em veículos off line gerou ainda mais 

exposição para a campanha Sem Papel.

Reforçando nossas análises, destacamos a campanha VW The Force e duas de suas 

paródias como exemplos da apropriação de elementos da cultura pop para produzir conteúdo viral. 

Nesses três exemplos, fica demonstrado o poder que a mídia tradicional tem na obtenção de 

resultados positivos na internet, uma vez que os dois vídeos mais vistos neste caso tiveram também 

uma, mesmo que breve, veiculação em TV.

Complementando esse último no capítulo, destacamos a importância das paródias criadas 

pelos usuários, as quais potencializam o conteúdo original e muitas vezes reforçam outros spoofs, 

como vimos nos exemplos das legendas resignificadas para uma cena do filme A Queda e na 

paródia de um trecho do blockbuster norte-americano Batman - O Cavaleiro das Trevas. Em ambos 

os casos entendemos que há a necessidade de um certo custo de produção desses conteúdos. Não se 

Figura 26: imagem extraída do comercial Sem 
Papel presente no YouTube.
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trata somente de um custo financeiro, também existe um importante investimento de tempo e 

empenho pessoal desses usuários produtores. Esse investimento deve trazer um retorno de imagem 

e não, necessariamente, um resultado em termos monetários.

Ao longo dessa dissertação indicamos algumas ilustrações no formato de tirinhas cômicas 

como abertura dos capítulos. Tentamos com essas tirinhas acrescentar um recurso hipertextual para 

nosso trabalho, que ainda está preso ao formato e rigor de um texto impresso. Buscamos nessa  

metacomunicação indicações de forma bem humorada para o conteúdo trabalhado em cada 

segmento de nosso trabalho. Assim como, indicamos a colocação no anexo de um DVD, com a 

maioria dos vídeos citados e todos os exemplos analisados, também no intuito de acrescentar um 

recurso multimídia ao conteúdo estático desse texto.

Retomando os objetivos expostos na introdução desta dissertação, encontramos 

características identificáveis nos virais estudados. Ao utilizarem esta abordagem voltada para tornar 

o conteúdo publicitário uma forma de entretenimento, é possível traçar estratégias de viralização da 

mensagem. Não podemos, contudo, indicar quais produtos culturais serão mais propícios para a 

viralização. Foi possível também destacarmos a importância do papel dos usuários como produtores 

e distribuidores de conteúdos presentes nesse processo de viralização. Consumidores produtores 

que ganham destaque na participação e interação inerentes ao ciberespaço.

Vemos com importância o conceito de mass self communication criado por Castells (2009) 

com papel motivador na distribuição dos virais. Podemos ver que os conteúdos publicitários ou 

criado diretamente pelos consumidores, atingem o patamar viral ao conseguirem a retransmissão da 

mensagem em um movimento de comunicação pessoal de massa, que confere aos internautas o 

poder de replicar conteúdos de sua preferência nas suas redes digitais de relacionamento. 

Entendemos assim que a consolidação da integração multimidiática, como nos ensina Castro 

(2011), é resultado da convergência digital e das transformações culturais. Com resultado um 

consumidor-interator um favorecimento no consumo.

É importante ressaltar que apesar da comunicação audiovisual viral ser viável e por obter 

relativo bom desempenho, ela não deve ser considerada como uma única ação de comunicação 

publicitária em uma campanha. É necessário a integração da mensagem em diversos meios, como 
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forma a construir uma visão integrada63  da mensagem, e em formatos (fan pages no Facebook, 

perfis do Twitter, comunidades no Orkut, etc.) para que a mensagem possa atingir o objetivo de 

disseminação viralizante.

Por fim, não temos a pretensão com essa pesquisa de esgotar um assunto tão vasto e em 

constante evolução. Percebemos que há ainda uma gama de novos formatos publicitários voltados 

para a interação com os consumidores na internet, que em certo momento também buscarão a 

viralização. A nosso ver um tema com tamanha complexidade merece ter continuidade em nossas 

futuras pesquisas acadêmicas.
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63 Comunicação Integrada é a definição que muitas agências de propaganda tem usado atualmente na 
descrição de seus serviços. Essa visão é normalmente ressaltada como indicação da atuação em diversas 
áreas da publicidade, tais como, criação de comerciais de tv, produção de ações promocionais, criação de 
sites, elaboração e produção de eventos, etc.
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ANEXOS

Indice para o conteúdo do DVD

Antes de apresentarmos as informações sobre o conteúdo deste DVD, s é imporante destacar que 

existem diversas fontes para um mesmo vídeo. Os dados indicados abaixo foram atualizados em 

12/02/2012 por meio de buscas no YouTube e não necessariamente representam a versão mais 

assistida ou atual de cada conteúdo.

Campanha Cadbury Gorilla

Cadbury Dairy Milk Gorilla Advert: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://

www.youtube.com/watch?v=Wy52yueBX_s&feature=fvst. No momento esse vídeo contava com 

5.640.769 visualizações, 11.896 usuários marcanram terem gostado e 472 que não gostaram.

Pelúcia: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=nCEe0D146zM&feature=fvsr. No momento esse vídeo contava com 690.096 visualizações, 

1.495 usuários marcanram terem gostado e 409 que não gostaram.

Dublado - is back and he's all heart!: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://

www.youtube.com/watch?v=Ow_o78zjo14. No momento esse vídeo contava com 1.165.762 

visualizações, 1.433 usuários marcanram terem gostado e 203 que não gostaram.

Comerciais VW The Force
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The Force: Volkswagen Commercial: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://

www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0. No momento esse vídeo contava com 51.011.907 

visualizações, 197.428 usuários marcaram terem gostado do vídeo e 3.168 que não gostaram.

VW: The Dark Side: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=nXndQuvOacU. No momento esse vídeo contava com 1.186.376 visualizações, 4.803 usuários 

marcaram terem gostado do vídeo e 2.646 que não gostaram.

Little Thor: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=EPNjWWQqWCA. No momento esse vídeo contava com 2.595.878 visualizações, 12.514 

usuários marcaram terem gostado do vídeo e 302 que não gostaram.

Comercial Dafra Motos

Dafra Original: é um trecho do vídeo “Reclame - Making Of da nova campanha de Dafra Motos” 

que foi retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?v=oVi3fyEiGMU. 

No momento esse vídeo contava com 20.333 visualizações, 8 usuários marcaram terem gostado do 

vídeo e 5 que não gostaram.

Dafra Spoof: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=yCg_axekMxo. No momento esse vídeo contava com 19.036 visualizações, 62 usuários 

marcaram terem gostado do vídeo e 5 que não gostaram.

Campanha Itaú

Sem Papel: retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=p9Z9n0I8Dfo No momento esse vídeo contava com 14.661.641 visualizações, 12.305 usuários 

marcaram terem gostado do vídeo e 548 que não gostaram.

Comercial Ford Connect

Ford Connect Brasil - TV: foi retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/

watch?v=5KRwhatzZCk. No momento esse vídeo contava com 310 visualizações e sem nenhuma 
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indicação adicional.

Spoofs

Batman The Dark Knight - Spoof: foi retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://

www.youtube.com/watch?v=w2yv8aT0UFc. No momento esse vídeo contava com 17.525.304 

visualizações, 118.452 usuários marcaram terem gostado do vídeo e 6.095 que não gostaram.

Hilter ENEM: foi retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?

v=bQGDfecknXM. No momento esse vídeo contava com 40.051 visualizações, 154 usuários 

marcaram terem gostado do vídeo e 17 que não gostaram.

Outros Virais

Johnnie Walker - The Man Who Walked Around the World: retirado do YouTube no dia 

12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?v=6NvDev-5qP4. No momento esse vídeo contava 

com 102.010 visualizações, 266 usuários marcaram terem gostado do vídeo e 18 que não gostaram.

Piano stairs - TheFunTheory.com - Rolighetsteorin.se - retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - 
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw. No momento esse vídeo contava com 17.113.764 
visualizações, 41.194 usuários marcaram terem gostado do vídeo e 306 que não gostaram.

T-Mobile Dance - retirado do YouTube no dia 12/02/2012 - http://www.youtube.com/watch?
v=VQ3d3KigPQM. No momento esse vídeo contava com 33.231.259 visualizações, 67.551 
usuários marcaram terem gostado do vídeo e 1.524 que não gostaram.
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