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RESUMO 

 

SOUZA, Ricardo Araujo. Uma análise dos vídeos publicitários virais mais vistos 

no site Youtube.com no Brasil e no Mundo: Um olhar crítico do papel do 

Marketing com ênfase no hiperconsumismo. São Paulo, 2014. 107 p. 

Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Estudos em 

Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

 

Esta pesquisa acredita que existe uma relação entre a atual crise 

paradigmática do Marketing e a visão unidimensional e unilateral do 

relacionamento das empresas para com o mercado e que teorias como o 

Marketing de Serviço e a Cocriação já sinalizam para uma visão 

multidimensional e bilateral entre a empresa o mercado e os consumidores. 

Mesmo com as novas teorias sinalizando para uma visão mais ampla e 

bilateral, ainda ocorre uma miopia, principalmente em relação ao objeto de 

estudo do Marketing Nacional. A pesquisa acredita que este objeto de estudo 

deve ser a sociedade de hiperconsumo, constructo concebido pelos 

pensadores pós-modernos. Com este constructo vários fenômenos 

multidimensionais, dialógicos e complexos podem ser contextualizados, como 

por exemplo, o Marketing Viral. Esta pesquisa então fundamenta sua base 

teórica em um modelo alinhado com idéias pós-modernas sobre o consumismo 

para em seguida analisar o fenômeno dos vídeos virais no Youtube, com 

ênfase especial na comparação entre os vídeos publicitários virais nacionais e 

internacionais mais vistos. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research believes that a relationship exists between the current 

paradigm crisis in Marketing with a one-dimensional and one-sided view of the 

relationship of the companies to the market and that theories such as Marketing 

and Service Co-creation already point to a multidimensional and bilateral vision 

between the company market and consumers. Even with the new signaling 

theories to a broader and bilateral, there is a vision myopia , especially in 

relation to the object of study of the National Marketing. The research believes 

that this object of study should be the society of hyperconsumption , construct 

designed by postmodern thinkers . With this construct various multidimensional 

, complex and dialogical marketing phenomena can be contextualized, such as 

Viral Marketing. This research then bases its theoretical basis in a model 

aligned with postmodern ideas about consumerism then to analyze the 

phenomenon of viral videos on Youtube , with special emphasis on the 

comparison between  most viewed national and international viral video ads.  

 

Paralavras Chaves: Pós-modernismo, Crise do Marketing, Hiperconsumo, 

Marketing Viral, Videos Publicitários Virais, Youtube. 
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1.  INTRODUÇÃO.   

 

          Um dos pontos chaves do marketing atualmente é o confronto da visão 

de Marketing tradicional “Kotleriano” contra o chamado Novo Marketing, onde o 

resultado deste confronto é uma miopia em relação à realidade e causada 

principalmente por uma panacéia de novas opções teóricas que tentam 

acompanhar a realidade do mercado com seu dinamismo, complexidade e sua 

constante destruição e reconstrução criativa (SCHUMPETER, 1939). Pode se 

destacar como exemplo desta panacéia o Marketing one-to-one, Marketing de 

Serviço, o Marketing Viral, o Buzz Marketing, o Marketing Social, entre muitos 

outros.  Estes tipos de Marketing são na prática o produto de um conflito de 

teorias e ideias dentro da comunidade científica de Marketing.   

Como objeto de estudo científico o Marketing não é diferente de 

qualquer outra disciplina e segue as mesmas “leis” de conflitos políticos e de 

poder entre as suas respectivas teorias científicas. No cenário nacional, a 

arena de combate de teorias mostra que a produção científica está sobre 

grande influência do positivismo, onde a maioria dos artigos é de ordem 

quantitativa e orientados pela escola de Administração Norte-Americana, que é 

fundamentada pelo funcionalismo pragmático tradicional do Marketing dos 

4P’s, acrônimo para os princípios processuais de praça, preço, produto e 

promoção, conforme proposto por McCarthy (1960), Bordern (1984) e Kotler 

(1998). Em suma o modelo teórico americano é a Ciência Normal (KUHN, 

1970) da academia do Marketing internacional e nacional. 

Apesar deste tradicionalismo caracterizado pela estabilidade ideológica 

e paradigmática na arena de conflitos das teorias nacionais (KUHN, 1970), o 

Marketing vive uma crise, que esta diretamente relacionada com o 

entendimento das mudanças recentes na sociedade, como a expansão das 

tecnologias de informação e de produção e o fortalecimento do consumidor. 

Esta revolução silenciosa que ocorreu na sociedade pós-moderna baseada nas 

novas relações entre os consumidores participativos e as empresas trouxe uma 

indefinição do papel do Marketing nas organizações modernas e 
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consequentemente criou-se uma panáceia de teorias de Marketing 

complementares a visão tradicional. 

Entretanto a crise e a incerteza do papel do Novo Marketing é um 

problema de escopo mais amplo, que não atinge somente o Marketing e a 

Administração, mas as Ciências Sociais, pois tem causa raiz relacionada com 

mudanças no processo produtivo. O problema agora não vem da velocidade e 

do excesso da produção em escala padronizada e o como lidar com as crises 

dos ciclos de alta e baixa na taxa de lucro do excesso produtivo, onde o Estado 

amortecia ou dilatava estas crises com políticas Keynesianas (PEREIRA,1984) 

mas o problema moderno advém de entender os processos empresariais e 

sociais relacionados com o excesso da capacidade de produção personalizada 

em massa, que é criada e direcionada ao consumo eficiente de nichos 

específicos de mercados(LIPOVETSKY, 1983), onde o Estado vira agente 

incentivador de consumo.  

Outro fenômeno do processo produtivo personalizado que chama 

atenção é capacidade de criação de novos nichos e novos consumidores. Um 

bom exemplo são os produtos e serviços da linha i da Apple (iPod, iTunes, 

iPad, iPhone), que criaram novos nichos e consumidores (e seguidores) que 

simplesmente não existiam antes da concepção destes produtos. Outro 

exemplo são as máquinas de busca da Google e do Youtube que  

personalizam o resultado de uma pesquisa e da publicidade associada a esta 

pesquisa de acordo com o perfil do usuário de internet. 

O primeiro ponto de atenção é que vivemos em um mundo pós-moderno 

de produção hipersegmentada (orientada a criar e a atender o consumo de 

múltiplos nichos de mercado), que paradoxalmente ainda convive em paralelo 

com a produção em massa clássica padronizada. O segundo ponto que chama 

a atenção é o fato do excedente produtivo da produção personalizada em 

massa não instigar o conflito beligerante entre as nações de primeiro mundo, 

como foi visto nos períodos das duas grandes guerras e no período da guerra 

fria, onde o imperialismo foi à solução de Estado para escoar o excedente 

industrial. Esta ausência de conflito entre grandes nações capitalistas ocorre 
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em parte, pelas leis internacionais, mas é importante destacar outro fator 

importante: o excedente atual da produção personalizada se acomoda em um 

fenômeno chamado de cauda longa (ANDERSON,2006), onde os produtos 

com menor poder de venda ficam catalogados em bases de dados remotas e 

distribuídas na internet, aumentando assim significantemente a vida útil de 

venda e consumo a longo prazo. Com o efeito da cauda longa o estoque no 

mundo pós-moderno passa a ser uma vantagem de longo prazo e não mais 

atributo de risco sazonal que degrada em valor logo após um determinado 

período de tempo, o que exigia do capitalismo tradicional mais mercados e o 

pressionava por um expansionismo imperialista e mercantilista. O processo de 

personalização da produção ou mesmo da criação de novos mercados e 

necessidades antes inexistentes cria um aumento significativo na produção e 

no excedente produtivo, ou hipersegmentação (LIPOVETSKY, 1983).  Para as 

empresas o problema sai das questões relacionadas com o fluxo de estoque 

para como valorar o excesso e aumentar o desejo de compra por parte do 

consumidor de bens e serviços não essenciais.  

Sabe-se com o histórico do período moderno (da Revolução Industrial 

até o começo dos anos 70) que a produção em escala reduz sensivelmente o 

valor de um produto, o que é compensado pelo consumo em massa através de 

um mercado grande, mas em um cenário hipersegmentado o consumo é de 

nicho e consequentemente o mercado é menor, o que diminui a taxa de lucro 

no processo de produção segmentada. A resposta sistêmica para este 

problema é simples, mas as suas consequências e impactos no 

comportamento da sociedade são complexos e sutis. A resposta simples dada 

para o problema do excesso da produção hipersegmentada é aumentar a 

capacidade ou pelo menos aumentar o desejo de consumo da sociedade, 

através de um processo constante de sedução do consumidor, também 

denominado de “Sedução Non Stop”, onde aos poucos se cria o modelo mental 

do homo-consumericus (LIPOVETSKY, 1983) em que o consumo deixa de ser 

utilitarista para ser tornar estritamente simbólico (JHALLY,1987) . Isto resolve o 

problema, pois quanto maior o consumo por pessoa maior a possibilidade de 

criação de novos nichos e implica também em um aumento da taxa de lucro 
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(PEREIRA, 1984). Logo cunha-se outro termo, que é um relação direta entre a 

hipersegmentação de mercado e a Sedução Publicitária Non-Stop: o 

hiperconsumo.  

Não existe uma força organizadora do processo entre uma produção 

hipersegmentada e o hiperconsumo, não existe uma mente privilegiada ou 

organização secreta planejando tais processos econômicos e sociais, estes 

são meramente resultados e reflexos comportamentais complexos e auto-

organizados da interação da malha social com o processo produtivo vigente, 

daí a dificuldade para os pensadores em Marketing Nacionais e Internacionais 

em mapear esta estrutura, pois esta é uma fenomenologia de aspecto não-

linear (MORIN,2000).    

Logo o “moto” do hiperconsumo é essencialmente psicológico, pois a 

compra é carregada de simbolismo de orientação individualista e a parti r deste 

ponto surgem às questões relacionadas com o aumento excessivo do consumo 

e da oferta de produto. A personalização da oferta de bens e serviços e o 

incentivo exagerado ao consumo levam a três crises sistêmicas: a primeira é 

uma crise de tempo, a segunda crise é da degradação ambiental e a terceira 

crise está relacionada com o problema da relação entre o crescimento 

econômico constante e qualidade de vida  ou  o custo social (LIPOVETSKY, 

1983).   

A crise do tempo na sociedade de hiperconsumo pode ser resumida pela 

imagem\evidência mostrada pela Figura 1 abaixo: 
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                   Figura 1 – Qual marca escolher? O problema da crise de tempo do 

consumidor ¹ 

          A imagem da figura 1 é a da prateleira de refrigerantes de um pequeno 

supermercado da cidade de Serra do estado brasileiro do Espírito Santo e 

mostra o problema crítico do excesso de produção para o consumo racional. 

Mesmo em uma pequena cidade brasileira, para realizar um consumo racional 

e escolher o melhor refrigerante de acordo com a melhor relação custo x 

benefício possível que um o produto oferece, seria necessário analisar e 

pesquisar pelo menos cinquenta tipos diferentes de marcas, o que custaria 

tempo, logo a situação exposta pela imagem mostra que a falta de tempo do 

consumidor é um ponto crítico na problemática sistêmica e produtiva do 

capitalismo atual.  

A crise não é mais de como produzir mais rápido e eficientemente, 

problema técnico a muito superado, pois todos utilizam praticamente as 

mesmas máquinas ou técnicas produtivas e de negócio, todos estão 

Walmartizados (PRAHALAD;RAMASWAMY,2004). 

 

 

1 - Disponível em: < http://www.serra.es.gov.br/coordenadoria-de-comunicacao-

social/2012/08/sacolas-gratuitas-nos-supermercados-da-serra>. Acesso em jan. 2014.   
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O grande problema está na falta de tempo por parte do consumidor e a 

solução que emergiu do sistema (MORIN, 2007) foi a de sobrecarregar a 

sociedade com publicidade. 

 A cada ano que passa investe-se mais que o ano anterior em 

publicidade (JHALLY,1987) gerando uma sobrecarga de imagens e mensagens 

publicitárias com o objetivo exclusivo de diferenciar um produto de outro e 

produzir um desejo de compra e direcionar o consumidor para uma escolha 

direcionada e simbólica dos atributos simbólicos de um produto (marca). Um 

fenômeno que comprova esta sobrecarga de mensagens e imagens 

publicitárias é apresentado pela figura 2, que mostra que algumas corporações 

globais sequer precisam utilizar a marca na publicidade para que o produto 

seja reconhecido: 

 

                Figura 2 - Após anos de Sedução non Stop é possível ser 

identificado sem a Marca. ¹  

A escolha do que consumir que era uma indicação de liberdade torna-se 

um custo para o sistema, exigindo aumento significativo nos investimentos em  

processos de sedução e convencimento trazendo com isto uma sofisticação 

para a Publicidade. 

 

1 - Disponível em: <http://www.theawsc.com/2013/08/02/mcdonalds-leading-with-authority/> 

Acesso em jan. 2014. 
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O resultado é um aumento da qualidade técnica da produção dos 

anúncios que muitas vezes superam a qualidade técnica de obras 

cinematográficas e um enriquecimento constante no tipo de mensagem, cada 

vez mais dissociativa, personalizada e carregada de atributos emocionais.  

A crise ambiental surge do incremento da capacidade de consumo da 

sociedade espelhado nos padrões americanos de consumo, isto impõe um 

estresse no ecossistema do planeta, a ponto de arriscar a estabilidade do 

clima, cientificamente reconhecido como o Efeito de Aquecimento Global. Não 

é um tema simples, pois o crescimento dos países emergentes está centrado 

no consumo, logo sua retração implicaria em risco para políticas de estado 

desses países, por outro lado tem-se percebido um aumento das catástrofes 

naturais, o que impacta severamente os países emergentes. Não são poucos 

os casos de enchentes nos últimos 10 anos no Brasil e este é um problema 

sério, pois a tendência real é que caso não ocorra redução na emissão de 

gases por parte da indústria e dos automóveis, os problemas ambientais vão 

piorar, logo a sustentabilidade é um tema crítico para as sociedades de 

hiperconsumo. 

A questão do crescimento econômico constante e qualidade de vida ou 

os problemas relacionados com custo social na sociedade de hiperconsumo, é 

um ponto crítico, por envolver o sofrimento humano em especial das camadas 

desfavorecidas dentro do estrato social brasileiro e de outros países de terceiro 

mundo (JHALLY,1987).  Sob o aspecto social o Estado, entre eles o brasileiro, 

assume o consumo como uma métrica e política de crescimento econômico, 

onde ao menor sinal de crise a primeira ação a ser tomada é diminuir impostos 

sobre bens de consumo duráveis para aumentar a produção interna e o 

consumo (ALVARENGA et. al. 2010). Assumir o consumo como base de 

crescimento e sustentação política é um risco social e ambiental. Sob o 

aspecto social implica em assumir todo o legado da carga psicológica 

individualista, hedônica e narcisista que a filosofia publicitária hiperconsumista 

utiliza como recurso de convencimento de compra, o que pressiona 
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diretamente os menos favorecidos para uma mentalidade de consumo 

exagerada, gerando um alto endividamento da população e sob o aspecto 

ambiental o consumo de recursos naturais aumenta sensivelmente, pois o ciclo 

de vida do produto em uma sociedade de hiperconsumo é muito curto, 

demandando mais recursos naturais, que são obviamente limitados e não são 

capazes de suprir esta lógica infinitamente.  

  Em uma sociedade de (hiper)consumo a estratificação social é simples, 

divide-se entre consumidores e consumidores-falhos (BAUMAN, 2008). Para os 

consumidores a regra é simples, quanto mais consumirem e associarem este 

consumo ao estilo pessoal (FEATHERSTONE,1995) mais suas imagens 

estarão associadas ao sucesso.  Em contrapartida os “consumidores-falhos” 

são desprovidos de cidadania em uma civilização em que o consumo é o que 

realmente importa. A cracolândias e as favelas no Rio e São Paulo são 

exemplos. A imagem da figura 3 é icônica e mostra como um problema de 

raízes históricas como os problemas estruturais da fase do colonialismo 

nacional podem ser acentuadas com a mentalidade hiperconsumista: 

 

Figura 3 -  Sociedade dividida entre consumidores e não-consumidores. O 

consumo-falho e o sofrimento e a miséria espiritual e material do povo 

brasileiro. ¹ 

1 - Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/01/um-ano-apos-operacao-no-

centro-de-sp-cracolandia-resiste-e-ganha-filiais.html> Acesso em jan. 2014. 
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A mentalidade disseminada pela publicidade na sociedade de 

hiperconsumo é da valoração simbólica dos produtos com ênfase no 

individualismo, este processo massificado não gera mais um fetichismo em 

relação ao produto como foi defendido no período moderno, a lógica se reverte 

e as pessoas se tornam produtos, surge o indivíduo-mercadoria em que seu 

valor é medido de acordo com sua capacidade de consumo (BAUMAN, 2008).  

Esta valorização excessiva do consumo que leva a uma simbiose de valores 

pessoais com o consumo é disseminada pela publicidade para todos os 

segmentos da sociedade, independente da classe social, todos tem acesso à 

mensagem publicitária e ela é clara: o seu prazer, o seu sucesso e a sua 

felicidade dependem do que compra “agora”.  

Para as classes sociais brasileiras historicamente desfavorecidas pelo 

processo histórico colonial este “mindset” (ou modelo mental) é devastador, 

pois sugere um “carpe-diem” ou uma felicidade momentânea hedonista na qual 

não tem acesso (JHALLY,1987).  

Um exemplo extremo e crítico da realidade nacional são as cracolândias, 

nestas as condições de vida sub-humanas não são somente um problema de 

saúde pública onde seres humanos enfraquecidos e deprimidos por uma vida 

infeliz e árdua se entregam as drogas, isto é um simulacro (Baudrillard, 1981). 

A realidade do problema das cracolândias são reflexos de um problema maior, 

multidimensional e complexo (LIPOVETSKY, 2007), que entre as várias causas 

a venda institucionalizada de um modo de viver hiperconsumista, onde o 

sucesso e o fracasso estão relacionados com o poder de consumo deve ser 

considerada. As cracolâncias são a ponta sinistra de um “iceberg” dos 

problemas sociais de uma cultura hiperconsumista do prazer rápido e do 

“agorismo”, em suma o custo social do hiperconsumo para os desprovidos de 

poder de compra é alto, conforme evidencia a figura 3. 

Em uma sociedade focada no prazer e no hedonismo, o problema alheio 

é uma notícia, que não diz respeito direto ao hiperconsumidor senão como uma 

informação como muitas outras, o hiperconsumidor é um ser midiático, 
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caracterizado por uma grande apatia e indiferença no que se refere aos 

problemas sociais crônicos. Porém conforme diz Bauman (2008) quando o 

hiperconsumidor se mobiliza socialmente esta mobilização ocorre como um 

enxame de abelhas, sem uma liderança formal e costuma terminar como 

começou: de forma rápida. 

Também ocorrem alterações sutis na percepção social da 

“mercantilização” do indivíduo, devido a uma pressão natural da mentalidade 

de Marketing do indivíduo-mercadoria que exige que o mesmo continue 

“vendável” em um processo de valorização e renovação constante. Isto ocorre 

por que o hiperconsumo tem como natureza ser um consumo-do-tipo-moda, 

em que produtos têm vida curta, como versões antigas que são superadas 

rapidamente por outras versões mais recentes e seguindo esta lógica o 

indivíduo-mercadoria também pode sair de moda tão rápido quanto uma 

mercadoria ultrapassada.  

Não é a toa que os investimentos em valorização pessoal começam 

cedo, na educação infantil, com cursos de língua, escolas particulares e 

academias de esporte, pois as famílias entendem as regras do jogo, são regras 

claras, onde não ser vendável no futuro gera o grande risco de fracasso, que 

seria o mesmo que  transformar-se em um consumidor-falho ou o indivíduo 

sem cidadania. Na sociedade hiperconsumista, o próprio indivíduo-mercadoria 

é responsável pelo seu Marketing. Nesse Marketing pessoal, a pub licidade é 

feita nas redes sociais, em comunidades virtuais que simbolizam a própria 

existência do indivíduo-mercadoria, pois fora destas redes ele deixa de existir. 

Cria-se então a hiper-realidade (BAUDRILLARD ,1981) do mundo 

hiperindividualista e egocêntrico das redes sociais. 
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               Figura 4 – As tecnologias móveis alteram a teia das relações 

pessoais. Fonte ¹                                                    

        

A crise do tempo (LIPOVETSKY, 1983) também se faz perceber como 

custo social, pois passa a sensação de completa falta de tempo para os 

consumidores, o mesmo não ocorre para os “consumidores-falhos” como 

jovens sem emprego, que vivem a sensação de tempo de forma diferente. Ao 

contrário dos consumidores que vivem um déficit de tempo, os  consumidores-

falhos possuem dentro de uma ótica consumista um superávit de tempo 

(BAUMAN, 2008).   

Neste mundo de tempo deficitário, os consumidores precisam ser 

multitarefa e estarem conectados 24x7 e em paralelo precisam interagir 

socialmente, conforme mostra a figura 4, pois não possuem tempo a perder 

com mensagens longas ou conversas demoradas e nem tempo a perder com 

as relações sociais tradicionais. Nesta nova sociedade o smartphone é um 

ícone da conectividade e faz parte do corpo e da alma do indivíduo. A mídia de 

massa e a publicidade percebem isso e passam a divulgar informações 

mastigadas resumidas e pontuais, como se todo o mundo fosse uma capa de 

jornal, surge então uma mídia e uma publicidade hipersegmentada.   

 

1 - Disponível em: <http://www.fastcocreate.com/3019713/the-phenemenon-of-phubbing-

revealed-as-a-marketing-campaign-for-a-dictionary/> Acesso em jan. 2014.  
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O déficit de tempo cria um demanda reprimida de desejos, que são 

suprimidas pelas próprias redes sociais, pela pornografia e prostituição, pelo 

turismo, pelos espetáculos, pelas plataformas de videogames com e seus jogos 

hiper-reais, pelo esporte e pelas drogas. A sociedade hiperconsumista é então 

uma sociedade dos vícios e dos espetáculos, pois não há tempo a perder e é 

preciso viver ao máximo o momento, um “carpe diem” sem fim. 

Dentro desta malha ou novo tecido social, a música e o humor são 

críticos, pois compensam a grande indiferença e apatia e trabalham como um 

integrador social, a mesma função social integradora ocorre com as redes 

sociais e os esportes. O Humor é tão essencial que Lipovetsky (1983) afirma 

que a sociedade hipermoderna é uma sociedade humorística, onde o humor 

lúdico e descompromissado é a principal ferramenta de sedução da 

publicidade. 

As mensagens geradas e trocadas pelos hiperconsumidores são rápidas 

e concisas, pois não há tempo a perder com mensagens ou idéias longas e 

complicadas, em uma necessidade constante de liquidez e fluidez de tempo e 

vida (BAUMAN, 2008) o hiperconsumidor cria, publica e consome me nsagens 

curtas, agradáveis que não tomam tempo, criando formatos ou um corpo 

ideológico comum no qual todas as mensagens curtas contém um grande 

potencial inato de se espalhar, sugerindo que todas as mensagens curtas 

textuais e audiovisuais em uma sociedade de hiperconsumo são 

potencialmente virais.  Esta sugestão advém do formato da mensagem e da 

sociedade que está ávida por absorvê-la, pois não são poucos os casos em 

que vídeos informais curtos e bem humorados de situações corriqueiras da 

vida pessoal são acessados (ou consumidos) por milhões de pessoas em sites 

como o Youtube. 

Este é o ponto crítico deste estudo que acredita que as mensagens 

publicitárias virais só se espalham rapidamente por serem de natureza e 

ideologia hiperconsumista, pois estão dentro de um arcabouço ou um modelo 
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mental que favorece sua divulgação, um modelo hedônico focado no prazer 

pessoal e na falta de tempo do consumidor moderno. 

 

1.1 Os vídeos do site Youtube como objeto de estudo do fenômeno da 

viralidade de vídeos publicitários. 

 Um dos pontos chaves do marketing atualmente é a linha tênue que 

divide a visão de marketing tradicional de produtos e serviços com a visão dos 

compostos e fundamentos de um novo marketing, que seria  diretamente 

impactado e influenciado pelas novas tecnologias de informação. Conforme diz 

Las Casas (2012, p.39): 

“Sem dúvida nenhuma, a variável tecnologia é 

uma das mais fortes influências no novo 
marketing. São várias as influências tecnológicas 

como as telecomunicações, a Internet e, 
consequentemente, a velocidade do 
processamento de dados. A existência da 

tecnologia ajudou o marketing em muitos 
aspectos. A venda e a promoção de produtos e 

serviços pela Internet criaram um  novo espaço de 
comercialização muito específico, com 
característica próprias, mas que oferece mais 

uma alternativa na oferta para os clientes.”  

 

Com o advento da WEB 2.0 a capacidade dos indivíduos de compartilhar 

informações aumentou significativamente, onde as novas tecnologias móveis e 

de Internet permitem com um clique que uma informação pessoal ou de 

interesse social seja distribuída e consultada em tempo real. As limitações de 

espaço, tempo e custo que eram barreiras tecnológicas críticas foram 

superadas, e a cada ano que passa a conectividade se torna um  bem comum 

trivial, facilitando assim cada vez mais a inclusão digital da população em suas 

mais diversas demografias. Este ambiente tecnológico e consequentemente 

cultural que minimiza a privacidade e maximiza o compartilhamento de dados e 

informações pessoais é o pano de fundo para o surgimento da cultura das 

redes sociais (KEEN, 2007). 
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Com a “internetização” da sociedade e da economia pós-moderna, 

destaca-se o site Youtube.com, criado em 2005 por três amigos (Chad Hurley, 

Steve Chen e Jawed Karim). O site foi criado com o intuito de compartilhar 

vídeos pessoais pela internet e teve um crescimento vertiginoso, crescimento 

este de característica exponencial (ou viral) que persiste até hoje, a ponto do 

Youtube ser em 2014, o terceiro maior site de toda Internet, conforme mostra o 

ranking do site da Alexa em 2013 (endereço eletrônico: alexa.com/topsites).   

O entendimento da popularidade ou viralidade de vídeos na Internet em 

especial no site Youtube, é um assunto importante e atual para o Marketing, 

tendo em vista que o sucesso na divulgação de um conteúdo promocional na 

Internet está diretamente associado à redução de custos em publicidade 

(ANDRADE, MAZZON e KATZ, 2005) e seu entendimento também permite 

reflexões sobre o Marketing e seu papel social. Neste contexto entende-se 

como popularidade a quantidade de vezes que um vídeo é acessado e 

comentado diariamente ou semanalmente no Youtube, logo um vídeo qualquer 

com novos acessos diários ou semanais independente da quantidade de 

visualizações, é entendido como um vídeo popular, por outro lado um vídeo 

viral é aquele que tem um pico de crescimento superior à média histórica de 

visualizações. 

A comunidade científica nacional e internacional de Marketing tem em 

geral abordado o entendimento do fenômeno dos vídeos virais no Youtube 

sobre uma ótica clássica, ou seja, através da coleta de informações estatísticas 

referentes a distribuição dos vídeos virais  e com suas respectivas validações 

teóricas e metodológicas, em geral quantitativas. Porém a viralidade de um 

vídeo no site Youtube é um fenômeno de ordem complexa e não linear que 

também deve ser analisado sobre outros prismas. Um dos argumentos na 

defesa da complexidade no comportamento viral de um vídeo está nas 

questões sociais do fenômeno e na subjetividade no processo de escolha de 

um vídeo. 

 Percebe-se então uma “transdisciplinaridade” (SANTOS, 1995) na 

análise do problema da viralidade de vídeos, pois este fenômeno envolve 
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análise e pesquisa desde questões relacionadas à gestão (marketing e 

publicidade) a questões antropológicas e psicológicas (WESCH, 2009). O 

Youtube com seu poder de criar uma cultura específica e mesmo microculturas 

internas através de seus canais e das participações interativas com a audiência 

através de comentários e de vídeos de resposta favorece por um procedimento 

metodológico típico da Antropologia, no caso a pesquisa etnográfica. A 

peculiaridade das culturas “virtuais” criadas nos ambientes da WEB 2.0 abre 

precedente então para um tipo especial de pesquisa etnográfica, e a este 

procedimento específico de pesquisa é dado o nome de “netnografia” que é a 

participação do pesquisador dentro das comunidades virtuais modernas 

permitindo que este compartilhe os ideais e comportamentos destas 

comunidades (KOZINETS, 2002).  Outro ponto de atenção para a Publicidade 

está presente no fato da viralidade ser um fenômeno e caótico, ou seja, uma 

vez iniciado um processo viral o mesmo não pode ser controlado por ser de 

natureza irreversível (PRIGOGINE e FERREIRA, 1996).   Logo para o 

Marketing este risco “não-controlável” implica em maior cautela no 

planejamento de uma campanha publicitária (ANDRADE, MAZZON e KATZ, 

2005), tendo em vista que uma vez iniciado o processo viral na linha do tempo 

não é mais possível revertê-lo e não existem fórmulas ou soluções 

padronizadas para remediar os impactos de uma publicidade viral negativa.   

O fenômeno da viralidade de vídeos digitais na Internet e no Youtube, é 

antes de tudo um fenômeno de ordem sociocultural e para a Administração e 

em particular para o Marketing o entendimento deste fenômeno é crítico por 

envolver questões práticas como a redução de custo na promoção, e também 

por envolver questões sociais e éticas, logo o entendimento da natureza do 

fenômeno da viralidade dos vídeos digitais publicitários é crítico, pois permite 

entender sutilezas e simulacros (BAUDRILLARD, 1981) de natureza anti-ética 

e de alto custo social, viabilizando então uma visão crítica de como proceder na 

profissão (NORMANHA; MIGUEL , 2004). 

                    O presente estudo procura então provas de que a viralidade dos 

vídeos publicitários no Youtube são um fenômeno de ordem estritamente 

sociocultural, onde o ambiente virtual desenvolvido pelo Youtube para ajudar 
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no compartilhamento de vídeos é somente um meio “facilitador” da distribuição 

da mensagem audiovisual viral, meio este que facilita a expressão de uma 

realidade dentro do tempo que vivemos como sociedade, como uma tela sem 

pintura. O estudo defende que o Youtube não é o motivador ou a causa do 

fenômeno da viralidade dos vídeos publicitários mais vistos no Brasil e 

globalmente, a causa tem raiz na realidade em um contexto social que urge por 

mensagens curtas e prazerosas devido a uma crise de tempo da sociedade de 

hiperconsumo, surgindo daí o questionamento de pesquisa: os vídeos 

publicitários virais no site youtube.com são de natureza 

hiperconsumista? 
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1.2 Justificativa e Originalidade da Pesquisa. 

 

A pesquisa se justifica pelo cenário atual do Marketing, em especial em 

relação à natureza das mensagens publicitárias, que passam desapercebidas 

no dia a dia, devido a uma suposta  frivolidade, mas como produto de seu 

tempo e espaço representam de forma fidedigna o momento que vivemos, 

entender estas mensagens trazem insumo para uma avaliação ética, em 

especial para os profissionais de Marketing.  

A originalidade da pesquisa encontra-se baseada na forma diferenciada 

como foi realizada a coleta de dados, onde foi desenvolvido um software para a 

coleta direta da base de dados (ou feeds) de vídeos do Youtube, software este 

que pode ser reuti lizado para novas pesquisas e por outros pesquisadores. 

Houve um esforço considerável por parte do processo de pesquisa no 

desenvolvimento e adaptação deste software. 

A pesquisa se diferencia também pelo arcabouço teórico utilizado, onde 

se busca identificar traços de uma mensagem hiperconsumista na publicidade 

contemporânea, através de uma visão atualizada e também comparativa entre 

os vídeos publicitários nacionais e o globais mais  vistos no site Youtube.com.   

Não há até o presente momento, que se saiba, na academia nacional de 

Administração, discussão ou estudo em marketing relacionando a viralidade de 

vídeos com o conceito de neoconsumismo (hiperconsumo e hipersegmentação 

de mercados). 
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1.3 Objetivo. 

 

O objetivo deste estudo não é trazer novos paradigmas sobre o 

Marketing, ou definir qual o caminho que a arte deve seguir, mas levantar uma 

reflexão atualizada sobre o atual estado das coisas com uma visão realista e 

atual da realidade que nos cerca, em especial dos impactos da sociedade de 

consumo e seus comportamentos, em especial a rápida difusão de mensagens 

audiovisuais.   

Nesse sentido o objetivo do estudo alinha-se com o objetivo do artigo de 

Badot e Cova(2008) do Journal of Marketing Management que entende a crise 

paradigmática como um caminho para um Marketing que defina seus 

processos COM o mercado e a sociedade e não somente PARA o mercado, 

com isso permitindo avaliar questões sociais e éticas. 

Sob esta perspectiva assumimos a realidade como a sociedade de 

consumo (mesmo que seja um simulacrum de idéias dos autores 

especializados no assunto),  o principal objetivo do estudo é verificar 

evidências de mensagens hiperconsumistas nos vídeos virais publicitários 

nacionais e globais. Com isso entendemos que podemos validar um modo ou 

uma realidade de estudo mais contemporâneo para o marketing, uma realidade 

hipermoderna. 

Assumimos como objetivo secundário, avaliar durante o processo de 

análise das mensagens publicitárias dos vídeos virais mais vistos no Youtube 

no Brasil e globalmente, se existe algo que diferencie publicidade nacional ou 

se estamos alinhados com a publicidade mundial. Outro objetivo secundário é 

avaliar se há coerência nas missões e valores pregados pelo Youtube e pela 

sua proprietária a Google com seus respectivos processos hipersegmentados 

de publicidade. 
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1.4  Problema. 

                Os principais pensadores do pós-modernismo assumem que nossa 

realidade é definida por uma sociedade de consumo que molda um modelo 

mental nos consumidores de ordem individualista, narcisista e hedonista, algo 

como um culto ao ego. Esta valorização do indivíduo seria o resultado de um 

processo ou um modelo econômico-social e não de idéias emancipatórias. 

Com isto teríamos uma nova fase no capitalismo, posterior mesmo à fase pós-

moderna que supostamente teria terminado por volta de 1970 e 1980, com o 

começo da era da informação, fase esta que no decorrer das últimas décadas 

estaria moldando então uma nova sociedade e uma nova mentalidade com um 

modo de ser único no processo civilizatório da humanidade. Esta nova etapa 

do capitalismo seria então (hiper)consumista, (hiper)segmentada e 

(hiper)individualizada e como Gille Lipovetsky(1983) a define: o período da 

sociedade hipermoderna.  

               Na sociedade hipermoderna o tempo é um bem precioso e tudo deve 

feito de maneira rápida e em paralelo e em rede, um mundo que vive o agora e 

não se preocupa com o futuro. Este arcabouço social supostamente muda 

também a comunicação humana, que passa a ser em pacotes rápidos com o 

objetivo de aumentar o consumo de informação, que assim como os produtos é 

excessiva e redundante. A sociedade hipermoderna é individualista, fria e 

indiferente ao outro, mas compensa esta frieza com a disseminação do humor, 

da música e do espetáculo e da estética jovem. Logo todas as mensagens 

agradáveis e rápidas com temas humorísticos leves, musicais e espetaculares 

se espalhariam com muita rapidez, pois estas são um componente social crítico 

para atender ao hedonismo de massa e amenizar a tensão social do 

subconsumo ou consumo-falho. 

              Este tipo de visão tem impacto direto no Marketing, na sua realidade 

como objeto de estudo, pois implica em questões éticas em relação 

principalmente a seu composto de Promoção e dá vez a teorias revolucionárias 

que sinalizam a participação do consumidor nos processos de Negócio e de 

Marketing. 
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                       O presente estudo entende como hipótese que se a tese 

hiperconsumista for verdadeira, os vídeos virais são um fenômeno social e não 

tecnológico e seriam então um modo de se comunicar hipermoderno. Logo o 

problema do estudo está centrado na identificação de características e 

atributos de uma cultura hiperconsumista na mensagem publicitária viral e uma 

vez corroboradas esta relação, sinalizaria para outras pesquisas a realidade 

hipermoderna como objeto de estudo válido e central para as teorias de 

Marketing.  
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

O embasamento teórico do estudo está centrado na relação teórica entre 

a atual crise paradigmática do Marketing com as teorias que relacionam nossa 

realidade com a sociedade de consumo pós-moderna, buscando a partir desta 

relação, identificar se a comunicação em Marketing de aspecto viral é mais um 

atributo fenomenológico específico e exclusivo desta mesma sociedade. 

 

2.1 - A crise no Marketing e o atual confronto paradigmático. 

 

Com uma cronologia que começa em 1985 e segue até hoje, uma série 

de autores em Marketing começaram a complementar e a caracterizar as 

especificidades do então chamado Novo Marketing com visões particulares que 

defendem ir além do velho Marketing ou também chamado de Marketing 

“Kotleriano”, que está por sua vez baseado nas premissas do Composto de 

Marketing ou Marketing Mix, no caso os 4Ps de produto, preço, praça e 

promoção concebidos por McCarthy (1960),  Bordern (1984) e  Kotler (2000).   

Neste movimento de renovação surge então uma panacéia de tipos de 

Marketing, com promessas de visões além dos 4Ps Kotlerianos, como por 

exemplo o Marketing Viral, o Marketing One-to-One, o Marketing Tribal, o 

Marketing de Guerrilha, entre muitos outros “tipos” de Marketing conforme 

mostra o Quadro 1 abaixo, o que impõem uma crise de identidade ou de 

definição clara para a arte do Marketing. Esta panacéia, ou excesso de tipos de 

Marketing, além de causar uma crise de identidade caracterizada por uma 

miopia no entendimento da realidade do mercado e da sociedade, também traz 

resultados mais severos como, por exemplo, uma aversão cada vez maior dos 

consumidores ao Marketing (BADOT; COVA ,2008). 
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  Quadro 1  - O Marketing e suas panacéias (De 1985 à 2005). Fonte BADOT; 

COVA,2008, p208. 

 

Para Grönroos (1997) a academia de Marketing vive uma mudança 

paradigmática onde as teorias de Marketing centradas ideologicamente nos 

4Ps “Kotlerianos” estariam em confronto com novas concepções e visões de 

Marketing e neste sentido sob a ótica de Khun (1970) o Marketing tradicional 
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(ou Kotleriano) ganha o status de Ciência Normal e estaria sendo desafiada ou 

complementada pelas novas panacéias de teorias.  

Para Khun (1970) a ciência é um processo de conflito político social 

entre as teorias vigentes e as teorias oposicionistas e caso as teorias 

científicas vigentes permaneçam no poder durante este conflito constante, 

pode-se dizer que estas teorias formam a Ciência Normal, por outro lado se as 

teorias oposicionistas são abraçadas pela maioria dentro da comunidade 

científica, esta troca paradigmática é chamada de Ciência Revolucionária. Um 

exemplo clássico é o embate paradigmático na Física entre as Teorias 

Clássicas de Newton e a Teoria Especial da Relatividade de Albert Einstein. 

Também segundo Kuhn (1970), na batalha paradigmática pelo poder, a 

qualidade técnica de uma Teoria Científica tem peso decisório e de influência 

menor que o peso das questões socioculturais e políticas dentro desta mesma 

comunidade científica, o que leva a conclusão que a Ciência como qualquer 

outra instituição, é o produto das relações humanas e não está isenta de 

questões mundanas como a política e também está sujeita a todos os tipos de 

vaidades e ideologias.  Um bom exemplo são as teorias de Eugenia que 

infelizmente foram perversamente aceitas como verdadeiras pela comunidade 

científica do começo até meados do século passado e evidenciadas como 

falácias pela genética moderna. 

Nesta arena de combate científica entre o Marketing Tradicional 

(Kotleriano) e o Novo Marketing (das Panacéias), se destaca um paradigma em  

especial que pode ser caracterizado como possível Ciência Revolucionária, no 

caso as idéias apresentadas por Vargo e Lush (2004) que defendem uma visão 

de Marketing centrado no Serviço e não somente centrada nos Bens e 

Produtos. Para Vargo e Lush (2004) as empresas não têm como missão 

produzir e vender bens e produtos, pois apesar de parecer fundamental esta é 

uma etapa intermediária e não o processo final em que o Marketing deve estar 

centrado, pois o consumidor agrega valor em todas as etapas, até mesmo em 

um processo “autoritário” de qualidade total onde o produto é entregue 

unidirecionalmente pronto para o mercado, o consumidor também é decisivo. 

Então o processo no qual o Marketing deve estar centrado são as trocas 
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baseadas em serviço, o que consequentemente leva a uma visão e 

entendimento mais amplo no qual toda a economia também está baseada em 

serviço. Ao contrário da visão tradicional que direciona seus processos de 

Marketing unidirecionalmente da empresa para o Mercado, na visão centrada 

em Serviço, trabalha-se bidirecionalmente ou “multidirecionalmente” com o 

Mercado (ou com a sociedade) dando-se ênfase ao relacionamento e a 

processos de co-criação entre as empresas, conforme reforça Las Casas 

(2012, p.85): 

“O marketing de relacionamento é importante para 

todas as empresas, mas para aquelas que 
comercializam serviços, a necessidade é ainda 
maior”. 

 

Nessa visão orgânica do Marketing centrado no Serviço, o mercado não 

é mais um objeto estático com leis baseadas na lógica do equilíbrio sistêmico, 

mas sistemas adaptativos complexos em uma rede dinâmica em que 

consumidores participam da criação de produtos e de valor. A comparação se 

estende para a administração do marketing, onde na visão tradicional e 

moderna a gestão da cadeia de valor é linear, hierarquizada e departamental, 

onde a vantagem é moldada e obtida somente nos processos oriundos da 

empresa sem envolver o consumidor (PORTER,1993) entretanto na visão pós-

moderna (com destaque especial aos produtos de  tecnologia da informação 

dos países do primeiro mundo), a criação de valor surge em um organização 

em rede, comunitária, cerebral (MORGAN,1996),  transparente, aberta,  

participativa e “open-source”  através de uma cons telação de cadeias de 

processos e valor com uma tênue linha entre consumidor, concorrência e 

fornecedor. São exemplos deste modelo aberto pós-moderno de produtos 

como o sistema operacional Linux, o navegador de internet Firefox e o banco 

de dados MySQL, todos desenvolvidos com e através de um fórum aberto 

(open-source), cocriativo e coprodutivo entre consumidores e grandes 

empresas de Tecnologia. 

É no contexto da lógica centrada em serviço, que a cocriação também 

se destaca como um paradigma com vida própria, alternativo e revolucionário, 
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pois conforme diz Prahalad e Ramaswamy (2004) com o advento da tecnologia 

da informação, temos um consumidor informado, conectado e fortalecido, mas 

ao mesmo tempo paradoxalmente mais insatisfeito em relação à vasta opção 

de produtos e serviços oferecidos e se este consumidor não perceber a 

diferença no que está sendo oferecido, sempre optará pelo mais barato, 

criando um efeito que denominaram de “Walmartização” da economia, um 

neologismo criado pelos autores como referência a maior rede de 

hipermercados americana conhecida por vender produtos baratos de origem 

chinesa. Para Prahalad e Ramaswamy (2004) a “Walmartização” da economia 

é o produto de um sistema centrado na empresa como único processo de 

criação de valor e a alternativa que defendem para evitar este cenário de 

degradação do valor é tratar o mercado como um fórum participativo, onde o 

consumidor faz parte da cadeia de criação de valor, o que definem como 

cocriação. 

Dentro da arena de combate paradigmática em Marketi ng, dois 

fenômenos interessantes surgem na discussão, um é referente à forma de 

distribuição da nova economia de mercado ou a economia do ciclo de negócio 

da informação (SCHUMPETER,1939), onde percebe-se uma maior importância 

na composição do lucro dos produtos e serviços pouco conhecidos em 

catálogo ou vitrine  em relação aos produtos mais conhecidos e vendidos. Isto 

ocorre por que a Internet, em especial o comércio eletrônico de produtos 

digitais e de produtos não perecíveis, permite a consulta e o consumo sem a 

pressão do tempo. Assim a ponta de estoque antes desvalorizada, fica 

disponível para consumo em um banco de dados online e os produtos antes 

tradicionalmente problemáticos se tornam vantajosos no decorrer do tempo 

para a composição total do lucro de uma empresa. Esta perspectiva positiva na 

composição total dos lucros do consumo futuro de produtos pouco conhecidos 

é chamado de efeito de cauda longa (ANDERSON, 2006), e se mostra como 

fundamental para a nova economia, pela perspectiva de desafogar o e xcesso 

de produção para consumo futuro.   

O segundo fenômeno é o das redes auto-organizadas, onde 

organizações, comunidades e mercados formam-se em redes virtuais ou reais, 
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com características de sistemas adaptativos complexos que seguem princípios 

não-lineares e muitas vezes caóticos, mas capazes de se auto organizarem 

sem a necessidade de uma entidade centralizadora ou de lideranças, ou seja 

com grande horizontalidade. Um exemplo pós-moderno deste tipo de 

organização são as criptomoedas como o BitCoin e a LiteCoin. Estas moedas 

são criadas por uma comunidade de mineradores digitais que realizam um 

esforço de “descriptografar” um conjunto de blocos de informação que contém 

todas as transações realizadas, para com este esforço serem premiados com 

novas moedas. O primeiro minerador a descriptografar um bloco, ganha novas 

criptomoedas  de prêmio e o ciclo recomeça com um novo bloco de transações 

distribuídos para todos mineradores “descriptografar”.  O processo de criação, 

transação e identificação de criptomoedas segue um guia de referência 

comum, obedecido por todos dentro da comunidade, porém não existe uma 

organização centralizadora, como um Banco Central, sendo este um bom um 

exemplo de estrutura organizacional pós-moderna auto-organizada em rede, 

descentralizada, eficiente e funcional.  

Os princípios qualitativos das organizações com estrutura não-linear e 

em rede obedecem a algumas leis segundo a Teoria da Complexidade, entre 

estas o dialogismo, a autoorganização e a hologramática. O dialogismo, ao 

contrário da dialética que é o confronto de duas idéias, é um conceito que 

preconiza a complementaridade como fundamento de uma realidade complexa. 

O dialogismo pode ser definido como uma relação de complementaridade entre 

conceitos antagônicos como ordem e desordem, bem e o mal, amor e ódio, 

velho e o novo, masculino e feminino, entre outros, pois no tecido complexo (ou 

a realidade) nada é completamente uma coisa ou outra, sempre existe um 

estado intermediário ou complementar entre ambos opostos, logo a auto-

organização seria por definição  o  produto da relação  dialógica  entre 

organização e desorganização. Neste mesmo sentido, a hologramática é vista 

como a visão dialógica entre a parte e o todo, onde a parte está dentro do todo 

e contém mais informação que o todo e o todo forma uma estrutura diferente 

da parte. Por mais paradoxal que pareça é possível exemplificar em termos 

qualitativos: em uma organização em rede, cada indivíduo é uma parte (ou nó) 
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dentro do todo (a rede), mas como indivíduo este possui realidades diferentes 

ou maior que a da própria rede (este indivíduo pode estar conectado a outras 

redes) e o todo por sua vez (a rede) formado pela composição dos pontos 

forma uma realidade ou cultura única, distinta, bem definida e diferente da 

realidade de cada nó da rede (MORIN, 2000). A Teoria de Complexidade é de 

ontologia qualitativa e também de natureza crítica em relação ao paradigma 

vigente na Ciência, principalmente no que se refere ao Éthos científico por não 

incluir o sujeito (o homem) como objeto participativo dos processos científicos 

(MORIN, 2000). 

Logo a panacéia de tipos de Marketing podem ser interpretados como a 

formação dos princípios de uma Ciência Revolucionária dentro da comunidade 

científica do Marketing, onde os paradigmas do Marketing orientado a Serviço e 

o paradigma do Marketing de Cocriação e os fenômenos da cauda longa e da 

auto-organização em rede merecem destaque como vanguarda teórica. 

Entretanto esta vanguarda teórica não compõe a visão normal ou vigente das 

organizações e da comunidade científica, em especial nas organizações 

privadas e estatais nacionais, que seguem a risca o modelo de organização 

baseada na visão racional clássica de Marketing de criação de valor e de 

comunicação unidirecional entre empresa e mercado com expoentes nas idéias 

de Michel Porter e Philip Kotler. 

Conforme Mello (2006) o paradigma científico nacional em Marketing 

está alinhado com a visão americana tradicional (Kotleriana e Porteriana), tanto 

em sua produção como referência educacional, no que chama de um 

colonialismo de idéias. Neste colonialismo ou dependência tanto o sistema 

educacional como a produção científica nacional estão centrados na visão 

ideológica positivista e funcionalista da escola Norte-Americana de 

Administração, com destaque para a AMA (Associação Americana de 

Marketing) e o para o Journal of Marketing.  Então Mello (2006) defende uma 

descolonização do Marketing e a criação de novos saberes nacionais, tendo 

em vista que a dependência ideológica do paradigma funcionalista norte-

americano implica em uma limitação socio-construcionista nacional a partir do 

momento que não atende ao entendimento, por exemplo, da realidade das 
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pequenas empresas brasileiras que compõe mais de 80% da produtividade 

nacional e estas não são atendidas por um corpo de idéias nacionais em 

marketing específicas para seu mercado, e é nesse sentido que aproveita para 

questionar os impactos da visão do Marketing sobre os aspectos sociais:  

“...que tipo de homem (cidadão) está sendo criado 
pela retórica do marketing tão impregnado no 

senso-comum? A academia de marketing não 
estaria precisando de um olhar mais humanizado, 
abrangente e interdisciplinar para uma melhor 

compreensão do impacto que o pensamento e o 
discurso retórico do marketing estão gerando, 

tanto na ciência da administração quanto na 
sociedade como um todo?” 

 

Se a academia nacional é “reacionária” logo o mercado nacional segue 

provavelmente também uma visão conservadora do Marketing, 

subentendendo-se disso que mesmo com a Internet, os processos de geração 

de valor e a comunicação são em sua maioria unidirecionais, ou seja, sempre 

vindo exclusivamente das empresas para o mercado e não de processos de 

negócio bidirecionais e cocriativos baseados em uma relação interativa entre 

empresa e os consumidores (PRAHALAD;RAMASWAMY,2004). Esta 

hegemonia da cultura organizacional unidirecional, burocrática e centralizadora 

de gerar valor das empresas nacionais também tem raízes históricas e deve 

ser repensada, conforme diz Nogueira (2007, p.283): 

“...é necessário superar modos de administrar do 
passado colonial e escravista, repensar as formas 

liberais e excludentes de gestão, destituir o 
conservadorismo de nossa modernização e 

superar a rotinização de nossa era industrial, 
assim como deixar de lado a maneira 
subordinada, parcial e acrítica de incorporação de 

novos paradigmas.” 

 

Nesse cenário de indefinição na arena dos paradigmas do Marketing 

Internacional e da grande dependência ideológica nacional no campo das 

idéias,  implica na necessidade de uma revisão sobre qual é o objeto atual de 
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estudo do Marketing e consequentemente a sua realidade nacional e 

internacional.  Neste sentido Badot e Cova (2008, p214) defendem que o 

melhor caminho é direcionar a análise crítica para uma visão integrada entre o 

marketing e a sociedade, onde moldam um novo termo, o Societing, conforme 

descrevem: 

"Mais do que uma mudança de paradigma para 

outro tipo de transição, como da transação para o 
relacionamento, do produto para o serviço, do 

produto\serviço para a experiência, do 
produto\serviço para a solução, da criação para a 
cocriação, do indivíduo para a tribo, do mercado 

para a rede, do cliente para o acionista..., o que a 
adoção do termo SOCIETING permitirá é 

encapsular todos estas transições de uma 
maneira responsável: nossa esfera de atividade 
não seria mais o mercado, mas a sociedade com 

todas as consequências que isto compreende."  

 

Neste sentido uma transição de Marketing para Societing defendido por 

Badot e Cova (2008), independente do neologismo e com ênfase 

principalmente na filosofia da idéia, pode ser um caminho para incluir o custo 

social dentro do corpo de técnicas,  procedimentos e considerações éticas e 

sociais do Novo Marketing. Essa questão do custo social tem grande 

importância, pois o processo de “Walmartização” da economia é a realidade 

vigente onde a sociedade é incentivada para um consumo desenfreado até 

como política de Estado, como foi visto no Brasil com as políticas de redução 

de IPI para bens de consumo duráveis como automóveis (ALVARENGA et. al, 

2010) e eletrodomésticos a pretexto de enfrentamento de uma possível risco na 

baixa do consumo devido a crise de 2008.  Adiciona-se ao risco de um 

mercado Walmartizado, uma incompatibilidade real entre a sociedade de 

consumo atual e os princípios de sustentabilidade entendidos pela comunidade 

científica como críticos para a sobrevivência da ecologia do planeta.  

Logo a idéia de Societing como foco do Novo Marketing alinha-se 

sutilmente com os pensamentos críticos e pós-modernos de Baudrillard (1981), 

Featherstone (1995), Bauman (2008) e Lipovetsky(1983) que entendem que 
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vivemos em uma sociedade de consumo com uma mídia, moda e publicidade 

alienantes e de alto custo social, e para Lipovetsky (1983) em especial que 

entende que já estamos em um novo estágio do capitalismo, caracterizado por 

uma sociedade de hiperconsumo e hipersegmentada, onde ao contrário do 

capitalismo da era moderna, a produção não é massificada mas cada vez mais 

personalizada e vendida através de uma publicidade direcionada que destaca 

valores individualistas, hedônicos e narcisistas, o que implica em um alto custo 

social. 

 

2.2 – A Sociedade de HiperConsumo. 

         A academia de Marketing dentro da arena das teorias já sinaliza para um 

entendimento da realidade voltada para uma dinâmica das organizações 

integradas em seus processos COM o mercado e sociedade e não somente 

unidirecionalmente e autoritariamente PARA o mercado , e essa nova dinâmica 

abre precedente para avaliar as questões de custo social do Marketing, pois 

crises como o Aquecimento Global e o Subconsumo tem impacto direto na 

sociedade e possuem relação direta com o Marketing e em especial no que se 

refere a um entendimento ético da realidade e seus desdobramentos nos 

processos de comunicação como a propaganda e a publicidade.  Pensadores 

como Baudrillard (1981), Featherstone (1995) , Bauman (2008) e 

Lipovetsky(1983) avaliam bem estas questões éticas e sociais da sociedade 

pós-moderna de consumo. 

Para Baudrillard (1981) a sociedade, em especial a sociedade de 

consumo com a decorrer de anos de sobrecarga de imagens e publicidade, 

vive sob uma estrutura que chama de hiper-real, idéia abstrata concebida em 

cima dos conceitos de simulacro e simulação. Para Baudrillard (1981) existe 

uma diferença entre fingir e simular, quando alguém finge estar doente existe 

uma distinção com a realidade no teatro do fingimento e é possível distinguir o 

que é real do que é imaginário.  Por outro lado quando alguém simula uma 

doença ocorre uma simbiose entre o real e o imaginário, pois a simulação é 

diferente do fingimento, a simulação se mistura com aspectos do real. Para 
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Baudrillard vivemos em um mundo de simulações que está distante da 

realidade, simulações estas repletas de simulacros, que seriam pequenas 

versões das simulações ou mensagens distorcidas em uma simulação.  

Um exemplo prático de simulação seria a Disneylandia e o todos os 

processos criados pela Disney para criar um mundo hiper-real repleto de 

simulações onde o mundo adulto está completamente ausente e só existe um 

mundo infantil repleto de felicidade e fantasias e um exemplo de simulacro 

seria os funcionários (não fantasiados) da Disneylandia sempre sorrirem ao 

atender um cliente dentro do parque temático, pois sabe-se que são treinados 

para obrigatoriamente sorrir independente do que estiverem realmente 

sentindo. Uma afirmação do tipo, “o Brasil é o país do futebol” também pode 

ser definida como um simulacro, já que o futebol foi criado na Inglaterra e os 

públicos nos estádios de futebol são bem maiores na Espanha.  

Para Baudrillard (1981) simulacros como o do tipo “Brasil é o pais do 

futebol” são utilizados massivamente na mídia e na publicidade, reforçando as 

simulações e o mundo hiper-real a ponto de afirmar que a Guerra do Golfo não 

ocorreu. Esta visão apesar de polêmica é outra abstração na qual destaca o 

papel da mídia na formação da realidade, pois ao contrário do que ocorreu na 

Guerra do Vietnam onde a mídia estava ao lado do soldado mostrando uma 

Guerra sangrenta e visceral, a Guerra do Golfo foi transmitida como uma 

simulação, de longe, como um espetáculo de luzes ou um vídeo game 

moderno: uma guerra hiper-real. 

Para Featherstone (1995) a publicidade passa a mensagem para todas 

as classes sociais (e não apenas para determinados segmentos da sociedade) 

sobre a constante possibilidade de aperfeiçoamento pessoal que pode ser 

obtido através do consumo. O estilo pessoal é um fator social importante 

apresentado através do que é consumido.  

         Para Bauman (2008) a realidade do homem pós-moderno é líquida e 

dinâmica. Nesta realidade líquida, o homem é percebido como uma mercadoria 

dentro da sociedade de consumo. Com esta percepção de que é uma 

mercadoria, o indivíduo então vive sob a constante pressão de renovação para 
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assim continuar como uma mercadoria de valor. Esta percepção de indivíduo-

mercadoria se estende para os processos educacionais que buscam valorizar o 

poder de venda desde a infância. Este indivíduo-mercadoria faz o seu próprio 

Marketing com uma necessidade constante de publicidade, pois manter-se 

isolado é o mesmo que desaparecer da sociedade. Neste esforço de 

valorização e renovação constante do indivíduo-mercadoria as redes sociais 

são seu principal canal publicitário. Bauman (2008) também destaca que a 

sociedade de consumo é uma sociedade do agora, do excesso de desejos e do 

desperdício, onde o indíviduo-mercadoria precisa aprender rápido, pois o 

modismo é intenso e efêmero, mas dialogicamente é preciso esquecer rápido, 

pois se faz obrigatório consumir algo novo e diferente. Deve -se então viver o 

agora.  Este modelo mental tem impacto sobre as formas de manifestação que 

passam a ser o tipo enxame, sem lideranças e senso de objetivo. Quem não 

pertence a essa lógica consumista é visto como uma subclasse: a dos 

consumidores falhos. Os consumidores falhos são os mais diversos grupos 

sociais incapazes de entrar na ciranda de consumo, em resumo são aqueles 

que não possuem valor de mercado e consequentemente desprovidos de 

cidadania na sociedade consumista. Logo a sociedade possui uma 

estratificação social simples, dividida entre consumidores e consumidores 

falhos, uma sociedade onde o excesso de consumo é definição de sucesso.    

Lipovetsky (1983) entende que vivemos uma nova fase do capitalismo e 

da sociedade de consumo pós-moderna, uma fase diferente do período 

moderno da produção em massa, neste novo período que vivemos a produção 

também é em massa, mas direcionada ao nicho, é então uma produção 

personalizada ou hipersegmentada. Esta hipersegmentação gera uma crise de 

ausência de tempo por parte do consumidor, que tem muitas marcas diferentes 

para escolher, o que é um risco para o processo produtivo, logo para minimizar 

este risco ocorre um processo que chama de “Sedução Non Stop”, ou seja uma 

publicidade constante e excessiva que direciona a outro fenômeno, o 

hiperconsumo. Devido a estas características específicas, Lipovetsky (1983) 

entende que vivemos em um novo estágio do capitalismo, posterior ao pós-

modernismo, vivemos segundo sua tese em um mundo hipermoderno, 
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caracterizado por uma hipersegmentação da produção, um hiperconsumismo e 

uma hiperindividualização.  

Uma observação é que a hipersegmentação é um fenômeno que 

permeia toda sociedade e não somente o mercado, as religiões, por exemplo, 

que seriam um extremo neste cenário, segundo Lipovetsky também se 

adaptam e se organizam como um supermercado de ofertas. É importante 

observar que seguindo esta linha de raciocínio, a panacéia de tipos de 

Marketing também pode ser entendida como uma hipersegmentação de acordo 

com a necessidade e desejo de cada empresa consumidora. 

A sociedade de hiperconsumo (onde o homem-consumericus vive), é um 

ambiente paradoxal, complexo, auto-organizado, auto-regulado e centrado em 

modismos transformações sociais rápidas de orientação consumista que são 

consequências de um modo de produção e comunicação que promovem ao 

máximo o individualismo narcisista e o hedonismo, através de um processo de 

sedução publicitária constante e excessiva que permeia todas as classes e 

segmentos da sociedade, em resumo uma sociedade-moda.   

Com uma “Sedução Non Stop” implementada pela publicidade, surge 

então um processo de personalização do indivíduo, uma espécie de cultura do 

ego ou uma sacralização da autonomia individual, que traz como consequência 

social um enfraquecimento das organizações e instituições tradicionais como a 

Igreja, o governo e o exército. Não quer dizer com isto que o controle e a 

regulamentação desapareçam, mas se transformam em um controle de 

Marketing, publicitário, conforme diz Lipovetsky e Charles (2004) quando o 

estado deseja restringir o uso do cigarro não o faz por um processo legislatório, 

mas por campanhas publicitárias. 

A hiperindividualização gera como custo social um superávit de 

indiferença e de apatia em relação aos problemas sociais, um culto ao corpo e 

aos prazeres rápidos, uma imagem de “carpe diem” generalizada ou de 

felicidade em viver o momento, com necessidades constantes por espetáculos 

para compensar um déficit de emoções. É neste contexto que Lipovetsky 

(1983) afirma que vivemos então em uma sociedade humorística, onde o 



48 

 

humor torna-se vital como ferramenta social e infiltra-se em todas as 

instituições, da publicidade a produção científica.  

Mas o humor publicitário em especial não é um humor “negro” ou um 

humor extravagante, tendo em vista que toda mensagem publicitária da 

sociedade de hiperconsumo está focada no hedonismo e no individualismo, 

logo é um humor leve, lúdico e hedônico, desprovido de teor ideológico. O 

humor assim como a música e os espetáculos na sociedade de hiperconsumo 

são centrais como reguladores sociais. 

Porém o discurso de Lipovetsky (2007) não é pessimista, assim como 

Morin (2000), entende que a realidade não é unidimensional ou linear, mas 

multidimensional e utiliza muito o conceito de paradoxo, que é o equivalente a 

um dialogismo.  Critíca inclusive o “apocalipsismo”, uma tendência da mídia em 

dramatizar negativamente a notícia, um fenômeno que se estende por vários 

outros segmentos inclusive em movimentos sustentáveis, que pregam 

“apocalipsismos” em relação ao aquecimento global.  

A sociedade de hiperconsumo é então para Lipovetsky (2007) paradoxal 

e complexa, pois ao mesmo tempo em que leva a um enfraquecimento das 

instituições em prol de uma individualização sistêmica percebe também 

movimentos de valorização de valores fundamentais como o amor, o 

casamento, a família e a democratização do conhecimento. Estes paradoxos 

segundo ele mostram que a realidade é multidimensional. 

Outros pensadores como Llosa (2013), Keen (2009), Pariser (2012) e 

Jhally  (1987) são mais pessimistas, respectivamente em relação a sociedade 

de consumo ou dos espetáculos, ao amadorismo e informalidade promovidas 

pela nova economia, a hipersegmentação e a publicidade e o seu custo social.  

Para Llosa (2013), a sociedade de hiperconsumo ou a sociedade dos 

espetáculos é uma sociedade doentia, carente de futuro e esperanças e para 

ele uma defesa para o processo anticivilizatório representado pelo excessiva 

sedução consumista é alta cultura, onde somente pela defesa da produção 

cultural de alto nível distinta e única que é possível proteger as instituições, a 

juventude  e o futuro.  
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Esta visão pessimista é compartilhada por Keen (2009) que entende a 

internetização da sociedade, em especial com a epifania  da cultura das redes 

sociais, como uma ameaça direta a cultura por destruir valores, estruturas 

estabelecidas e o comércio, com processos livres e não controlados como a 

pirataria descontrolada e o excesso conteúdo medíocre, algo equivalente a 

formação de uma massa enorme de amadores em um mercado informal.  

Dentro da visão de Lipovetsky, apesar de não ter formalmente expresso, 

a teoria de Keen (2009) sobre uma nova economia formadora de amadores ser 

uma ameaça para a economia montada no período moderno pós revolução 

industrial,  pode ser classificada como apocalíptica e de visão linear, pois para 

Lipovetsky (2007) a sociedade de consumo vive um conjunto de paradoxos  e 

qualquer taxação ou crítica exagerada é uma visão unidimensional de uma 

realidade multidimensional assim como não é possível taxar como defesa para 

o hiperconsumismo uma trincheira com uma produção da Alta Cultura como 

defende Llosa (2013), pois para Lipovestsky a Alemanha pré -guerra era um 

expoente da Alta Cultura com pensadores como Nietche, Kant e Shopenhauer 

e de nada adiantou para a tomada de poder pelo Nazismo. 

Para Pariser (2012) a internet em especial os algoritmos de busca dos 

principais sites (Google e Facebook) escondem informações sobre quem 

discorda da audiência, já que os filtros invisíveis apresentam somente o que 

nos agrada e isto caracteriza um risco para os princípios democráticos. A 

primeira observação de Pariser (2012) surge a partir do Facebook, que é um 

site de relacionamento de origem americana, criado por Mark Zuckerberg na 

universidade de Harvard , empreendedor que assumiu status semelhante ao de 

Steve Jobs, executivo célebre a Apple Inc.  O Facebook é um site que permite 

que cada membro ou usuário possa publicar informações ou publicações 

conhecidas como “feeds” ou “posts”. Dentro da lógica sistêmica do Facebook 

os “feeds” podem ser avaliados positivamente ou negativamente através de 

botões de votação conhecidos como “likes” ou “dislikes”.   

Pariser (2012) verificou que a partir de um dado momento os “feeds” dos 

amigos de visão política conservadora sumiram completamente de seu 
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facebook. O novos ‘feeds” diários só continham informações orientadas com as 

opiniões liberais. O sistema americano é bipartidário, composto pelos partidos 

Republicano e Democrata, onde os Republicanos são os de visão 

conservadora que defendem um Governo pequeno e com pouca influência na 

vida dos cidadãos em especial no que se refere a cobrança de impostos, os 

Democratas, também vistos como liberais assumem uma bandeira ideológica 

oposta, defendem o governo como grande força de mudança e suporte social 

dentro do modelo capitalista.  Pariser informa que sua orientação partidária 

dentro do sistema político americano é liberal, o que automaticamente faz com 

que avalie positivamente com “likes” os “feeds” dos amigos de tendência liberal 

dentro de sua conta no Facebook. O que percebeu é que com o decorrer do 

tempos os “feeds” de seus amigos de visão conservadora sumiram, o que o 

levou a concluir que existe algum tipo de algoritmo ou filtro invisível que 

identifica os gostos pessoais e ajusta esta análise dos gostos individuais e gera 

um resultado personalizado e hipersegmentado de acordo com o histórico de 

“likes” e “dislikes” dentro do Facebook.  

A experiência de hipersegmentação de conteúdo de Pariser foi então  

estendida para as máquinas de busca da Google Inc, para verificar se as 

respostas a pesquisas estavam sendo personalizadas com resultados 

específicos de acordo com o perfil do usuário.  A Google Inc. é uma empresa 

de tecnologia do Vale do Silício fundada por Larry Page e Sergey Brin. Em 

2013 estava na 55ª posição em faturamento segundo o ranking 500 da revista 

Fortune e em 2012, também segundo a Fortune a Google Inc. estava na 73 ª 

posição, o que mostra um crescimento vertiginoso a cada ano.  

Em 2006 a Google comprou o Youtube.com por US$ 1,65 bilhão, site 

líder no compartilhamento e distribuição de vídeos digitais. O Google, junto 

com o Facebook, Twiter e o Youtube são conhecidos como grande “Hubs” da 

Internet, por concentrarem a maior parte dos acessos e da publicidade, 

conforme mostra o gráfico 1 abaixo: 
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Gráfico 1  – O gráfico a esquerda mostra a audiência global dos sites e a 

direita como está dividida a audiência das redes sociais. ¹  

             

A Google é uma empresa de ponta em tecnologia que atua em vários 

segmentos desde celulares a sistemas de mapeamento por GPS, porém 

destaca-se também como uma plataforma de publicidade. Em seu endereço 

eletrônico (www.google.com/about/company/philosophy) destaca sua missão e 

valores: 

Missão Google: A missão do Google é organizar a informação do mundo 

e torná-la acessível e útil. 

Valores: 

1) É melhor fazer uma coisa realmente bem.  

2) A democracia na internet funciona. 

3) Você não precisa estar em sua mesa para obter uma resposta. 

4) Você pode fazer dinheiro sem fazer o mal. 

5) Sempre tem mais informação lá fora. 

6) A necessidade por informação cruza fronteiras. 

 

1 - Disponível em: <http://www.emarketer.com/> Acesso em jan. 2014.  
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7)Você pode ser sério sem um terno. 

8)Excelência não é o suficiente. 

Para critério de pesquisa a missão do Youtube é: Acesso rápido e fácil a vídeos 

e a habilidade de facilmente compartilhá-los. 

Pariser (2012) solicitou que dois amigos diferentes fizessem uma mesma 

pesquisa de busca no Google, no caso pediu para que ambos pesquisassem a 

palavra “Egito” e em seguida o informassem sobre o resultado da busca. Para 

sua surpresa o resultado também foi diferente. O robô ou algoritmo de busca 

trouxe um resultado completamente diferente para ambos, o que o levou a 

conclusão que o Google possui algoritmos, ou filtros invisíveis, que 

personalizam o resultado de uma pesquisa pessoal de acordo com o que a 

pessoa deseja ler ou interagir na WEB, ou seja, só mostra o que é agradável. A 

este fenômeno foi dado o nome de Filtro-Invisível ou Filtro-Bolha.  

O que ocorre é que as grandes máquinas de busca da Internet 

personalizam o resultado da busca, criando uma bolha alienada de resultados 

que não permite ver outras opiniões, principalmente aquelas que não agradam 

e este é um princípio basicamente antidemocrático, assumindo que a base do 

sistema democrático está no confronto de idéias e lidar com opiniões e pontos 

de vistas diferentes. Para o Pariser este era um problema ou cenário 

semelhante ao de 1920, onde a imprensa americana não possuía editores e 

com a inclusão de editores nos jornais impressos, os grandes jornais norte-

americanos e a profissão do jornalista se tornaram bastiões do direito de 

liberdade de expressão e da democracia principalmente por apresentarem para 

o povo outras informações e não somente as agradáveis. Após estas 

observações Pariser na conferência TED cita uma célebre frase de Mark 

Zuckerberg:    

“Um esquilo morrendo na frente de sua casa pode ser mais relevante para você 

neste momento do que as pessoas morrendo na África”.                         

O perigo social em relação a este tipo de hipersegmentação vem da 

criação de bolhas de informação e limitação da realidade e da criatividade . 
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Traduzindo esta ameaça para a realidade brasileira: um jovem adolescente da 

classe C brasileira, com pouca experiência de vida ao realizar pesquisas na 

internet ou em redes sociais sempre recebe as mesmas informações com 

mensagens engraçadas e de consumismo direcionado, algo  preocupante para 

o futuro da sociedade, pois os jovens da Classe C, representam o futuro e toda 

uma geração pode estar sendo desperdiçada devido a um modelo mental 

estritamente consumista e superficial que não apresenta a realidade como ela 

o é, somente simulacros publicitários e conteúdos agradáveis e alienantes.  

 

Gráfico 2 - Estimativa de Gasto Mundial em Publicidade Digital (Azul) , 

Publicidade Tradicional (Verde). Em cinza o crescimento anual dos 

investimentos em publicidade digital (Em bilhões de dólares).¹ 

                 

Para Juhaly (1987) o consumo pela uti lidade de um produto ou serviço 

se tornou obsoleto, o utilitarismo dá espaço ao valor simbólico da compra o que 

facilita a transmissão da dimensão social da publicidade, pois na prática a 

sociedade de consumo lida com a existência de uma multiplicidade de produtos 

e serviços de utilidade idêntica mas que acabam se distinguindo através do 

valor simbólico dado pela Publicidade, logo o resultado é que a Publicidade 

pode ser vista como uma das instituições de maior influência social no mundo 

moderno.   

 

1 -Disponível em: <http://www.emarketer.com/> Acesso em jan. 2014.  
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O problema é que mais produtos e serviços (maioria redundantes sob o 

aspecto utilitarista) são oferecidos para os consumidores, o que pressiona por 

um aumento constante em publicidade e em anúncios, conforme mostra o 

Gráfico 2, com isso cada vez mais os anúncios adquirem maior qualidade 

técnica, a ponto de competir com produções cinematográficas 

“hollywoodianas”. 

 

2.3 – Viralidade de Vídeos digitais – Um fenômeno pós-moderno ?  

No atual cenário de valorização do consumo, crise do tempo e de 

walmartização da economia, o presente estudo procura ligar o fenômeno da 

viralidade de vídeos comerciais no Youtube com a cultura de consumo da 

sociedade pós-moderna. Esta relação é inédita e carece de estudos, mas a 

academia nacional e internacional estuda o tema Marketing Viral com certa 

atenção.  

               Dentre estes estudos nacionais destaca-se  o de Almeida, Coelho e 

Tete (2011) que após um levantamento da produção científica nacional nos 

artigos da Enanpad sobre o tema Marketing Viral identificaram a ausência de 

um consenso na definição ou classificação formal do conceito do fenômeno, 

dividindo conforme mostra abaixo as teorias da comunidade científica nacional 

sobre Marketing Viral  em quatro grupos classificatórios: 

Grupo 1 – Teorias de Marketing Viral com a Participação de empresas no 

processo.  

Grupo 2 – Teorias com de Marketing Viral envolvendo a Repetição espontânea 

da mensagem pelos receptores. 

Grupo 3 – Teorias com de Marketing Viral que destacam a Característica 

exponencial da mensagem encaminhada.   

Grupo 4 – Teorias com de Marketing Viral com a Ação restrita ao ambiente 

virtual. 
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Outro estudo de destaque e com o enfoque qualitativo e com o uso de 

técnicas de análise de conteúdo é o de Silveira e Matos (2009) que verificaram 

que o humor é decisivo na popularidade de um vídeo no Youtube e é um 

atributo comum e característico nos vídeos virais, porém não caracterizaram 

que tipo de humor.  

Para Andrade, Mazzon e Katz (2005) o Marketing Viral pode ser 

entendido como uma renovação das antigas técnicas de publicidade do 

Marketing Boca a boca ou também conhecido como  “Word -of-Mouth”, porém 

atualizadas para a Internet, o que apelidaram de “Word -of-Mouse”, em 

referência ao uso do mouse e do teclado na criação do burburinho ou o “Buzz” 

em uma promoção viral. Ainda segundo eles o Marketing Viral assim como o 

tradicional se beneficia da associação de imagem e valores entre celebridades 

e a marca.  

Sob o enfoque do Marketing estratégico aplicável a promoção na 

Internet de vídeos populares e virais, Freeman e Chapman (2007) informam a 

diferença da publicidade tradicional e a realizada no Youtube pela indústria de 

Tabaco, que se caracteriza na internet por uma publicidade sutil sem 

associações explícitas a marca, mas contando com as reações positivas de 

boca a boca (ou Word-of-Mouth) nos comentários. 

 A pesquisa de Freeman e Chapman (2007) mostra que o Youtube é 

uma nova arena livre das restrições impostas pela publicidade tradicional a 

indústria adulta de Álcool e Tabaco. Ainda sob o aspecto estratégico vale 

destacar o trabalho de Naylor, Walker e Lamberton (2012) que sugerem um 

“blueprint” para abordar os consumidores nas mídias sociais.  

Para Naylor et. al. (2012) caso não esteja muito bem definida as 

informações demográficas de seu público alvo, vale então manter a 

ambiguidade ou mesmo não revelar informações sobre seus consumidores nas 

redes sociais sendo que esta estratégia não é conforme verificado no estudo 

como impactante para a Marca. Mesmo sendo esta uma pesquisa realizada 

nas FanPages do FaceBook, o Youtube também possui uma dimensão de rede 

social,  e dado o cenário de ambiguidade conforme detalhado na pesquisa de 

Naylor et. Al (2012), o blueprint pode ser aplicado para por exemplo decidir se 
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deve-se ou não remover a permissão de comentário de um vídeo publicitário 

voltado para uma audiência\publico alvo com demografia pouco definida.                      

Para Chatzopoulou, Sheng e Faloutsos (2010) a quantidade de 

visualizações feitas pela audiência em um vídeo curto no Youtube é uma 

variável crítica para o Marketing, pois é a variável que de fato representa 

quantitativamente a popularidade dos vídeos no site. A informação sobre a 

quantidade de vídeos é apresentada visualmente no site do Youtube logo 

abaixo da tela que apresenta os vídeos. Os três pesquisadores identificaram 

forte relação de linearidade entre a quantidade de visualizações de um vídeo 

(#ViewCount) com outras variáveis dependentes como: a quantidade de 

comentários (#Comments) e  a quantidade de vezes que um vídeo foi escolhido 

como favorito pela audiência (#favorites), porém não houve identificação de 

linearidade entre a quantidade de vídeos (#ViewCount) com a média da métrica 

de qualificação (#ratings/n), métrica esta calculada pelo próprio Youtube. 

Abaixo, o Gráfico 3 mostra a forte correlação linear entre as variáveis 

identificadas pelo estudo da pesquisa de Chatzopoulou et. al. (2010): 

             

           

Gráfico 3  – Correlação de Pearson para das variáveis de popularidade do 

Youtube. Fonte: Chatzopoulou et. al. (2010, p.3 ) 
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Os resultados mostram então forte correlação entre a quantidade de 

visualizações e a quantidade de comentários e a quantidade de favoritos e os 

“ratings” ou pontuações de qualificação, entretanto a quantidade de 

visualizações não apresenta linearidade com a média dos “ratings”. Estes 

dados foram levantados através de uma base 37 milhões de vídeos coletados 

através de um programa de varredura, onde este volume representava 25% do 

total da base de vídeos armazenados na base do Youtube em 2010. Além da 

constatação da forte linearidade entre os principais indicadores de 

popularidade CHATZOPOULOU, SHENG e FALOUTSOS (2010) também 

identificaram um número mágico onde verificaram que em média após 400 

visualizações é realizado um comentário em um vídeo no Youtube.  

Para Liu (2006) a popularidade tem relacionamento com Word of Mouth 

(WOM) na Internet que é o equivalente ao tradicional Boca a Boca e estas 

evidências estão segundo Liu nos FeedBacks realizados pelos consumidores 

durante o decorrer do tempo.  Estes feedbacks ficam registrados nos 

Comentários e para viabilizar sua análise Liu (2006) fez uma c lassificação de 

aproximadamente 12 mil comentários antes e depois de um lançamento de um 

filme no site Yahoo.com, onde os comentários foram estatisticamente 

analisados em cinco categorias: comentários positivos, negativos, misturados, 

neutros e irrelevantes.  

Os resultados mostraram que antes e depois de um lançamento de um 

bem da indústria de entretenimento, em especial da indústria cinematográfica, 

os dados contidos em comentários permitem a gestão tomar decisões mais 

assertivas utilizando as informações obtidas com o WOM documentado nos 

comentários como um indicador para estimativas e previsões de público assim 

como promover o filme incentivando o “buchicho” ou o “Buzz Marketing” na 

semana anterior ao lançamento e na semana do lançamento. Assumindo esta 

informação como premissa a pesquisa deste estudo estará centrada nos 

comentários feitos nos vídeos publicitários virais. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

Esta é uma pesquisa de natureza básica, pois busca identificar nas 

mensagens publicitárias virais sinais de uma realidade hipermoderna, logo as 

conclusões deste estudo podem prover base de referência para o uso dos 

atributos da realidade hiperconsumista como um referencial teórico em 

Marketing.  Apesar de sua natureza básica o presente estudo não tem como 

objetivo ser uma referência teórica, somente sinalizar (ou não) evidências de 

que o conteúdo da mensagem  viral está coerente com a tese  defendidas 

pelos pensadores modernos da sociedade de consumo de um estágio 

hipermoderno centrado no hiperconsumismo. 

       Dada à natureza da amostra que possui informações de característica 

paramétrica e não paramétrica é possível então em relação à abordagem 

realizar uma pesquisa tanto   quantitativa como qualitativa, o que enriquece as 

conclusões e as perspectivas de análise, porém o estudo concentra-se em uma 

análise qualitativa da amostra, uma vez que o meio de investigação da 

pesquisa pode ser definida como um Estudo de Casos dos dez vídeos virais 

publicitários mais vistos pela audiência nacional e global.  

       Esta pesquisa está essencialmente centrada no método de análise de 

conteúdo e obedecendo a este procedimento inicialmente foi realizada uma 

etapa de pré-análise da amostra, composta pelos vídeos virais publicitários 

nacionais e internacionais mais vistos. A seleção desta amostra só foi possível 

devido ao software de coleta de dados utilizado, que forneceu um recurso 

capaz de listar todos os vídeos virais em ordem com as respectivas descrições, 

o que facilitou o processo de seleção dos vídeos publicitários virais em ordem 

de visualização ou acessos por parte da audiência.  

       Durante a fase de pré-análise foi realizada a identificação de 

características ou atributos comuns que permitiu um agrupamento ou 

categorização destes mesmos atributos. Após esta fase foram realizadas as 

fases de exploração e tratamento de resultados, ambas descritas na seção de 
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análise de informações da pesquisa. Buscou-se conforme orientado por Bardin 

(1977) um esforço maior na fase de pré-análise e categorização de atributos ou 

variáveis comuns entre os vídeos da amostra, para com isso facilitar a posterior 

exploração e análise dos resultados.  Na fase de exploração foi uti lizado como 

recurso o uso de “nuvens de palavras” ¹,  técnica visual que apresenta as 

palavras em uma nuvem, onde as palavras ficam com o tamanho da fonte 

proporcional a quantidade de ocorrências dentro de um texto.  Para cada vídeo 

analisado foi utilizada um nuvem de palavras formada pelo texto dos 

comentários digitados pela audiência nos vídeos virais selecionados da 

amostra. Esta técnica se mostrou valiosa, pois é capaz de apresentar de forma 

concisa as palavras mais referenciadas permitindo assim inferir e associar 

estas palavras com o modelo montado a partir da categorização da fase de 

pré-análise. 

        Como a coleta de dados gerou uma massa de dados considerável, 

também foi possível levantar a informação percentual de cada categoria de 

vídeo viral nacional e global o que permitiu enriquecer a análise. Por último e 

fechando a estratégia metodológica foi realizada uma consulta por duas 

pessoas distintas no Youtube e no Google para validar considerações teóricas 

do estudo referentes a hipersegmentação da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Ferramenta de geração de nuvem de palavras disponível em: <http://tagcrowd.com/> 

http://tagcrowd.com/
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4.  MODELO DE ANÁLISE.  

 

Foi possível identificar na amostra da pesquisa um conjunto de atributos 

comuns passíveis de categorização. Uma vez categorizados os grupos 

permitiram a identificação de um conjunto de grupos ou categorias de natureza 

hiperconsumista, denominados pela pesquisa de aspectos e compostos pelas 

variáveis (ou atributos) dos vídeos publicitários da amostra.  

O modelo foi então dividido em cinco aspectos: Simulação ou 

Simulacrum, Hedônicos, Cognitivos ou Associativos, Qualitativos e de 

Urgência. Estes aspectos foram classificados de acordo com suas variáveis, 

conforme descrito abaixo: 

No aspecto da Simulação as variáveis analisadas avaliam se o 

conteúdo é hiper-realista, espetacular ou emocional (JHALLY,1987). Onde a 

variável hiper-realista é definida para os vídeos capazes de passar uma 

mensagem audiovisual que transcende a realidade, uma simulação em cima de 

uma simulação (BAUDRILLARD,1981). O espetacular é como o próprio nome 

diz, um “Show” de luzes, um apogeu de sons e imagens, algo surpreendente  

ou um teatro de emoções (LLOSA,2013). O atributo emocional é o que faz 

associações da marca com emoções humanas. 

No aspecto Hedônico é relacionado com o tipo de humor, que pode ser 

lúdico (ou leve), sarcástico (ou sutil) e extravagante (humor-negro) . 

(LIPOVETSKY,1983). 

No aspecto Cognitivo são verificadas a presença de associações 

simbólicas ou utilitaristas em relação à marca ou o produto 

(FEATHERSTONE,1995). As associações simbólicas são os vídeos 

publicitários que associam a marca a símbolos sejam estes emocionais, sociais 

ou mitológicos e a associação utilitarista passa a mensagem direta do produto 

ou serviço sem associações, descrevendo o que o produto tem de melhor em 

termos de relações racionais de custo e benefícios. 

No aspecto da Qualidade as variáveis avaliam a qualidade técnica do 

vídeo que pode ser cinematográfica, digital ou amadora (JHALLY, 1987). A 

qualidade cinematográfica envolve efeitos de computação gráfica avançada, 

edição profissional e uso de celebridades dos esportes ou do cinema, a 
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qualidade digital a produção é bem feita, mas não possui nenhum dos atributos 

descritos na qualidade cinematográfica e a produção amadora é caracterizada 

pela baixa qualidade de imagem e áudio. 

Sob o aspecto da Urgência, as variáveis estão relacionadas com o 

tempo, logo é classificada a duração do vídeo em curto ou longo. Assume-se 

que vídeos acima de 3 minutos como longos. Com as categorias e atributos 

descritos foi montada a tabela abaixo:  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Aspecto 

da 

Simulação 

Hiper-real                       

Espetacular                       

Emocional                        

             
Aspecto 

Hedônico 

Lúdico                       

Sarcástico                       

Extravagante                       

             Aspecto 

Cognitivo 

Simbólico                       

Utilitarista                       

             Aspecto 

da 

Qualidade 

Cinematográfico                       

Digital                        

 

Amador                       

             Aspecto 

da 

Urgência 

Curto                       

Longo                       

 

           Tabela 1 – Grupos de aspectos e atributos dos vídeos virais. 

 

 

Cada vídeo da amostra nacional e global será classificado de acordo 

com os aspectos e atributos apresentados na tabela 1, e ao final serão 

analisados e comparados os resultados. 
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5. COLETA DE DADOS.  

 

Esta pesquisa está baseada nos dados coletados através de um 

software desenvolvido especificamente para este estudo que tem como 

objetivo obter as informações de vídeos virais no Youtube.  

 

Durante o processo de pesquisa foram desenhadas duas versões do 

software, uma primeira versão que retornava apenas os primeiros mil vídeos 

mais vistos e uma segunda versão mais aperfeiçoada que aumentou 

consideravelmente a amostra para 291.414 mil vídeos virais, sendo 254.677 

globais e 36.737 nacionais. O software de coleta de dados no Youtube deste 

estudo utiliza a API de Feeds versão 2.0 da Google. O software  permite 

parametrizar algumas variáveis no processo da coleta, no caso a quantidade 

mínima de visualizações, a nacionalidade e a língua em que estão sendo 

consultados os vídeos. 

 

O software funciona de acordo com o pseudo-código descrito no Quadro 2 

abaixo: 

 

 

1. Início do Laço ou Loop 

 

2. Pesquisar vídeo nacional acima de 500 mil visualizações na base do youtube usando como chave de busca 

palavra ainda  não   pesquisada do dicionário em português  da base local  

 

3.  Ao recuperar dado do vídeo, marcar  tabela de dicionário português informando que a palavra usada na 

última pesquisa não pode mais ser utilizada em nova pesquisa.  

                

4.      Insere dados recuperados  do vídeo com mais de 500 mil acessos na base de dados  local. 

  

5.      Dos dados recuperados, pegar a descrição ou título do vídeo e separar por palavras  e armazenar na 

tabela de dicionário  português.  

 

6.      Lê a próxima palavra não pesquisada na tabela dicionário português e solicita nova consulta no youtube 

(Ir para etapa 2).  
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7. Fim do Laço ou Loop 

 

        Quadro 2 – Pseudo-Código do sistema utilizado para obter os dados de 

vídeos virais nacionais . 

 

O pseudo código do Quadro 2 mostra como foram obtidos os 36.737 

vídeos nacionais virais (com mais de 500 mil visualizações). Por questões de 

tempo e custo de processamento  assumimos como virais os vídeos vi rais 

nacionais e estrangeiros com mais de 500 mil visualizações, mas o software 

permite alterar este número e quanto menor ele for maior será o 

processamento e a base de vídeos coletados. 

 

Para obter os dados dos vídeos estrangeiros foi usado o mesmo 

pseudo-codigo do Quadro 2, porém com outros parâmetros conforme mostra o 

Quadro 3 abaixo: 

 

 

 

1. Início do Laço ou Loop 

 

2. Pesquisar vídeo global acima de 500 mil visualizações na base do youtube usando como chave de busca 

palavra ainda  não   pesquisada do dicionário em “outras linguas”  da base local  

 

3.  Ao recuperar dado do vídeo, marcar  tabela de dicionário “outras linguas”   informando que a palavra 

usada na última pesquisa não pode mais ser utilizada em nova pesquisa.  

                

4.      Insere dados recuperados  do vídeo com mais de 500 mil acessos na base de dados  local. 

  

5.      Dos dados recuperados, pegar a descrição ou título do vídeo e separar por palavras e armazenar na 

tabela de dicionário  “outras linguas”  . 

 

6.      Lê a próxima palavra não pesquisada na tabela dicionário “outras linguas”  e solicita nova consulta no 

youtube (Ir para etapa 2).  
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7.  

8. Fim do Laço ou Loop 

 

Quadro 3 – Pseudo-Código do sistema utilizado para obter os dados de vídeos 

virais globais no Youtube. 

 

             Para realizar a coleta dos dados dos vídeos globais foram alterados os 

parâmetros referentes à nacionalidade e a língua do vídeo a ser pesquisado no 

Youtube. A solução utilizada pelo software é baseada no uso de dicionários de 

pesquisa, o que aumenta significativamente o volume da amostra, e estes 

dicionários são preenchidos pelo próprio sistema por uma técnica em que 

separa em partes as palavras contidas nos títulos dos vídeos e retroalimenta os 

dicionários.  

 

O Apêndice 2 desta dissertação mostra a arquitetura utilizada para obter 

os dados dos Youtube e para executar o pseudo-código apresentado no 

Quadro 2 e 3.  O centro da solução envolve o uso da Interface de Consulta 

disponibilizada pela Google para acessar o site Youtube através do Feeds API 

versão 2.0, e caso outro pesquisador precise montar ambiente parecido os 

fontes e scripts estão disponíveis no CD da dissertação (Apêndice 4).  
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6. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

A estratégia de analise dos dados e informações obtidas pela pesquisa 

está dividida em quatro etapas, descritas abaixo: 

 

Etapa 1 - Faz uma análise comparativa de acessos por categoria entre  todos 

os vídeos nacionais e globais da amostra (total de 291.414 mil vídeos virais).  

Etapa 2 - Faz uma análise da duração dos vídeos na amostra coletada.  

Etapa 3 - É a principal etapa da pesquisa e realiza a análise de conteúdo dos 

dez vídeos publicitários mais vistos no Youtube pela audiência nacional e 

global.  

Etapa 4 - Aplica um teste com duas pessoas distintas para verificar hiper-

segmentação no resultado de uma pesquisa feita no Google e no Youtube.  

 

Ao final de cada etapa é realizada uma análise das informações 

relacionando a interpretação dos dados com as teorias do estudo. 

 

 

6.1. Primeira Etapa – Análise comparativa por categoria dos vídeos virais 

mais vistos globalmente e nacionalmente. 

 

Nesta etapa da análise das informações são apresentadas duas tabelas, 

a primeira com todos os vídeos virais globais obtidos pela coleta de dados em 

ordem de acordo com a quantidade de visualizações por categoria e a segunda 

com todos os vídeos virais nacionais também obtidos pela coleta de dados em 

ordem de acordo com a quantidade de visualizações por categoria.   

Esta é uma informação relevante, pois o Youtube obriga que os usuários 

que sobem videos para o site descrevam em que categoria entendem que o 

vídeo pode ser classificado. Estas categorias são genéricas e abrangentes 

como Música, Entretenimento, Filme e Animação, entre outros, mas permitem 

avaliar com exatidão a preferência da audiência. 

 

 



66 

 

 

6.1.1.  Análise da Distribuição Vídeos Virais Globais com mais 500 mil 

acessos. 

 

A tabela 2 mostra que de um total de aprox. 255 mil vídeos virais com 

mais de 500 mil acessos no globo e em torno de 52% de todo o interesse da 

audiência está focado em vídeos categorizados no Youtube como vídeos de 

Música e de Entretenimento. É uma concentração expressiva. Chama atenção 

que vídeos virais sobre Ciência e Tecnologia não cheguem a 3% no interesse 

da audiência. Está claro com o quadro abaixo que as mensagens audiovisuais 

que mais se propagam fora do Brasil são as de conteúdo leve, ou seja, as que 

oferecem diversão e entretenimento a audiência. 

 

Categoria Quantidade Percentuais 

Música 90387 35,49% 

Entretenimento 41964 16,48% 

Filme e Animação 16814 6,60% 

Jogos 16705 6,56% 

Comédia 16547 6,50% 

Pessoas e Blogs 13398 5,26% 

Esportes 13010 5,11% 

Como Fazer & Estilo 8341 3,28% 

Autos & Veículos 8149 3,20% 

Ciência & Tecnologia 5834 2,29% 

Notícias & Política 5557 2,18% 

Shows 5529 2,17% 

Educação 5215 2,05% 

Pets & Animais 3666 1,44% 

Viagem & Eventos 2170 0,85% 

Nonprofits& Ativismo 1037 0,41% 

Filmes 210 0,08% 

Trailers 144 0,06% 
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Total Global 254.677 100,00% 

   

Tabela 2 – Quantidade percentual  por categoria dos videos virais globais 

acima de 500 mil acessos. 

 

6.1.2.  Análise da Distribuição Vídeos Virais Nacionais com mais 500 mil 

acessos. 

 

A tabela 3 mostra um total de aprox. 37 mil vídeos virais com mais de 

500 mil acessos somente no Brasil e em torno de 70% de todo o interesse da 

audiência está focado em vídeos categorizados no Youtube como vídeos de 

Música, Comédia e Entretenimento. Categoria como Ciência e Tecnologia não 

chega a 1% do total da audiência. O percentual alto da Categoria Comédia 

também chama atenção e o interesse nacional por vídeos de música (43,28%) 

é proporcionalmente superior ao interesse global que está em torno de 35,49%. 

 

Categoria Quantidade Percentual 

Musica 15899 43,28% 

Comédia 5239 14,26% 

Entretenimento 4726 12,86% 

Pessoas & Blogs 3441 9,37% 

Filme & Animação 1686 4,59% 

Esportes 1233 3,36% 

Notícias & Política 1063 2,89% 

Autos & Veículos 625 1,70% 

Como Fazer & Estilo 561 1,53% 

Jogos 513 1,40% 

Educação 511 1,39% 

Pets & Animais 415 1,13% 

Ciência & Tecnologia 317 0,86% 

Nonprofits & Ativismo 272 0,74% 

Viajem & Eventos 200 0,54% 
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Shows 32 0,09% 

Trailers 4 0,01% 

Total Nacional 36.737 100,00% 

 

Tabela 3 – Quantidade percentual por categoria dos vídeos virais 

nacionais  acima de 500 mil acessos. 

 

 

6.1.3.  Análise das informações da Primeira Etapa 

 

A análise dos dados permite afirmar que mais de 50% dos vídeos mais 

acessados no Youtube tanto no Brasil como fora são vídeos de Música, 

Entretenimento e Comédia. Este resultado está alinhado com os pensamentos 

de Gilles Lipovetsky (1983) que afirma que na sociedade de consumo 

moderna, o humor e a música tem papel social crítico no dia a dia da sociedade 

de hiperconsumo, onde a importância dada a ambos seria o resultado de um 

modelo mental hedônico e individualista, a ponto de afirmar que vivemos em 

uma Sociedade Humorística e Hiperindividualista. Corroboram ainda com as 

teorias de hipermodernismo a Categoria NonProfits & Ativismo, ou seja a 

categoria das ONGs e do Ativismo, que possuem interesse irrisório tanto 

nacionalmente (0,74%) como internacionalmente (0,41%), isto sugere que a 

mentalidade de troca e disseminação de mensagens audiovisuais no Youtube 

não está focada no próximo ou no outro mas em mensagens relacionadas com 

a satisfação do ego.  

Tendo em vista que um dos objetivos secundários do estudo é validar a 

missão do Google e do Youtube, com os dados das tabelas 2 e 3 é possível 

afirmar que o Youtube é um site de divulgação de Música acima de tudo e isto 

entra em confronto com a atual missão que diz que é um site de 

compartilhamento. 
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6.2. Segunda Etapa  – Análise de Duração dos vídeos da Amostra. 

 

As tabelas abaixo mostram respectivamente os percentuais dos vídeos 

globais e nacionais virais da amostra em relação à duração dos vídeos: 

 

Total Amostra Global 254677 

 

   
Tempo do Vídeo 

Total de 
Vídeos Global 

Percentual em relação a 
Amostra 

Duração Inferior a 16 minutos (960 

seg) 240104 94,28% 

Duração Inferior a 8 minutos (480 
seg) 214035 84,04% 

Duração Inferior a 4 minutos (240 
seg) 133407 52,38% 

Duração Inferior a 2 minutos (120 

seg) 47837 18,78% 

Duração Inferior a 1 minutos (60 seg) 20234 7,94% 

 

Tabela 4 – Percentuais e quantidades de vídeos globais em relação à duração. 

 

Total Amostra Nacional 36737 

 

   
Duração do Vídeo 

Total de Vídeos 
Brasil 

Percentual em relação a 
Amostra 

Duração Inferior a 16 minutos (960 

seg) 35175 95,75% 

Duração Inferior a 8 minutos (480 
seg) 32459 88,36% 

Duração Inferior a 4 minutos (240 
seg) 21828 59,42% 

Duração Inferior a 2 minutos (120 

seg) 7388 20,11% 

Duração Inferior a 1 minutos (60 
seg) 3596 9,79% 

 

Tabela 5 – Percentuais e quantidades de vídeos nacionais em relação à 

duração. 

 

 

6.2.1.   Análise das informações da Segunda Etapa 

 

Tanto a tabela 4 como a tabela 5 mostram que os vídeos virais no 

Youtube se concentram em uma faixa de tempo ou duração inferior a 16 
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minutos, com aprox. 95% da amostra nacional e global abaixo desta faixa de 

duração. As informações contidas nas tabelas 4 e 5 corroboram para uma 

relação entre a crise de tempo da sociedade de consumo e a viralidade, em 

outras palavras, como não há tempo, as mensagens curtas são disseminadas 

mais rapidamente que as mais longas. Para apresentar outra visão, o Apêndice 

1 mostra os gráficos gerados na ferramenta estatística R com a distribuição 

agrupada pelas categoria de vídeos do Youtube, com a relação entre duração e 

quantidade de visualizações dos vídeos nacionais e globais. Estes gráficos do 

Apêndice 1 reforçam o que foi confirmado pelas tabelas 4 e 5, ou seja a 

tendência de concentração das visualizações nos vídeos de curta duração.  
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6.3.  Terceira Etapa  –  Análise de conteúdo dos dez vídeos publicitários 

mais vistos no Youtube pela audiência nacional e global. 

 

Nesta etapa será realizada a análise de conteúdo dos dez vídeos virais 

comerciais e publicitários mais vistos no Youtube, conforme a seleção realizada 

nos dados coletados pelo software desenvolvido para a pesquisa.  Inicialmente 

serão analisados os cinco vídeos publicitários internacionais mais vistos e em 

seguida os cinco vídeos nacionais mais vistos até janeiro de 2014, conforme 

identificado no estudo.   

. O processo de escolha destes dez vídeos foi realizada com auxílio do 

software desenvolvido pela pesquisa pois em cima do mesmo foi criado uma 

ferramenta que permite listar os vídeos virais da amostra em ordem do mais 

acessado para o menos acessado e nessa mesma lista é apresentado uma 

descrição com uma imagem do vídeo, o que permitiu navegar pela lista e 

identificar os vídeos publicitários nacionais e internacionais entre os vídeos 

virais comuns ou amadores. 

A análise de conteúdo está baseada nos comentários digitados nos 

respectivos vídeos nacionais e globais no site Youtube. 
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6.3.1.  Análise de Conteúdo dos Vídeos Publicitários Virais Internacionais. 

 

Abaixo serão analisados os cinco vídeos publicitários internacionais mais vistos 

até 2014 no Youtube. 

 

                       Video 1 : 

                       Empresa: Turkish Airlines.  

                       Nome:  Kobe vs. Messi: The Selfie Shootout. 

Endereço Eletrônico:http://www.youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM  

Duração: 1:00 min. 

Acessos:136,373,000. 

 

       O video Turkish Airlines segundo o levantamento do estudo é o vídeo 

corporativo globalmente mais visto, e o enredo é sobre duas celebridades do 

esporte competindo de forma irônica pelos melhores momentos e experiências 

pessoais nas viagens de cada um pelo mundo e através de trocas de “selfies” 

via smartphone. Os “selfies” são a representação ideal do neonarcisismo 

hipermoderno, são chamados assim, pois são fotos que uma pessoa tira de si 

mesma através de uma câmera de celular e que logo em seguida geralmente 

são “postadas” em redes sociais.  

Um “selfie” célebre foi o tirado pela primeira ministra da Dinamarca Helle 

Thorning-Schmidt junto com o primeiro ministro do Reino Unido, James 

Cameron e do presidente dos Estados Unidos Barack Obama no funeral de 

Nelson Mandela em dezembro de 2013. Nesse caso não houve 

constrangimentos pois o funeral também era um espetáculo popular.  
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      Figura 5 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Turkish Airlines - 

Kobe vs. Messi: The  Selfie Shootout. 

 

 O vídeo sob o aspecto da simulação é do tipo hiper-real, pois cria a 

sensação que é possível estar em muitos pontos turísticos no globo em um 

clima festivo constante onde se subentende que  o estado de espírito feliz e 

descontraído do estilo de vida das supercelebridade dos esporte é acessível a 

todos, através da Turkish Airlines. A publicidade aqui é muito bem elaborada e 

sintonizada com os tempos atuais, ela vende um super-carpe-diem. Sob o 

aspecto Hedônico o vídeo é lúdico com um humor leve e descontraído, o que é 

evidenciado pela reação da audiência conforme mostra a figura 5 ao registrar 

na nuvem de comentários as palavras “lol” e “funny”, onde “lol” é um acrônimo 

da internet para “laughing out loud” (em português significa rindo alto) e “funny”  

em português significa engraçado. Sob o aspecto Cognitivo o vídeo é 

simbólico, pois não fala diretamente dos serviços da Turkish Airlines somente 

das sensações vividas e acessíveis ao se tornar um cliente da companhia, 

sensações individuais típicas de uma celebridade o que mostrou ser uma 

estratégia de sucesso já que a marca foi valorizada e aparece na nuvem de 

palavras (“turkish”).  Quanto ao aspecto da qualidade é um vídeo de produção 

profissional e cinematográfica com muitos cenários diferentes, o vídeo inclusive 

mostra que houve um alto investimento Turkish Airlines, desde a contratação 

de celebridades esportivas de ponta até a produção do vídeo. O vídeo sob o 

aspecto da urgência é curto. 
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Video 2: 

Empresa:  Rovio. 

Nome:  Angry Birds & the Mighty Eagle  

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=-eyig_V-_5o 

Duração: 1:46min. 

Acessos: 102,450,646. 

 

Este vídeo publicitário é o de um dos maiores fenômenos de venda da 

década, o jogo eletrônico Angry Birds. Este foi um jogo criado inicialmente para 

o smartphone Iphone da Apple e se tornou um sucesso de vendas e de 

popularidade. A temática do jogo é bem simples são alguns pássaros furiosos 

que atacam os porcos que roubaram seus ovos. O jogo em si é tecnicamente 

simples, e utiliza o recurso do iPhone que permite arrastar gráficos ao esfregar 

os dedos na tela. Utilizando-se desse recurso de forma inovadora, a Rovio 

desenvolveu um jogo onde os jogadores conseguem arrastar com a mão o 

gráfico que representa os pássaros “furiosos” contra as “casas” dos porcos. É 

um jogo rápido e engraçado com o objetivo para passar o tempo. 

 

 

Figura 6 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Rovio -  Angry 

Birds & the Mighty Eagle. 

 

Sob o aspecto da simulação é hiper-real, pois os jogos modernos podem 

ser considerados uma camada de simulação, um espetáculo de novas 

sensações, o que pode ser verificado com as palavras que aparecem na 

http://www.youtube.com/watch?v=-eyig_V-_5o
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nuvem deste vídeo como “awesome” (fantástico) e WOW (reação para 

surpreendente, conhecido como efeito WOW). Sob o aspecto Hedônico o 

humor do vídeo pode ser considerado como lúdico e leve, até mesmo infantil, 

com evidência na nuvem da figura 6 com a presença da palavra “lol” (que 

significa rindo muito alto em português).  Sob o aspecto cognitivo o vídeo é 

simbólico, pois passa uma história como um desenho animado para expressar 

a idéia por trás do jogo, mas são imagens diferentes do jogo eletrônico. Os 

jogos eletrônicos são um bom exemplo de hiper-realismo, e para caracterizar 

este fenômeno hipermoderno no Apêndice 3 da dissertação foram incluídas 

duas fotos tiradas por um jogador passivo que age como um correspondente 

de Guerra¹ dentro do jogo GTA 5, o jogo eletrônico mais vendido da história até 

2014. Sob o aspecto da Qualidade é um vídeo com qualidade digital com a 

estética de desenho animado e sob o aspecto da duração é um vídeo curto e 

de formato publicitário. 

 

 

1 -  Disponível em: 

<http://www.reddit.com/r/gaming/comments/1vifbs/i_started_playing_gta_online_in_passive_mode_as_a/> 

Acesso em jan. 2014. 

 

Video 3: 

Empresa:  Evian (Grupo Danone). 

Nome: Roller Babies international version.  

Endereço: http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs  

Duração: 1:01min. 

Acessos: 73,052,620. 

 

Este é um vídeo da empresa de água mineral Evian do grupo Danone e 

se utiliza muito bem de um fenômeno viral conhecido, o uso de bebês, crianças 

animais de estimação em situações engraçadas. No caso a fórmula é a 

mesma, mas dosada de recursos de computação gráfica que mostra uma série 

de bebês de patins, felizes e realizando uma série de acrobacias atléticas.  A 

mensagem é sutil e vem com o logo da empresa “Viva Jovem”, apesar do tom 

http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs
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e do humor lúdico o simbolismo é claro, beba água mineral Evian e mantenha-

se jovem e feliz. 

 

 

 

           Figura 7 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Evian - Roller 

Babies international version. 

 

Sob o aspecto da Simulação este é um vídeo hiper-real pois mostra 

crianças realizando atividades adultas de uma forma muito realista a ponto de 

surpreender a audiência não só com a mensagem mas com a qualidade do 

vídeo, na nuvem de palavras da figura 7, observa-se esta reação com as 

palavras “awesome” (em português significa algo fantástico) , “adorable” (em 

português adorável) e “amazing” ( em português “surpreendente”). Sob o 

aspecto Hedônico o humor é leve, já que as crianças de patins estão sempre 

sorrindo e alegres em um clima que contagia, na nuvem fica evidente com as 

palavras “lol”, “laugh”, “funny”, e risos representados por “haha” e “hahaha”. 

Sob o aspecto cognitivo o vídeo é simbólico, pois passa a idéia que é possível 

permanecer jovem bebendo a água mineral da Evian. Não existe evidência 

científica ou qualquer possibilidade real disso ocorrer, mas este simbolismo ou 

simulacro mostra-se um sucesso pois a marca é citada na nuvem de palavras 

(“Evian”). Sob o aspecto da Qualidade o vídeo tem qualidade cinematográfica 

com uso de efeitos cinematográficos surpreendente evidenciados pelas 

reações das palavras “omg” (que se traduz para “Oh meu Deus!”)  e “cool” 
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(legal). Sob o aspecto de urgência é um vídeo curto dentro do formato 

publicitário padrão. 

 

Video 4: 

Empresa: Volvo Trucks  

Nome: The Epic Split feat. Van Damme (Live Test 6)  

Endereço:http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10 

Duração:1:16 

Acessos: 68,185,505 

 

Este vídeo mostra uma celebridade de Hollywood, o ator de filmes de 

ação Jean Claude Van Damme, realizando uma acrobacia de artes marciais 

suspenso entre dois caminhões da Volvo, é um vídeo que surpreende pela 

qualidade e pela surpresa da acrobacia simulada. A música de fundo colabora 

para uma mensagem de tom épico e espetacular. 

 

 

Figura 8  – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Volvo Trucks – 

The Epic Split feat. Van Damme (Live Test 6) 

 

      Sob o aspecto da Simulação o vídeo da Volvo é espetacular, pois traz uma 

celebridade conhecida pelos seus feitos em arte marcial e utiliza esta “fama” 

para associar a um recurso de estabilidade dos freios dos caminhões da 



78 

 

empresa através do conhecido “split” de pernas de Van Damme, onde o artista 

deixa as pernas em 180 graus entre um caminhão e outro, a espetacularidade 

do vídeo é comprovada pelas palavras “amazing” e “awesome” que surgem na 

nuvem de palavras. Sob o aspecto do Hedonismo o vídeo é sério e o que se 

comprova pela nuvem de palavras. Sob o aspecto da cognição o vídeo é 

simbólico, pois atrela a imagem e habilidade de uma celebridade a marca, o 

que surte efeito já que a marca Volvo aparece em destaque na nuvem de 

palavras dos comentários do vídeo. Sob o aspecto da qualidade, a produção é 

cinematográfica com uso de efeitos especiais, música de fundo com tom épico 

e presença de celebridade de Hollywood. Sob o aspecto da urgência o vídeo é 

curto dentro do padrão publicitário. 

 

Video 5: 

Empresa : Dove. 

Nome:Real Beauty Sketches . 

Endereço: http://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk 

Duração: 03:01 

Acessos: 61,736,83 

 

O video da Dove está entre os de maior carga emocional e simbólica 

entre os vídeos virais do presente estudo e provavelmente entre os vídeos 

virais mais vistos. A propaganda apela para uma contradição de como as 

pessoas se enxergam e como elas realmente são, para isso o vídeo faz uso de 

uma experiência social de característica científica, onde pede para uma pessoa 

se descrever para um pintor anônimo atrás de uma cortina, em um seg undo 

momento é chamado um conhecido desta mesma pessoa para descrevê-la 

para o mesmo pintor também atrás do véu. Ao final do experimento é 

apresentado para as pessoas a diferença de como elas se descrevem e como 

as outras pessoas acham que elas realmente são, as pessoas se surpreendem 

e ficam emocionadas. Segundo o comercial as mulheres em especial não se 

viam de forma positiva, no fundo elas se desvalorizam. Ao final do comercial a 

Dove lança a mensagem: “Você é mais bonita do que pensa”.  Este simbolismo 

e sobrecarga emocional e uma produção bem feita e de orientação feminina 
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fazem deste comercial um dos comerciais de maior aceitação e sucesso no 

Youtube. 

 

 

       Figura 9  – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Dove – Real 

Beauty Sketches. 

 

Sob o aspecto da Simulação este é um comercial emocional com uma 

produção muito bem feita e com um estilo artístico, o que se comprova pela 

nuvem da figura 11 conforme as palavras “artist” (ou artista em inglês) e 

“beautiful” (belo, bonito em inglês). Sob o aspecto Hedônico não há mensagem 

humorística, a idéia deste vídeo é emocionar as pessoas e não fazê-las sorrir. 

Sob o aspecto cognitivo o vídeo é simbólico e apela para a insegurança 

feminina em relação à beleza, mas a mensagem da Dove é clara quando diz: 

“Você é mais bonita do que pensa”, com isto deixa claro que a Dove enxerga a 

verdadeira beleza da mulher com seus produtos, o resultado é positivo e a 

marca é citada na nuvem de palavras (Dove). Sob o aspecto da Qualidade o 

comercial é cinematográfico com uma produção de estilo artístico. Sob o 

aspecto da urgência este comercial é longo, pois para passar a mensagem e 

sua simbologia, precisa realizar um experimento social.  
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6.3.2. Análise de Conteúdo dos Vídeos Publicitários Virais Nacionais. 

 

Abaixo serão analisados os cinco vídeos publicitários nacionais mais vistos até 

2014 no Youtube. 

 

Vídeo 6: 

Empresa:Juptube.  

Nome: Pintinho Amarelinho - DVD Galinha Pintadinha . 

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco  

Duração: 1:55 min.  

Acessos: 162,935,140. 

 

 Este segundo o estudo é o vídeo comercial mais visto de todos os 

tempos no Youtube. O vídeo da Turkish Airlines é o vídeo publicitário 

corporativo global mais visto, mas o vídeo da Juptube o supera, e o que 

chama atenção é que este não é um vídeo de uma corporação global mas de 

uma pequena empresa brasileira produtora de vídeos infantis. A temática do 

vídeo é simples: é sobre a galinha pintadinha um personagem criado pela 

Juptube para vender CDs de música e animações para os pais com crianças 

de colo.  

 

 

        Figura 10 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo Juptube: 

Pintinho Amarelinho - DVD Galinha Pintadinha. 

http://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
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Sob o aspecto da simulação é um vídeo emocional que apela para a 

emoção dos pais que ao perceberem as animações e a música de fundo são 

levados a comprar os produtos da Juptube, a motivação de compra é mais 

afetiva que pela qualidade, compra-se o DVD por sinalizar aos pais um tipo de 

mensagem que vai levar o bebê de colo a gostar e se sentir bem, um 

hedonismo que começa no berço. As nuvens de palavras deste vídeo sinalizam 

este lado emocional ao mostrar palavras como “minha”, “meu” , “filho”, “filha”, 

crianças, “ama”, “adora”.  Sob o aspecto Hedônico o vídeo possui um humor  

lúdico, o que pode ser evidenciado na nuvem do vídeo que mostra palavras 

como “kkkkkkk” (simbologia para risos na internet), “gosta”, “legal” e “joinha” (o 

equivalente a um “ok” ou uma aprovação positiva na internet). Sob o aspecto 

Cognitivo o vídeo apesar de apelar para o emocional dos pais é um vídeo 

utilitarista pois a publicidade são trechos do DVD vendido, não há simulacros 

aqui. Sob o aspecto da qualidade o vídeo beira o amador, mas há uma 

produção e pode ser qualificado como digital. Sob o aspecto da urgência é um 

vídeo curto e passa de forma rápida e precisa para o público alvo o que está 

sendo vendido.  

 

Video 7: 

Empresa: SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).  

Nome: “Menina Fantasma no Elevador” - 30 milhões.   

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=HoJveRDptDs 

Duração: 6:44 min.   

Acessos: 30,565,743. 

 

O vídeo da “Menina Fantasma no elevador” pode ser caracterizado 

como um vídeo do tipo “pranck” (ou pegadinha) muito comum como  

modalidade de vídeo viral. Este é um tipo de conteúdo sujeito a avaliação ética 

na sociedade de hiperconsumo, pois geralmente ocorre uma invasão a 

privacidade individual na pegadinha e em uma sociedade individualista romper 

esta barreira é arriscado, mas também por ser uma sociedade humorística 

como defende Gille Lipovetsky (1983), este tipo de “brincadeira” é 

http://www.youtube.com/watch?v=HoJveRDptDs
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relativamente bem aceita, como mostra os índices de aprovação do vídeo no 

Youtube que são altos (superiores a 80%).  

 

 

Figura 11 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo SBT: “Menina 

Fantasma no Elevador” - 30 milhões.                             

 

Sob o aspecto da Simulação este é um vídeo hiper-real e trabalha com a 

fé popular de um mundo espiritual paralelo ao nosso, evidencia-se este atributo 

pelas palavras “céu” e “deus” que aparecem na nuvem de palavras . Sob o 

aspecto Hedônico é um vídeo de humor lúdico, pois não possui uma 

mensagem, é engraçado pela situação do susto em si nada mais, é desprovido 

de valor, é um humor leve. Evidências são vistas na nuvem deste vídeo com as 

palavras “kkk”, “kkkk” e “kkkkk” que indicam sorriso. Sob o aspecto cognitivo é 

um vídeo simbólico, pois mesmo não tendo um formato publicitário passa a 

mensagem indireta que o SBT, no caso a emissora brasi leira responsável pelo 

conteúdo deste vídeo, é capaz de entreter o público com conteúdo inovador e 

criativo, mesmo que através de uma “pegadinha”. Sob o aspecto da qualidade 

é um vídeo cinematográfico, com a elaboração de um cenário artificial para as 

várias situações do vídeo. Sob o aspecto da urgência é um vídeo longo, 

principalmente por não ter um formato publicitário clássico. 

 

Video 8: 

Empresa: Motorola. 

Nome: Diga alô ao Smartphone tela cheia.   

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=7N-5tpUV2I0 
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Duração: 0:30min.   

Acessos: 25,151,555. 

 

Este é um vídeo muito bem produzido que passa a mensagem de total 

conectividade a palma mão através do uso de um “smartphone” da Motorolola. 

O ambiente ou atmosfera criada pelo comercial é familiar e prazeroso, com um 

cachorro de estimação aparecendo ao final, como se sugerisse que estar 

conectado a todo instante é algo importante para seu bem estar e seu prazer 

pessoal. É um comercial curto e com uma mensagem poderosa e com 

universalidade de entendimento para os hiperconsumidores das mais diversas 

culturas. 

                  

 

Figura 12 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Motorola: “Diga 

alô ao Smartphone tela cheia”. 

 

Sob o aspecto da simulação este é um vídeo que se utiliza de recursos 

emocionais, trazendo a mente momentos e ambientes familiares, traz a mente 

a satisfação de estar ao lado do melhor amigo, o cão, não é de se surpreender 

que na nuvem de palavras apareçam as palavras associadas ao desejo de 

consumo “comprar”, “comprei”, “música” associada ao prazer individual e 

“Kansas”, um estado norte americano conhecido pela vida simples e rural. O 

aspecto Hedônico não se aplica aqui, a mensagem é emocional e hedonista.  

Sob o aspecto cognitivo a mensagem do vídeo é simbólica, pois associa bons 

momentos pessoais e conectividade ao produto, o que funciona pois a marca é 
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destacada na nuvem de palavras (“Motorola”). Sob o aspecto da qualidade o 

vídeo é cinematográfica com o uso de muitas paisagens e cenários com uma 

produção elegante em uma atmosfera que estimula  as emoções. Sob o 

aspecto da emergência é um vídeo curto com apenas 30 segundos.  

 

 

Video 9: 

Empresa:  Head & Shoulders (Grupo Procter & Gamble). 

Nome: Joel Santana em Donti Révi Caspa 

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=Ew1bwAezxY8 

Duração: 1:12min.   

Acessos: 24,320,516. 

 

Esta é uma propaganda centrada no humor, onde o técnico de futebol 

brasileiro Joel Santana conhecido nacionalmente pelo improviso na língua 

inglesa durante suas entrevistas busca nesta propaganda convencer uma série 

de consumidores da importância do uso do shampoo da Header & Shoulder 

contra a caspa. É uma abordagem criativa e humorística contra uma visível 

barreira cultural em relação à marca que possui um nome complicado para os 

brasileiros.       

      

 

Figura 13 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Head & 

Shoulders: Joel Santana em Donti Révi Caspa. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ew1bwAezxY8
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Sob o aspecto da simulação este comercial é do tipo espetacular, não 

sob a ótica do espetáculo de luzes e efeitos, mas o espetáculo teatral cômico, e 

são as palavras da nuvem “brinqueichon” e “carequeichon” que reforçam esta 

escolha. Sob o aspecto hedônico é um comercial com um humor sarcástico, 

pois o comercial não brinca somente com a dificuldade do Joel com o inglês, 

mas sutilmente brinca com a dificuldade do brasileiro com a marca Head & 

Shoulders. Sob o aspecto Cognitivo é simbólico, pois busca reforçar a marca 

por uma mensagem bem humorada, o que é efetivo já que aparecem as 

palavras “Head” e “Shoulder” na nuvem de palavras dos comentários do vídeo. 

Sob o aspecto da qualidade o vídeo é cinematográfico com muitas tomadas 

diferentes para reforçar a marca e a mensagem humorística. Sob o aspecto da 

Urgência é um vídeo curto e com formato publicitário padrão. 

 

Video 10: 

Empresa:  Gillete do Brasil. 

Nome: Vai Amarelar. 

Endereço Eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=dkTE_S0mr3c  

Duração: 0:48 min.   

Acessos: 20,603,924. 

     

  Este vídeo publicitário segue a mesma linha do vídeo da Head & 

Shoulders com o Joel Santana, não é coincidência que ambos tenham sido 

bolados pela agência África, uma agência nacional de publicidade que se 

destacou na produção de publicidades virais em 2013. Este vídeo conta com a 

presença de celebridades das artes marciais livres, em especial o lutador Victor 

Belforte. Em um clima surreal ele aparece de forma irônica em todos os lugares 

para forçar o consumidor a tomar uma decisão de compra.  
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Figura 14 – Nuvem de palavras dos comentários do vídeo da Gillete: Vai 

Amarelar. 

 

Sob o aspecto  da Simulação este vídeo é um espetáculo teatral cômico, 

como o vídeo da Head & Shouders. Sob o aspecto Hedônico o humor é lúdico 

e leve. Sob o aspecto cognitivo é um vídeo simbólico, pois mostra que a Gillete 

está em todos os lugares até no momento em que o consumidor pensa em 

comprar o produto da concorrência, no caso o barbeador amarelo da BIC. Sob 

o aspecto da qualidade o vídeo é cinematográfico e sob o aspecto da urgência 

é um vídeo curto dentro do padrão publicitário. 
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6.3.3. Análise das informações da Terceira Etapa. 

 

Preenchendo o modelo de análise de conteúdo montado para os casos 

internacionais e nacionais, temos o resultado abaixo: 

 

  

Vídeo 

1 

Vídeo 

2 

Vídeo 

3 

Vídeo 

4 

Vídeo 

5 

Vídeo 

6 

Vídeo 

7 

Vídeo 

8 

Vídeo 

9 

Vídeo 

10 Total 

Aspecto 

da 

Simulação 

Hiper-real                     4 

Espetacular                     3 

Emocional                     3 

             
Aspecto 

Hedônico 

Lúdico                     6 

Sarcástico                     1 

Extravagante                     0 

             Aspecto 

Cognitivo 

Simbólico                     9 

Utilitarista                     1 

             Aspecto 

da 

Qualidade 

Cinematográfico                     8 

Digital                      2 

Amador                     

 

             Aspecto 

da 

Urgência 

Curto                     8 

Longo                     2 

 

Tabela 6 – Grupos de aspectos e atributos dos vídeos virais preenchidos de 

acordo com a análise de conteúdo.  

 

No resultado da análise de conteúdo chama atenção a grande presença 

de simbolismo nas mensagens, o único vídeo utilitarista foi o vídeo da Juptube 

– DVD Galinha pintadinha, todos os outros sem exceção fizeram associações 

simbólicas nos vídeos. Alinhado com o pensamento de Gilles LipoVetsky 

(1983), o humor na publicidade é leve e lúdico, descompromissado. Ao fazer 

assim a publicidade tem obtido muito sucesso tanto na valorização das marcas 

como na associação cognitiva direta ou indireta entre o conteúdo simbólico e a 



88 

 

marca, isto ficou evidente na análise de conteúdo, pois em 70% dos casos as 

marcas foram associadas e citadas pela audiência nos comentários, no caso : 

a Turkish Airlines,  Evian (Danone), a Volvo, a Dove (Unilever), a Motorola, a 

Head & Shoulder(Procter & Gamble) e a Gillete.  

De posse dessa informação e de acordo com um dos objetivos 

secundários da pesquisa que busca verificar diferenças entre os vídeos virais 

publicitários nacionais e internacionais, é possível afirmar que este é um 

cenário de grandes “players” de mercado ou grande multinacionais e não existe 

diferenças significativas sob os aspectos estudados entre os vídeos 

publicitários nacionais e os globais, praticamente todos são  caracterizados por 

grande profissionalismo e arte e conforme defendido por Jhally (1987) e 

corroborado pelo presente estudo, tendo em vista que percebe-se também uma 

alta qualidade do material publicitário a ponto de 80% possuírem aspecto 

cinematográfico.  

Um bom exemplo desta característica globalizante e das poucas 

diferenças entre os vídeos publicitários nacionais e os globais é que o vídeo 

viral da Dove, o "Real Beauty Sketches" foi criado por uma agência de 

publicidade brasileira a Ogilvy Brasil e o anúncio da Gillete Vai Amarelar, que é 

repleto de comentários em inglês mostrando uma audiência mista em sua 

viralidade. 

Vale reforçar também que a Turkish Airlines, Evian, a Volvo, a Dove, a 

Motorola, a Head & Shoulder e a Gillete são marcas que pertencem a grandes 

corporações multinacionais, o que indica que a viralidade de vídeos 

publicitários não depende da plataforma montada pelo Youtube, já que estas 

empresas também tem grande poder publicitário no meio tradicional.  
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6.4. Quarta Etapa – Verificar hipersegmentação no resultado de uma 

pesquisa feita no Google e no Youtube com pessoas diferentes.  

 

Para validar as afirmações feitas por Pariser(2012) no qual o Google e o 

Youtube hipersegmentam o resultado de uma pesquisa e de anúncios, ou seja, 

uma vez realizada uma pesquisa por uma pessoa A com a mesma palavra 

chave no Google ou no Youtube e em seguida uma pessoa B repete a 

pesquisa nos mesmos sites os resultados são diferentes e de acordo com o 

perfil de A e de B. Solicitei a colaboração de duas pessoas diferentes e repeti a 

mesma pesquisa realizada por Pariser (2012) em 2011 e os resultados de 

pesquisa do Google para uma mesma palavra chave de busca, no caso Egito,  

trouxe resultados diferentes, confirmando a tese de Pariser, conforme mostram 

as imagens 15 e imagem 16 abaixo para pesquisas realizadas em janeiro de 

2014: 

 

                      

 

Figura 15 – Resultado da pesquisa pela palavra chave “Egito” no Google em 

2014 por uma pessoa identificada como A. 
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.

 

Figura 16 – Resultado da pesquisa pela palavra chave “Egito” pela Pessoa B 

no Google em 2014. 

 

 

O teste de Pariser foi estendido para o Youtube, e foi solicitado que a 

pessoa A realizasse consulta com as palavras chaves “Músicas mais tocadas” 

e em seguida foi solicitado que a pessoa B realizasse a mesma consulta no 

Youtube, o resultado assim como no Google foi diferente. Foi percebido, 

entretanto que a diferença no Youtube está mais relacionada com os anúncios 

e a ordem dos vídeos, ao contrário do Google que apresentou diferenças 

grandes em relação ao conteúdo disponibilizado. As Figura 17 e 18 mostram as 

evidência para o Youtube: 
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Figura 17 – O mesmo teste de hipersegmentação no Y outube com a pessoa A com a palavra 

chave “Músicas mais tocadas”.  

 

 

Figura 18 – O mesmo teste de hipersegmentação no Youtube com a pessoa B com a palavra 

chave “Músicas mais tocadas” e o resultado foi diferente da pessoa A.  
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 6.4.1. Análise das informações da Quarta Etapa.  

 

Com os resultados dos testes realizados com duas pessoas distintas foi 

constatado que o Google e o Youtube trazem resultados de pesquisa diferentes 

para a mesma pesquisa realizada por pessoas diferentes, isto comprova que 

na nova economia não ocorre somente hipersegmentação da produção, mas 

também uma hipersegmentação na distribuição da informação, que é 

direcionada por filtros invisíveis dos grandes sites de Internet e 

comprovadamente o Google e o Youtube. Isto tem implicações diretas sobre 

dois valores da Google apresentados na seção de revisão bibliográfica da 

pesquisa, no caso os valores 2 e 4: 

 

2)A democracia na internet funciona. 

4)Você pode fazer dinheiro sem fazer o mal. 

  

Ao forçar um resultado de pesquisa hipersegmentado existe uma 

imposição, onde a Google (e Youtube) com seu filtro está informando o que ela 

entende que aquela pessoa gosta, isto por si só é algo anti-democrático. E 

quando o valor cinco afirma que é possível fazer dinheiro sem fazer mal é algo 

nobre e a atual pesquisa entende que a Google é uma empresa diferenciada só 

em citar valores como este, porém segundo Pariser(2012) hipersegmentar a 

informação pode ser um grande mal e sendo verdade,  o valor cinco da Google 

fica sob contestação. 
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7. CONCLUSÃO. 

 

Há muito simbolismo por trás dos vídeos publicitários virais mais vistos,  

conforme identificado na pesquisa, simbolismo de ordem hiperconsumista, o 

que corrobora para que a resposta para a pergunta de pesquisa seja positiva.  

 

Entende-se que o objetivo primário da presente pesquisa foi alcançado, 

uma vez que se observa uma coerência entre as teorias pós-modernas sobre 

hiperconsumismo e as mensagens simbólicas dos vídeos virais publicitários 

nacionais e internacionais. Sobre os objetivos secundários também é possível 

afirmar corroboração, pois foi verificado que não há diferenças significativas 

entre os vídeos virais nacionais e os internacionais já que estão sob a mesma 

esfera de influência da publicidade tradicional  e  também foi verificado 

algumas inconsistências nas missões e valores da Google e do  Youtube a 

partir respectivamente das constatações de hipersegmentação e concentração 

de vídeos virais na categoria de música. 

 

O destaque da pesquisa vai para o vídeo publicitário mais visto no 

Youtube até 2014, o vídeo Kobe vs. Messi  da Turkish Airlines, que pode ser 

considerado um hino do hiperconsumo e o estudo entende que não é a toa que 

tenha se tornado o vídeo publicitário de maior sucesso da atualidade. É um 

vídeo hedônico, engraçado e que destaca a importância dos “selfies” como um 

meio de registrar o agora, é hipernarcisista por transmitir o culto a 

personalidade representada pela competição de “selfies” das celebridades 

esportivas e por último e não menos importante associa bem os prazeres 

individualistas da sociedade moderna com a marca da empresa. É uma 

publicidade muito bem feita, atual e sintonizada com a realidade. 

 

Também se percebe nas nuvens de comentários dos vídeos mais vistos 

a presença de palavras em inglês como “WOW”, “Cool”, “Awesome” e em 

português palavras como “Legal” e “Joinha” e quando estas palavras 

aparecem, a marca também aparece na nuvem de comentários, logo o 
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surpreendente e o espetáculo é algo determinante no sucesso viral e em uma 

consequente associação de marca e valores.   

 

Ficam evidentes também a presença do humor nos vídeos virais 

publicitários e da música como a principal categoria dos vídeos virais no 

Youtube, esta constatação reforça o pensamento de Gilles Lipovetsky (1983) 

que descreve a sociedade de hiperconsumo como uma sociedade humorística 

em que o humor é um componente importante da malha social. Muitos estudos 

em Marketing já sinalizavam o humor como decisivo para a viralidade de um 

vídeo no Youtube, mas o presente estudo destaca-se por ser o primeiro a 

identificar que o tipo de humor também é uma característica importante 

especificamente para os vídeos virais publicitários, confirmando que quando 

presente o humor é do tipo despretensioso e leve. 

 

Como limitação de pesquisa destaca-se o fato de estar concentrada nos 

vídeos do Youtube e desconsiderar a influência de outros sites e redes sociais, 

logo é sugerido para pesquisas relacionadas com o tema, o levantamento de 

inferências de hiperconsumismo e hipersegmentação em mensagens 

publicitárias nas redes sociais e em outros sites de vídeos como o Vimeo.com.  

 

Por último e não menos importante vale reforçar as implicações éticas 

do presente estudo, que por sua natureza está longe de assumir a pretensão 

de ser uma referência teórica, mas sim abrir possibilidade para novas 

pesquisas nacionais que relacionem custo social e o Novo Marketing e dentro 

da arena de conflito de teorias nacionais abrir novas perspectivas.  

 

Também não é sugerido um distanciamento da Publicidade da 

mensagem simbólica, mas mostrar com os resultados alcançados que a 

realidade do Marketing é multidimensional e seu objeto de estudo principal 

pode sim ser a sociedade “hiper” moderna de consumo.  
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9. APÊNDICE 1 – Gráficos gerados no R. 

 

O gráfico 4 mostra a distribuição (quantidade de visualizações x duração em 

segundos) de vídeos virais globais para as categorias Pets&Animais, Ciência & 

Tecnologia, Shows, Como&Estilo, Filmes, Música, Autos&Veículos, Comédia e 

Educação:  

 

 

Gráfico 4 – Distribuição gerada no R dos vídeos globais por categoria. Relação 

entre quantidade de visualizações e duração em segundos.  
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O gráfico 5 mostra a distribuição (quantidade de visualizações x duração em 

segundos) de vídeos virais globais para as categorias Esportes, Trailers, 

Viagem &Eventos, Notícias & Política, Não Lucrativos & Ativismo, Pessoas 

&Blogs, Entretenimento, Filme &Animação e Jogos: 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição gerada no R dos vídeos globais por categoria. Relação 

entre quantidade de visualizações e duração em segundos.  
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O gráfico 6 mostra a distribuição (quantidade de visualizações x duração em 

segundos) de vídeos virais naionais para as categorias Ciência & Tecnologia, 

Shows, Esportes, Como & Estilo, Música, Notícias & Política, Automóveis & 

Veículos, Comédia e Educação: 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição gerada no R dos vídeos nacionais por categoria. 

Relação entre quantidade de visualizações e duração em segundos. 
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O gráfico 7 mostra a distribuição (quantidade de visualizações x duração em 

segundos) de vídeos virais nacionais para as categorias Trailers, Viagem & 

Eventos, Não Lucrativos & Ativismo, Pessoas & Blogs, Pets & Animais, 

Entretenimento, Filme & Animação e Jogos: 

 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição gerada no R dos vídeos nacionais por categoria. 

Relação entre quantidade de visualizações e duração em segundos. 
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10. APÊNDICE 2 – Arquitetura do Software da Pesquisa. 

 

Arquitetura de Software utilizada para obter a amostra de dados e processar as 

etapas\estratégias metodológicas da pesquisa: 

 

 

Gráfico 8 – Arquitetura da solução utilizada para coleta de dados na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

11. APÊNDICE 3 – Exemplo de Hiper-realismo. 

 

Exemplo de hiper-realismo, fotos de um correspondente de guerra tiradas de 

dentro de um videogame: 

 

 

Figura 19 – Foto 1 de um jogador passivo que atua como Correspondente de 

Guerra no jogo GTAV. 
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Figura 20 – Foto 2 de um jogador passivo que atua como Correspondente de 

Guerra no jogo GTAV. 
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12. APÊNDICE 4 – Conteúdo do CD da Pesquisa. 

 

O CD da pesquisa está organizado conforme as pastas abaixo: 

\Videos 

\Dados 

\Software 

\Comandos R. 

 

Onde a pasta Videos contém os dez vídeos publicitários analisados, a pasta 

Dados os dados coletados no estudo, a pasta Software contém os códigos 

fontes da pesquisa e os scripts para montar o bando de dados local e a pasta 

Comandos R a lista de comandos utilizadas para acessar o banco de dados e 

para gerar os gráficos do apêndice. 

 


