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RESUMO 

Essa pesquisa analisa as características de um novo formato de publicidade, nomeado 

trackvertising. Para tal, foi selecionado o videoclipe La La La (Brazil 2014), considerado o 

anúncio mais compartilhado da história das mídias sociais. Com a análise do clipe foi possível 

perceber o porquê dessa repercussão, colaborando para o entendimento dessa ferramenta. 

Além disso, foram abordados assuntos que englobam marketing, ferramentas de comunicação, 

internet e mídias sociais. 

 

Palavras-chave: Publicidade; Trackvertising; Mídias sociais; Activia; Shakira  

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the characteristics of a new advertising format, named trackvertising. 

For that, the video La La La (Brazil 2014), considered the most shared ad of the history of 

social media, was selected. The clip’s analysis helped to understand the reason this rebound, 

contributing to know more about this tool. Besides, subjects that include marketing, 

communication tools, internet and social media were discussed. 

 

Keywords: Advertising; Trackvertising; Social media; Activia; Shakira  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

A partir da década de 90, a inserção da internet começou a modificar o comportamento 

da sociedade. Aos poucos, as empresas começaram a vislumbrar o potencial dessa ferramenta, 

visto que transformaria a maneira de comunicar com os consumidores.  

Vê-se então a importância e necessidade de inserir as marcas nesse contexto, a fim de 

aproximar-se do seu público-alvo de maneira eficaz. Segundo Ogden e Crescitelli (2007) as 

empresas buscam usar a internet para promover experiências com seus clientes já que 

 
na internet, as informações circulam livremente entre a empresa, o cliente e a 
sociedade, em todos os sentidos e com conteúdos diversos.  A situação clássica na 
qual a empresa era a única emissora de mensagem, e o cliente era o único receptor 
agora ficou ultrapassada, pois qualquer uma das três partes (empresa, cliente ou 
sociedade) pode ser emissora e receptora de mensagens de grande amplitude. 
(OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p. 33). 

 

A mudança crescente no processo de comunicação fez com que os usuários ganhassem 

voz, intensificando a força de sua opinião. Outro fator importante é que, juntamente com essa 

transformação são criadas inúmeras fontes de informações, característica do meio digital, que 

permitem ao público escolher o que realmente quer ver. Por essa razão, Torres (2009, p. 61) 

ressalta que “ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos empresarias, 

na Internet o controle é do consumidor”. 

 Ainda de acordo com Torres (2009), o crescimento de usuários adeptos às mídias 

sociais digitais permitiu a criação e compartilhamento de mensagens pelas pessoas e para as 

pessoas, que transformam o engajamento do consumidor no principal objetivo de uma 

campanha publicitária.  

 Embora, ainda seja um desafio entender como administrar uma marca nos meios 

digitais, é possível ter uma dimensão mais exata sobre o comportamento e hábitos do público 

que se quer atingir, porque 

 

 a atual tecnologia da informação ajuda os profissionais de marketing a se manterem 
atualizados quanto às necessidades dos consumidores – mais do que nunca existe a 
disponibilidade de informações sobre consumidores em nível individual e em nível 
coletivo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 327). 
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Contudo, para chegar até o target, um extenso processo é realizado através do 

marketing, que acontece como uma troca entre aquilo que as pessoas precisam e desejam por 

valores, como afirmam Kotler e Armstrong (1998). Esse processo é formado por um mix de 

variáveis controláveis, conhecidos como os “quatro Ps”, são eles: produto, preço, praça e 

promoção. Cada variável tem um papel fundamental para que uma empresa tenha sucesso e 

prospere. Porém, em termos de comunicação, o quarto P, de promoção, é o mais importante, 

pois abrange todas “as atividades que comunicam os atributos do produto e persuadem os 

consumidores-alvo a adquiri-lo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 31).  

É na busca dessa interação e persuasão que o marketing viral, inserido dentro do mix 

de comunicação de marketing, tem sido cada vez mais visado em um planejamento de 

comunicação. O nome está ligado “à epidemiologia, sendo a mensagem, nesse caso, 

considerada um vírus que ‘infecta’ os usuários da Internet, os quais supostamente a repassarão 

a outros usuários” (ODGEN; CRESCITELLI, 2007, p. 32). 

Torres (2009, p. 191) demonstra o porquê ao afirmar que  
 

uma informação relevante, um vídeo engraçado ou até uma tragédia podem ser 
difundidos para milhões de pessoas em questão de dias simplesmente pela ação do 
boca a boca e pelas relações cotidianas dos consumidores ligados à Internet. 

 

Sendo assim, os virais conseguem propagar ideias, causas ou marcas em uma velocidade 

maior e de forma espontânea.  

Ressalta-se que, da mesma maneira e velocidade em que a marca pode ser divulgada 

positivamente, também pode virar um caso de insucesso, como aconteceu em 2012 quando a 

Nokia, para lançar um novo smartphone, divulgou um vídeo na internet no qual um jovem 

chamado Daniel Alcântara, iniciou uma campanha para conseguir encontrar uma garota que 

ele havia conhecido na balada, e que julgava ser o amor da vida dele. O vídeo intitulado 

“Perdi meu amor na balada” rendeu uma grande mobilização nas redes sociais para achar a 

suposta menina. Só que, ao descobrirem que se tratava de uma campanha publicitária, muitas 

pessoas se sentiram enganadas, e isso levou a Nokia a prestar esclarecimentos ao Procon-SP, 

órgão de defesa do consumidor, e ao Conar, o Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária.  

Em contrapartida têm-se muitos exemplos de virais que ajudaram a alavancar marcas 

criando experiências boas aos usuários. Por exemplo, o vídeo Dove Real Beauty Sketches, um 

filme de seis minutos, no qual um artista forense retratava mulheres que ele não conhecia, 

dois retratos eram feitos, um de acordo com as próprias descrições e outro com as descrições 

de conhecidos destas. A surpresa que todas tinham é que eram sempre representadas de forma 
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mais bela pelas definições dos conhecidos do que pelas suas próprias.  O filme está disponível 

em 25 diferentes línguas e presente em 33 canais da marca no Youtube. Segundo uma 

reportagem do blog Analise branded content, “houve um incremento de 14368% na taxa 

diária de tweets sobre a marca. A procura pela marca nos mecanismos de busca quintuplicou. 

Além disso, a campanha foi mencionada nos principais veículos de comunicação do mundo”. 

Desta forma, acredita-se que o marketing viral é um campo fértil de pesquisa, já que se 

torna difícil saber como criar um laço emocional com o receptor a fim de engajá-lo em uma 

causa, mesmo sabendo que junto está divulgando uma marca. E é nesse quesito que surgem 

também novos formatos de publicidade como o trackvertising, que é o resultado de parcerias 

entre artistas e marcas, no qual essa ligação fica anunciada em algum momento do vídeo.  

Sendo assim, para o presente estudo elegeu-se o trackvertising La La La (Brazil 2014) 

protagonizado pela artista Shakira em parceria com a Activia. O clipe foi lançado em maio de 

2014 durante a Copa do Mundo FIFA que aconteceu no Brasil. Além disso, apresenta um 

caráter social, pois a anuncia apoio ao World Food Programme, que é considerada a maior 

organização humanitária do mundo e trabalha para garantir alimentação a quem não tem 

condições de provê-la. Segundo o Unruly, uma plataforma global especializada em marketing 

de vídeos em redes sociais, o clipe foi a produção publicitária mais compartilhada da história, 

com apenas dois meses de exibição ultrapassou cinco milhões de compartilhamentos. A partir 

dessas considerações o problema de pesquisa surgiu com a seguinte interrogação: como a 

Activia utilizou o formato trackvertising para viralizar a marca mundialmente? 

Desse modo, a pesquisa tem como objetivo geral compreender o trackvertising como 

ferramenta de comunicação. Sendo que os objetivos específicos são: compreender a ligação 

entre a imagem da cantora Shakira e a marca Activia; verificar como a Copa do Mundo atuou 

como oportunidade de viralização; analisar como o apoio ao World Food Programme 

influenciou na divulgação do clipe. 

Posto isso, é um estímulo aprender como o trackvertising surge no cenário da 

comunicação como uma nova alternativa para divulgação das marcas. Com isso, acredita-se 

que analisar uma produção publicitária que foi um exemplo bem sucedido do uso dessa 

ferramenta, acrescentará de forma positiva sobre um tema embrionário no campo da pesquisa, 

contribuindo não só para o meio acadêmico, mas também empresarial. 

Sendo assim, é necessário entender alguns conceitos que serão apresentados no 

referencial teórico. Primeiramente, definir o que é marca e como ela pode ser gerenciada 

através dos autores Kapferer (1998), Pinho (1996), Kotler; Armstrong (1998) e Lupetti 

(2001). Após essa reflexão, serão estudadas as ferramentas que compõem o mix de marketing 
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para fazer uma possível classificação do trackvertising. Ainda será visto como a internet 

mudou o processo de comunicação proporcionando cada vez mais novas formas de 

comunicar, principalmente através das redes sociais digitais, com embasamento teórico nos 

autores Torres (2009), Vaz (2011), Recuero (2012) entre outros.  

Após o entendimento desses pontos, será apresentada a metodologia, a qual será 

qualitativa, em nível exploratório e para dar conta da análise do corpus da pesquisa será 

empregado o estudo de caso. Para começar a investigação serão apresentadas as marcas 

Activia, Shakira, World Food Programme e Copa do Mundo FIFA. Visto isso, será feita a 

descrição do roteiro e a análise final. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
2.1. MARCA 
 

A marca tem como objetivo representar uma empresa através de elementos que 

correspondam à atuação do negócio. Além disso, tem função de diferenciar uma empresa das 

demais conforme Kapferer resume: 

 

uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. Signo, pois a marca 
é multiforme: ela integra os signos figurativos, como os logotipos, os emblemas, as 
cores, as formas, as embalagens e o design. Palavra, no caso o nome da marca, que é 
o suporte das informações oral ou escrito sobre o produto. Objeto, pois a marca 
distingue um ou vários produtos de outros produtos ou serviços. Conceito, enfim, 
pois a marca, como todo o signo, tem um significado, ou seja, um sentido 
(KAPFERER,1998, p.190). 

 

Pinho (1996) afirma que atualmente as marcas vão além de um plano estático, são 

mais que nomes e ícones. 

 

Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um 
conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor 
e que contribuem para diferenciá-la daquelas que lhe são similares. Assim, ao 
adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o 
conjunto de valores e atributos da marca. (PINHO, 1996, p. 43) 

 

Para transmitir esse conjunto de valores e atributos é necessário um gerenciamento 

realizado por especialistas de marketing, que são responsáveis por construir a imagem da 

marca de maneira coerente, apropriada e atrativa ao consumidor conforme explica Pinho 

(1996).  Ainda, o autor justifica que “especialmente a publicidade influencia e cria a imagem 

de muitos produtos de consumo, como a Coca-cola, cujo sucesso mundial pode seguramente 

ser creditado aos grandes investimentos destinados à comunicação durante longo tempo” 

(PINHO, 1996, p. 33). Sendo assim, percebe-se que com o cenário atual, no qual surgem cada 

vez mais empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço, não basta apenas ser 

representado por uma marca, é necessário estar na mente do consumidor, e isso é possível 

através do marketing. 

Portanto, o marketing é responsável por estudar o mercado em que uma marca está 

inserida e visa buscar o crescimento e sucesso para o negócio. Segundo Kotler e Armstrong 

(1998, p.3) “podemos definir marketing como o processo social e gerencial através do qual 

indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando 
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produtos e valores uns com os outros”. Dessa forma, pode-se dizer que marketing não é uma 

atividade isolada, mas como Ogden e Crescitelli (2007, p.1) descrevem: 

 

marketing é uma atividade organizacional e um conjunto de processos para criar, 
comunicar e entregar valor e gerenciar relacionamento com clientes, mantendo 
benefícios para a organização e para seus públicos de interesse. Segundo essa 
definição três fatores merecem destaque: 1) a entrega de valor em detrimento da 
oferta de produtos e serviços; 2) o relacionamento com clientes e 3) a geração de 
benefícios não somente para a empresa e seus clientes, mas também para todos os 
públicos de interesse da empresa (os stakeholders). 

  

Percebe-se a complexidade que esse conceito envolve e o quanto deve estar em 

constante atualização. Lupetti (2001) defende que determinar o que é marketing é difícil, mas 

resume que  

é uma função, ou seja, é uma forma de fazer negócios; é aproveitar o conhecimento 
do cliente para a elaboração de um produto e desenvolver um processo de 
integração. O cliente é um alvo em constante movimento e que deve ser perseguido. 
O marketing cria mercados e é um processo qualitativo, ou seja, não envolve 
somente números, mas, sobretudo, relacionamentos (LUPETTI, 2001, p.27). 

 

Assim, por se tratar de relacionamentos, faz-se necessário acompanhar as mudanças da 

sociedade para compreender e construir uma relação com o público-alvo. Kotler e Armstrong 

(1998, p.7) argumentam que “marketing significa administrar mercados para chegar a trocas, 

com o propósito de satisfazer as necessidades e desejos do homem”. 

Para realizar essas trocas entre o que o consumidor deseja, pelo valor ofertado, uma 

empresa tem várias possibilidades dentro do mix de marketing, que Kotler e Armstrong 

(1998, p. 31) definem como “grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa 

utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”. Ainda os autores esclarecem 

que essas variáveis podem ser reunidas em quatro grupos, conhecidos como os “quatro Ps”: 

produto, preço, praça e promoção. Sendo que produto é a combinação de “bens e serviços” 

oferecidos ao público-alvo; preço significa a soma de dinheiro para obter o produto; praça 

envolve as atividades da empresa para que o produto chegue até os clientes; e a promoção tem 

o objetivo de comunicar e persuadir os consumidores a adquirir o produto.  

No entanto, o quarto P do mix de marketing será a base para essa pesquisa, pois 

através dele a mensagem chega até o mercado-alvo e influencia na construção da imagem das 

marcas. Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.31) “promoção significa as atividades que 

comunicam os atributos do produto e persuadem os consumidores-alvo a adquiri-lo”. Para 

realizar esse processo entre os diversos públicos de uma empresa os autores apresentam o mix 

de promoção que “consiste na combinação específica de propaganda, promoção de vendas, 
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relações públicas e venda pessoal” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 318). Essas são as 

principais ferramentas promocionais apresentadas pelos autores, porém como Ogden e 

Crescitelli descrevem 

 

definir com precisão as variáveis do mix de comunicação não é tarefa tão simples 
quanto pode parecer à primeira vista. Isso porque o surgimento de novas tecnologias 
e de novos padrões de comportamento do cliente, bem como a necessidade de fazer 
comunicação que se destaque em meio a uma verdadeira avalanche de apelos 
comerciais, criam um contexto que favorece o aparecimento constante de novas 
formas de comunicação (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p. 23). 

 

Com isso, devido a essas mudanças possibilitadas pela tecnologia, outros meios  

surgiram, os autores Ogden e Crescitelli, por exemplo, apresentam o mix de comunicação 

composto com as seguintes ferramentas: propaganda, publicidade e relações públicas, 

promoção de vendas, marketing direto, venda pessoal, product placement, ações cooperadas 

com o trade, marketing digital, eventos, merchandising, folhetos/catálogos, marketing de 

relacionamento, advertainment, marketing viral e buzzmarketing. Para entender o mix de 

promoção faz-se necessário conceituar cada ferramenta e assim entender qual objetivo de 

cada uma.  

A publicidade e propaganda, para Kotler e Armstrong (1998, p. 318), é definida 

como “qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção de ideias, bens ou 

serviços por um patrocinador identificado”. A principal função da propaganda é criar uma 

imagem para ajudar a posicionar um produto ou serviço sendo a médio ou longo prazo. 

Segundo Lupetti (2006) “além das peças publicitárias tradicionais – anúncios, comerciais, 

spots, outdoors, painéis, cartazes, catálogos, encartes -, a propaganda abrange os informes 

publicitários, os infomerciais, as embalagens e os rótulos”, ou seja, envolve desde a criação 

até a produção de uma mensagem direcionada para um público-alvo. Embora alguns autores 

separem os conceitos de publicidade e propaganda nesse trabalho elas serão definidas na 

mesma categoria, visto que apresentam características semelhantes. 

Relações públicas é outra ferramenta presente no mix de comunicação de marketing. 

Ogden e Crescitelli (2007) destacam que têm como função cuidar da imagem da organização 

perante a comunidade utilizando a assessoria de imprensa, lobby e ações sociais.  Segundo 

Kotler e Armstrong (1998) os profissionais de marketing deveriam dar mais atenção a essa 

ferramenta, pois dentre várias vantagens que ela oferece, uma delas é a credibilidade. Aliado a 

isso se pode usar o marketing de relacionamento, que é focado, segundo Ogden e Crescitelli 

(2007) em valorizar o público da empresa e é capaz de influenciar clientes potenciais. 
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Porém, faz-se necessário, além da divulgação para os públicos da empresa, ações que 

estimulem as vendas, como a promoção de vendas, que tem como objetivo fomentar o 

consumo em um curto prazo. Exemplos disso são os “cupons, produtos gratuitos, programas 

de treinamento ou prêmios de viagens para vendedores, entre outros” (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2007, p. 27).  Para aumentar o volume de venda, também é possível usar 

materiais no ponto de venda que chamem mais atenção do consumidor, isso é função do 

merchandising, expor de maneira mais atraente os produtos a fim de chamar a atenção do 

cliente. São exemplos as peças como cartazes, banners, móbiles e displays. Outras 

possibilidades podem ser realizadas como as ações cooperadas com o trade, que são 

desenvolvidas entre o fabricante e o varejista também com o intuito de alavancar vendas. 

Muito usual também, é apresentar a empresa em eventos como feiras, congressos, 

seminários, exposições e shows.  Ainda é possível participar através do patrocínio, que 

acontece quando a marca ajuda financeiramente na realização de eventos esportivos, culturais, 

sociais, entre outros. 

Para uma comunicação mais próxima com os clientes ativos da marca, uma opção é o 

marketing direto que personaliza ainda mais a comunicação, pois “ visa criar uma resposta 

imediata e mensurável do mercado. Entre as várias formas de marketing direto estão a mala 

direta, o telemarketing, a venda direta, a propaganda de resposta direta e as formas que 

utilizam meios eletrônicos” (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p. 27). Em conjunto com as 

possibilidades citadas acima, os folhetos e catálogos são peças importantes, pois influenciam 

na “comercialização de produtos cuja decisão de compra é mais planejada ou feita em 

momento posterior à visita ao ponto-de-venda, ou seja, nos casos em que o cliente precisa ter 

informações complementares” (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p. 31). 

Há também a venda pessoal que se dá entre um vendedor e um comprador. Para 

Kotler e Armstrong (1998) como é uma comunicação que se dá diretamente com o 

consumidor, pode ser mais eficaz que a propaganda na hora de finalizar uma venda que seja 

mais complexa. 

Para Ogden e Crescitelli (2007), advertainment une a propaganda ao entretenimento 

de forma que a marca e o conteúdo sejam indissociáveis, se faz presente em filmes, seriados e 

outros formatos de ficção. A autora Russel (2007) classifica o advertainment em três tipos: 

product placement, product integration e branded entertainment, sendo que a diferença está 

na menor ou maior integração do produto com o conteúdo, conforme se pode verificar na 

figura 1. 
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Figura 1: Gráfico apresentado pela autora Russel 

Fonte: Disponível em < http://www.yaffecenter.org/downloads/Advertainment_teaching_materials.pdf> 
Acesso em 23 de outubro de 2014. 

 

Product placement consiste na inserção de um produto em uma determinada cena de 

filmes, seriados, etc. O aparecimento de produtos conhecidos acaba por criar cenários mais 

reais. Seria um exemplo disso, um personagem de um filme aparecer comendo um chocolate 

com a marca estampada na embalagem. O product integration é semelhante ao product 

placement, porém a diferença é que o produto não é apenas mostrado, mas desempenha um 

papel na trama do episódio. Já o branded entertainment permite o maior envolvimento 

possível do produto com qualquer tipo de entretenimento, sendo possível, por exemplo, criar 

um programa com uma temática específica para divulgar exclusivamente um determinado 

produto. 

O marketing digital  tem como função atingir o público-alvo através de meios 

interativos que a internet proporciona. São exemplos dessa modalidade os websites, sites de 

buscas, e-mail marketing e redes sociais digitais. Nesse sentido, para Torres (2009) é 

fundamental usar o marketing digital em um planejamento de marketing, pois uma parcela 

significativa de consumidores são usuários da Internet e consomem mais essa mídia do que 

outras.  

Essa interação proporcionada pela internet potencializou o buzzmarketing, o 

conhecido “propaganda de boca a boca”, que consiste em um receptor transmitir uma 

informação a outro até atingir um grande público. Com a internet essa ferramenta recebeu o 

nome de marketing viral  e, devido à facilidade de interação de usuários uns com outros, a 

mensagem pode ser espalhada para mais pessoas em um espaço de tempo menor. Esse 

assunto, porém requer uma análise mais profunda que será apresentada no próximo capítulo. 
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2.2. A INTERNET, MARKETING VIRAL E REDES SOCIAIS 

 

A internet vem transformando as relações interpessoais e essa mudança interfere 

diretamente em como as marcas se posicionam e conversam com o público-alvo. Para Castells 

(1999, p. 354) “o surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado 

pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade 

potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura”. Isso porque a internet 

possibilita e facilita uma conversação imediata e sem limites geográficos. Ogden e Crescitelli 

(2007, p. 101) citam que 

 
a internet passa a ser uma ferramenta importante para a comunicação integrada de 
marketing (CIM), principalmente para atingir os segmentos de consumidores mais 
inovadores, que valorizam a internet e utilizam como veículo de informação, 
comunicação, expressão e construção de relacionamentos. 
 

 

 Segundo Vaz (2011), a internet mudou a sociedade como a energia elétrica, que 

atualmente é algo cotidiano. Assim também já está sendo e cada vez mais será atuação da 

internet no dia a dia das pessoas. Ainda, o autor cita que  

 
o conceito da internet é o de promover uma enorme fogueira digital em que a 
conversa é o principal motor da nova economia. As empresas devem aprender a 
conversar, não repetir o discurso de sempre ignorar a reação do público (VAZ, 2011, 
p. 185).   

 

Isso se da devido ao fato de que o antigo processo comunicacional, no qual se tinha o 

emissor, uma mensagem e o receptor, tornou-se defasado, atualmente os “usuários e criadores 

podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da 

tecnologia como no caso da Internet” (CASTELLS, 1999, p. 51).  

 O domínio da sociedade perante esse sistema possibilitou uma conversação em rede, 

que Recuero (2012, p. 18) declara que é 

 

importante salientar a percepção da conversação mediada pelo computador como 
uma apropriação de um sistema técnico para uma prática social. Ela é, portanto, 
criativa, dinâmica e difícil de ser capturada e enquadrada em um único foco e em 
uma única perspectiva. É este o risco de elencar suas “características”. Por serem 
dinâmicas, elas mudam com o tempo e com as próprias ferramentas que surgem 
reapropriadas pelos atores.  
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Por isso, a internet se torna tão importante para as empresas, pois a cada passo e 

assimilação de um novo meio, o comportamento dos consumidores também vai sendo 

modificado. E uma característica cada vez mais evidente,  é o quanto as pessoas utilizam esse 

espaço para firmarem laços. Torres (2009) comenta que a internet possibilitou que as pessoas 

sejam elas mesmas e se reúnam em redes espontâneas de acordo com as suas aspirações.  E 

reforça dizendo que “quando falamos de marketing digital e Internet, estamos falando sobre 

pessoas, suas histórias e seus desejos. Estamos falando sobre relacionamentos e necessidades 

a serem atendidas” (Torres, 2009, p. 63).  

Logo, mais que estar presentes no espaço digital, as marcas precisam compreender os 

consumidores para atendê-los com eficiência e conseguir engajamento, ou seja, fazer com que 

o público se envolva espontaneamente com a marca. Recuero (2012) afirma que as pessoas 

precisam ser representadas no ciberespaço de maneira que sejam compreendidas pelos outros.  

Isso porque, como afirma Castells (1999, p. 23) “cada vez mais as pessoas organizam seu 

significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são”. 

Assim  sendo, os usuários só irão se comprometer com marcas que transmitam os mesmos 

valores os quais acreditam e que os representem perante a sociedade. 

Quando há essa identificação entre a marca e consumidor, o marketing viral torna-se 

uma consequência da sociedade em rede, caracterizada pela facilidade com que as mensagens 

são transmitidas. Ogden e Crescitelli (2007, p. 32) definem que “marketing viral é o boca a 

boca com o uso da internet como meio de suporte. Portanto, trata-se de uma modalidade nova, 

mas que na verdade, é apenas uma evolução, ou uma versão digital, da tradicional 

comunicação boca a boca”. Os autores veem como a principal vantagem do marketing viral 

em relação ao tradicional boca a boca, que o primeiro tem cobertura e velocidade muito 

maior, potencializada pela web, como ratifica Ogden e Crescitelli (2007, p. 110) ao expor que 

 

a distribuição de conteúdo, enquanto há alguns anos era necessária uma estrutura 
enorme de transmissão por antenas, satélites e cabos, hoje o conteúdo se move na 
velocidade de um clique, de IP para IP, usando a estrutura da Internet para se 
propagar de maneira democrática. 

 

Ainda, os autores explicam que “a inspiração do termo marketing viral está ligada à 

epidemiologia, sendo a mensagem, nesse caso, considerada um vírus que ‘infecta’ os usuários 

da Internet, os quais supostamente a repassarão a outros usuários” (OGDEN; CRESCITELLI, 

2007, p. 32). Inicialmente, a transmissão era feita por e-mails, hoje ocorre em maior parte 

pelas redes sociais digitais, como por exemplo, o Facebook, o Twitter e o Youtube. Torres 
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(2009) explica que através desses meios um usuário é “infectado” e tem mais facilidade de 

transmitir o conteúdo a outros usuários, fazendo com que mais pessoas sejam sensibilizadas e 

a mensagem ganhe uma maior proporção. 

  Para Torres (2009) a ação viral, embora possa acontecer de diferentes maneiras, assim 

como qualquer ação de marketing, deve ter um objetivo, público-alvo e uma mensagem. Para 

começar, a peça viral - pode ser um vídeo, widget, imagem, texto, animação ou música - é o 

elemento que carregará a mensagem e que será visível, portanto, é responsável por gerar 

interesse necessário para que seja propagado. Em um segundo momento, é necessário 

escolher o meio em que a peça viral será transmitida, ou seja, é a rede de distribuição. Porém, 

esse suporte não é garantia de viralização, sendo de suma importância selecionar formadores 

de opiniões para possibilitar a propagação da mensagem inicial.  

Entretanto, não se pode esquecer que, como cita Vaz (2011, p.733), “o sobrenome 

“viral” não é causa, mas, sim, um objetivo que depende, porém, do mercado. Este viralizará 

ou não a informação a seu bel-prazer”. Assim, faz-se necessário conhecer o público que a 

marca pretende atingir, entender seus valores, suas motivações, quais são suas atividades e o 

que buscam em uma rede social.  

Pode-se concluir que marketing viral é um processo de propagação espontâneo de 

mensagens. É caracterizado por ter um elevado número de usuários engajados com uma 

mensagem em um curto espaço de tempo e acontece através de redes existentes, como por 

exemplo, o Facebook, Twitter, Blogs e Youtube. Assim, para entender a viralização de uma 

mensagem faz-se necessário também entender os meios pelos quais ela transita. 

 

2.2.1. Redes sociais digitais 
 

As redes sociais digitais apresentam um papel essencial no marketing viral, pois 

facilitam a propagação de mensagens. Torres (2009, p. 31) explica que  

 

as redes sociais consistem em um fenômeno e, junto com os blogs e outros sites 
colaborativos, criam as chamadas mídias sociais. Elas integram perfis e 
comunidades, criando para o consumidor uma agradável sensação de proximidade 
com todos. Formam um fenômeno cultural em constante ascensão e, por serem 
colaborativas na essência, estão em constante transformação.  

  
 

Portanto, quando os usuários criam contas, estão confirmando fazer parte de uma rede, 

em que estão dispostos a participar e interagir. Recuero (2012, p. 121) acrescenta que 
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a cada dia, pessoas de todo o mundo conectam-se à Internet e engajam-se em 
interações com outras pessoas. Através dessas interações, cada uma dessas pessoas é 
exposta a novas ideias, diferentes pontos de vista e novas informações. Com o 
advento dos sites de rede social, essas conversações online passaram a criar novos 
impactos, espalhando-se pelas conexões estabelecidas nessas ferramentas e, através 
delas, sendo amplificadas para outros grupos.  
 
 

Em consequência dessa exposição em que os usuários ficam submetidos, muitas 

informações são recebidas, ignoradas ou repassadas. Logo, se uma mensagem consegue 

impactar o público alvo, ele compartilhará na rede em que está inserido, pois o representará 

perante os outros usuários e isso, como Recuero (2012) afirma, resulta em novas formas de 

conversar e interagir. Por isso, para trabalhar com uma marca nas mídias sociais, Torres 

(2009, p.115) aconselha que “não pode simplesmente produzir um comercial e veicular nela: 

você tem que interagir com ela e ter uma estratégia de comunicação eficiente”. Sendo assim, 

por mais que o relacionamento seja o princípio das mídias sociais é essencial compreender os 

principais mecanismos de cada uma, para que a comunicação seja feita de forma relevante e 

apropriada.  

Uma das principais redes sociais é o Facebook, como afirma Vaz (2011, p. 698) “não 

há como pensar em ações de mídia social sem pensar no Facebook”. Isso porque, esse canal 

vem cada vez mais ganhando espaço na rotina das pessoas. Segundo dados fornecidos pelo 

próprio site, o Facebook, quando completou dez anos em fevereiro de 2014, teria mais de 1,23 

bilhão de usuários ativos, que usavam a rede social ao menos uma vez ao mês. Esse mesmo 

número equivale ao segundo país mais populoso do mundo, a Índia. Além de ter esse alcance 

mundial, pode-se afirmar que o sucesso do site se dá por ter muitas possibilidades de 

interação como a publicação de status, fotos e vídeos, também concentra aplicativos, jogos, 

blog e, além disso, tem integração com outras redes sociais, o que possibilita que o conteúdo 

seja convergido em apenas um lugar. Para mediar o quão interativa é uma publicação é têm-se 

as ações como curtir, compartilhar e comentar. Para as empresas estarem presentes nesse 

meio, é aconselhável criar uma fanpage, no entanto, o consumidor só receberá as informações 

publicadas se curtir a página. Isso restringe o relacionamento da marca apenas com o usuário 

que tem interesse em saber sobre ela. 

Outro canal de informação importante é o Twitter, lançado em 2006, trouxe uma nova 

forma de interação que inicialmente acontecia apenas em texto, não ultrapassando o número 

de 140 caracteres, essa mensagem é chamada de tweet. Segundo Torres (2009) o Twitter é 

uma mistura de rede social, blog e ferramenta de comunicação. Para participar basta cadastrar 

os dados pessoais e criar um perfil, para acompanhar outras pessoas é necessário apenas 
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seguir o perfil delas e tudo que for publicado aparecerá na página de entrada. Por isso, Vaz 

(2011, p. 706) defende que o Twitter é uma “ferramenta de marketing direto. É resposta 

imediata a uma determinada comunicação”. Se realizado da forma correta, vê-se uma 

oportunidade para conversar com o público-alvo, como cita o autor “uma boa atuação no 

Twitter é aquela mais qualificada, pois você só será seguido por quem tiver interesse em seu 

conteúdo ou produto” (VAZ, 2011, p. 709). Importante também destacar que muitos 

formadores de opinião usam o Twitter, podendo influenciar positiva ou negativamente os 

outros seguidores. Por isso, essa rede social merece uma atenção em um planejamento de 

marketing digital. 

Além do Facebook e Twitter, os blogs são fortes aliados ao marketing de conteúdo 

como afirma Torres  

 

o blog em sua essência é uma mídia social. Nele, um individuo produz conteúdo, 
que é lido e comentado por outros. Entretanto, esses leitores muitas vezes têm seus 
próprios blogs, que reproduzem ou ampliam a discussão em torno do que leram. Os 
blogs pessoais ou profissionais têm em sua audiência pessoas de todos os tipos, mas 
em geral elas ainda participam de outras redes e mídias sociais (TORRES, 2009, p. 
123). 
 
 

Dessa forma, os blogs permitem textos mais longos em que o leitor dedique mais 

tempo e possa se aprofundar em determinado assunto, sendo possível comentar e compartilhar 

nas outras mídias sociais. Isso é o que caracteriza o meio digital, o mesmo conteúdo pode 

permear por todas essas mídias, mas deve ser adaptado para cada uma. 

Para o presente estudo é necessário compreender o Youtube. Fundado em fevereiro de 

2005, o YouTube é um site de compartilhamento de vídeos cujo slogan remete ao principal 

objetivo: transmita você mesmo. E para realizar essa ação o usuário só precisa fazer um 

cadastro com os principais dados pessoais e criar seu canal. Após o registro é possível fazer o 

upload de qualquer material audiovisual, independente de qualidade técnica ou duração. O 

Youtube é gratuito e tem contas desde grandes marcas, bandas famosas e programas 

televisivos com grandes produções até usuários desconhecidos com imagens caseiras, em 

ambos os casos os vídeos podem ter uma enorme repercussão e virar um sucesso na internet. 

A repercussão dá-se através da quantidade de visualizações dos vídeos, sendo possível expor 

uma opinião através de comentários e dos ícones que simbolizam “gostei deste” e “não gostei 

deste”. Além disso, o site possibilita o compartilhamento dos vídeos nas principais mídias 

sociais como, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Google+, Blogger, Tumblr, entre outras. 

Conforme cita Torres (2009, p. 135)  
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Ao assistir um vídeo, além dos controles normais de execução e pausa, o internauta 
pode adicionar o vídeo a seus favoritos, compartilhá-lo com amigos no Orkut e 
Facebook, enviá-lo por e-mail, adicioná-lo a sua lista de reprodução e ver quantas 
vezes o vídeo já foi assistido [...] comentar os vídeos e ler os comentários dos outros 
(TORRES, 2009, p. 135). 

 

Além de ter esses recursos, Torres (2009, p. 134) explica que “um dos motivos do 

sucesso do conceito do Youtube é o fato de sermos seres visuais, que reagem mais rápido e 

melhor a estímulos de imagens em movimento do que a imagens estáticas ou textos”. O autor 

ainda afirma que os vídeos são as peças mais populares no marketing viral. 

Outro fator que promove o sucesso do Youtube, segundo Vaz (2011), é a fácil 

propagação que o vídeo permite,  é uma forma fácil de divulgar uma ideia e pode estimular 

uma conversa com público alvo. Se bem feito, consegue entreter e prender a atenção, além da 

facilidade de ser compartilhado, pois os vídeos se transformam em links. 

Esse êxito pode ser confirmado através de estatísticas fornecidas pelo Youtube: mais 

de um bilhão de usuários únicos visitam o Youtube todos os meses; mais de seis bilhões de 

horas de vídeo são assistidas por mês no site, ou seja, quase uma hora para cada pessoa do 

planeta e cem horas de vídeo são enviadas ao Youtube a cada minuto. Esses números 

comprovam que um grande público está presente nessa rede social, e significa que as marcas 

também precisam se comunicar através desse meio. 

Pela capacidade de divulgação, pode-se perceber que as redes sociais digitais são 

fundamentais na viralização de uma mensagem e assim, cada vez mais fazem parte das 

estratégias de comunicação das empresas. Por isso, as marcas estão empenhadas em entender 

como fazer parte desses meios, pois “têm enorme visibilidade, uma forte rede de comunicação 

baseada em relacionamentos, um conteúdo poderoso e em grande volume” (TORRES, 2009, 

p. 116). Esse conjunto é capaz de visibilizar em grande escala uma campanha, produto ou 

serviço, e é na tentativa de ganhar essa visibilidade que surgem novos formatos, como o 

trackvertising. 

  

 

2.3. TRACKVERTISING 

 

 Para entender o conceito de trackvertising é necessário primeiro compreender como 

funciona um videoclipe. Afinal, “o videoclipe é um pequeno filme, um curta metragem, cuja 
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duração está atrelada (mas não restrita) ao início e fim ao som de uma única música” 

(PONTES, 2003, p. 48).  

Pode-se afirmar que esse gênero televisivo, de origem pós-moderna, carrega um 

objetivo principal: vender a música e a imagem do artista. Soares (2012, p. 31) explica que 

“por associar música, imagem e montagem no encadeamento de imagens, o videoclipe acabou 

se transformando num poderoso instrumental de divulgação de artistas da música pop”. 

Porém, a colaboração desse formato não é apenas comercial, segundo Soares (2012) o 

videoclipe tem sido objeto de estudos também como um fenômeno social, pois é possível 

identificar através do clipe “ecos de comportamentos da juventude, da sociabilidade, da 

sociedade urbana e da publicidade” (SOARES, 2012, p. 71).  

Sendo assim, além do cunho comercial e social, o videoclipe assume um caráter 

publicitário se apropriando de “maneirismos estéticos típicos dos produtos audiovisuais feitos 

para o consumo, compreendendo uma produção que “já pensa” no destino final daquele 

produto: o mercado” (SOARES, 2012, p. 93), tendo sempre a preocupação de ser um produto 

imagético que representará um artista. 

 Porém, para inserir esse produto imagético de maneira adequada, é possível fazer 

uma análise, sob três aspectos. Segundo Soares (2012) são eles: a) Como se apresenta o artista 

que canta a canção do videoclipe, se é o protagonista, se é um personagem ou até se não está 

presente no clipe, deve-se dar atenção ao comportamento do artista, desde como se 

movimenta até o visual; b) Como se delineia o espaço do cenário do videoclipe, aspectos 

encontrados na direção de arte, produção, decoração do set, figurino, maquiagem, tudo que 

influencia no conceito que envolve o artista e o clipe; c) Como se ancora o tempo no 

videoclipe, pode ser expresso pelo tempo da ação, relacionado com o tempo que a história é 

contada ou o ritmo que se impõe o clipe, sendo que às técnicas de montagem do vídeo ajudam 

a dar sensações de transação de tempo, acelerando ou retardando o ritmo da narrativa. 

 É importante destacar que, com o surgimento de tecnologias o público passou a 

consumir o videoclipe de uma maneira diferente. Antes apenas televisivo, o videoclipe 

ganhou novos canais de divulgação, como o Youtube, sendo o objetivo principal dos músicos 

ter um grande número de visualizações e compartilhamentos. 

 Com isso, surgem em paralelo novas oportunidades para divulgação das marcas. 

Uma delas é o trackvertising, conceitado pelo Unruly, empresa de plataforma programática 

para publicidade de vídeos, como “um vídeo de música que é co-lançado por uma marca e um 

artista, no qual a colaboração é claramente anunciada, quer no título, descrição ou no próprio 
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vídeo” conforme o presidente da Unruly, Richard Kosinski, conceituou em entrevista a 

Forbes. 

 Essa nova forma de publicidade, vem ganhando espaço, pois, os artistas e marcas 

são beneficiados. Os artistas por receberem uma nova fonte de receita, já que houve um 

declínio das vendas de DVDs e CDS, e as marcas, pois ganham força e visibilidade, levando 

em consideração que um vídeo musical continua sempre tendo acessos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para o presente estudo, será usada como metodologia uma pesquisa de natureza 

qualitativa que segundo Michel (2005, p.37): 

 
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estaticamente, mas 
convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de forma 
detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica 
das ideias, pois os fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua 
interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 
realidade.  

 

Em relação ao nível da pesquisa, utiliza-se primeiramente pesquisa exploratória, que 

Michel (2005) afirma ajudar a entender o objeto de estudo com o levantamento de 

informações, proporcionando uma familiaridade com o assunto. Ou seja,  

 

trata-se da fase inicial da pesquisa; busca o levantamento bibliográfico sobre o tema, 
com o propósito de identificar informações e subsídios para definição dos objetivos, 
determinação do problema e definição dos tópicos do referencial teórico (MICHEL, 
2005, p. 40). 

 

 Para dar conta da análise da peça selecionada que compõe o corpus desta pesquisa, 

será empregado um estudo de caso. Segundo Yin (2001) essa metodologia contribui para 

compreender fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Ou seja, objetivam a 

descoberta com o compromisso de proporcionar conhecimentos e comprovar efeitos.  Da 

mesma forma, Ponte (2006) considera que 

 

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 
pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais 
essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 
certo fenômeno de interesse  (Ponte, 2006, p. 2). 
 

 Com isso, será usada essa pesquisa com caráter investigativo para compreender como 

o trackvertising pode ser usado como ferramenta de comunicação. Nesse estudo será 

analisado o videoclipe La La La (Brazil 2014), protagonizado pela cantora colombiana 

Shakira em parceria com a marca de iogurte Activia. Para dar conta dos objetivos 

apresentados, em um primeiro momento é necessário fazer um levantamento de informações 

sobre as marcas presentes no vídeo são elas: Activia, Shakira, Copa do Mundo Fifa e o World 

Food Programme. Com esses dados será possível perceber e entender qual a ligação entre 

elas. Ao compreender essa conexão, o segundo passo é fazer uma descrição do videoclipe 
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para visualizar como estas marcas são representadas, principalmente a Activia por ser a 

empresa anunciada no clipe. Por fim, será realizado um cruzamento de dados entre o que será 

analisado e o que foi trabalhado no referencial teórico. 

 Assim, acredita-se que se chegará a uma conceituação do trackvertising, tendo como 

referência um dos primeiros exemplos bem sucedidos desse formato. 

 

3.1     CORPUS DA PESQUISA: VIDEOCLIPE La La La (Brazil 2014) 

 

O videoclipe La La La (Brazil 2014), O vídeo é uma versão da música Dare (La La 

La), porém a temática da Copa do Mundo que ocorreu no Brasil em maio de 2014. Aliado a 

isso, o clipe tem o intuito de apoiar o World Food Programme, com ênfase para a alimentação 

saudável a crianças nas escolas, nesse caso apoio a School Meals. O trackvertising, com 

duração de três minutos e trinta segundos, é uma criação da agência VINIZIUS/ Y&R AS. O 

vídeo foi publicado no Youtube no canal oficial da cantora e tornou-se o anúncio mais 

compartilhado da história das redes sociais.  

Esse foi apenas uma breve descrição do videoclipe, porém para conseguir entender 

porque esse trackvertising se tornou um case de sucesso, é necessário estudar cada marca 

envolvida para entender a possível relação entre elas. 

 

3.1.1 Activia 

 

Os produtos Activia fazem parte do portfólio da Danone, surgiu em 1980 quando 

começou apareceu na Europa uma nova tendência do setor alimentício, os alimentos 

funcionais. Com isso os pesquisadores e cientistas da marca desenvolveram um iogurte com 

DanRegularis, um bacilo responsável por acelerar o trânsito intestinal em até 40% se 

consumido diariamente. O lançamento oficial do produto aconteceu em 1987 na França, 

nomeado primeiramente de Bio. Porém, apesar de ser uma novidade no mercado, o iogurte 

não teve sucesso sendo relançado em 1997 como Activia. Para ter um alcance mundial, o 

produto teve uma verba alta destinada em marketing conseguindo se tornar o primeiro iogurte 

funcional mais vendido nos mercados europeu e americano. 

Atualmente, a Activia é a marca mais importante e forte da Danone, comercializada 

em mais de 70 países em 5 continentes (está fortemente presente na Europa, Estados Unidos, 

Canadá, México, Brasil, Argentina, África do Sul, Argélia, Turquia, Japão, China, Arábia 
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Saudita, entre outros). Segundo, o blog o Mundo das Marcas a cada segundo no mundo são 

consumidos 185 potes de Activia. 

 Para alcançar essa globalidade em Março de 2014 a marca assinou contrato com a 

cantora Shakira e desenvolveu uma campanha com ações em TV, mídia digital, impressa e 

relações públicas. Com o slogan “sentir-se bem vem de dentro” a peça principal da campanha, 

um audiovisual, tem como trilha sonora a música Dare (La La La), presente no álbum da 

cantora que foi lançado também no mesmo período. Desenvolvido por VINIZIUS/ Y&R 

Barcelona e dirigido por Laume de Laiguana, no anúncio conforme descrito pela Danone a 

cantora aparece em uma “floresta da fantasia onde ela é regada de purpurina dourada e dança 

para expressar o quão bem ela sente por dentro". E para representar essa sensação de bem-

estar é utilizado o ícone de um sorriso que é desenhado na barriga da cantora, região em que o 

iogurte faz efeito. A campanha abrangeu 50 países, com isso o VP de Marketing Global da 

Activia declarou que foi uma campanha global inédita para Activia e para Danone. “É a maior 

e mais sofisticada iniciativa de marketing já realizada pela companhia e é uma grande 

satisfação contar com uma das maiores cantoras do mundo como nossa embaixadora oficial. 

A Shakira é a melhor pessoa para representar a importância de saúde interna. Ela é o exemplo 

perfeito de como se sentir bem por dentro é essencial para a sua expressão como artista 

global" afirmou Luca Casaura em entrevista disponível no site Adnews. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Frames do comecial “Dare to feel good” 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=0aJvt80AU-8> Acesso em 4 de novembro de 

2014. 
 



27 
 

 

3.1.2 Shakira 

 A cantora latina Shakira nasceu em Barranquilla na Colômbia. Lançou o primeiro 

disco aos 13 anos nomeado “Magia”. Dois anos depois, lançou o segundo com o título 

“Peligro”. Porém, só ficou famosa com o álbum “Pies Descalzos”, com o qual se tornou 

conhecida nos EUA, por onde fez sua turnê no ano de 1996. Em 1998, a cantora lançou o 

álbum “Dónde Están Los Landrones”, o que acarretou em discos de platina nos EUA, 

Colômbia, México, Espanha e Chile. Com o primeiro álbum em inglês, o “Laundry Service” 

em 2001, a cantora ganhou ainda mais visibilidade, vendendo mais de 13 milhões de cópias 

no mundo inteiro. A partir disso, a Shakira consagrou sua carreira e hoje é uma das cantoras 

latinas mais importantes, sempre está na mídia e a maioria de suas músicas marca presença no 

topo das paradas musicais de todo mundo. 

 Além do sucesso musical, a cantora tem uma forte imagem associada a questões 

sociais. Em 1997 criou a fundação Pies Descalzos, que atua na assistência de crianças 

carentes na Colômbia, país que enfrenta vários problemas sociais, mais de 4,5 mil crianças 

são atendidas e recebem atendimento médico, odontológico, psicológico e educacional na 

instituição. Por estar sempre atenta a problemas comunitários, foi eleita a primeira 

colombiana a ser embaixadora da Unicef, o fundo das Nações Unidas para a Infância e 

Juventude. 

 

3.1.3 World Food Programme (Programa de alimentação mundial – PAM) 

 

O Programa Alimentar Mundial é a maior agência humanitária do mundo que tem 

como objetivo o combate à fome. O PAM dispõe de alimentação em casos de situações 

extremas como guerras, conflitos civis e desastres naturais. Depois que a causa de uma 

emergência já passou, a comida é direcionada para comunidades carentes. A PAM faz parte 

do sistema das Nações Unidas e é financiado voluntariamente. O programa defende a visão de 

mundo em todo homem, mulher e criança deveriam ter acesso a alimentos necessários para 

uma vida ativa e saudável. Em média, o PAM ajuda mais de 80 milhões de pessoas com 

assistência alimentar em 75 países. Essa assistência é dividida entre vários programas, um 

deles é o School Meals que prove refeições escolares a países em desenvolvimento. A 

importância desse programa se deve ao fato de que a alimentação escolar é uma ferramenta 



28 
 

para o desenvolvimento e crescimento de crianças, e a escola desempenha um papel essencial, 

visto que é a base para as gerações crescerem e prosperarem. 

 

3.1.4 Copa do mundo FIFA 

 

A Fédération Internationale de Football Association (FIFA) foi fundada em 1904, é 

composta por 209 federações nacionais e tem como propósito a melhora e desenvolvimento 

do futebol. Responsável pela maior competição internacional de futebol e de maior audiência, 

a Copa do Mundo. O evento é disputado por seleções masculinas das federações aliadas, 

acontece a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 1946, 

quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. As 19 edições da Copa do 

Mundo da FIFA foram vencidas por oito seleções diferentes, sendo elas o Brasil (cinco 

títulos), Itália (quatro títulos), Alemanha (três títulos), Argentina (dois títulos), Uruguai (dois 

títulos), Inglaterra, França e Espanha. 
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4 ROTEIRO DO VIDEOCLIPE 

 

O clipe foi publicado no Youtube no dia 22 de Maio de 2014, com o título Shakira – La 

La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown.  No texto da descrição do vídeo fica claramente 

anunciado a parceria entre a cantora e a Activia, que juntos apoiam o PAM com um site que 

direciona para a campanha social. Também, há divulgação do álbum ofical da Copa do 

Mundo, o On Love, One Rhythm, no qual a música La La La também faz parte, e o álbum 

oficial da Shakira, ambos com links para download das músicas no Itunes. O clipe tem como 

trilha sonora a adaptação da letra Dare (La La La) com a temática da Copa do Mundo, a letra 

completa com tradução está no anexo A desse trabalho. 

Quando o clipe se inicia, fica evidente a parceria entre a Activia, Shakira e o World 

Food Programme, conforme pode ser verificado na figura 3 e 4. 

 

 
Figura 3: Início do clipe 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 

 

 
Figura 4: Parceria entre Shakira e Activia em apoio a World Food Programme 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 
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Após a abertura com a apresentação dos nomes envolvidos, a música começa com a 

participação de Carlinhos Brown, cantor brasileiro reconhecido por trabalhar com um estilo 

musical influenciado pelo rap, soul, funk e ritmos afro-baianos, sua participação é a única 

parte cantada em português com o seguinte trecho:  

 

“Essa bola vai rolar 

Mundo é um tapete verde 

Quando a bola chega lá 

O coração fica na rede, na rede, na rede” 

 

            Como forma de simbolizar o Brasil, durante os primeiros trinta e quatro segundos do 

videoclipe há uma sequência de imagens que retratam tribos indígenas, expondo 

características típicas dessa cultura como enfeites, pinturas corporais, uso de plumas, e 

também trançados de fibras ou armação de palhas. Além do uso de tambores, instrumento 

musical muito utilizado em rituais indígenas e que aparece diversas vezes, sendo o 

instrumento principal do clipe. 

 

 
Figura 5: Representação de tribo índigena 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 

 
 



31 
 

 
Figura 6: Uso de tambores  

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 

 
 

Após essa sequência de cenas, aparece pela primeira vez, em apenas um segundo, o 

ícone do sorriso, usado nas campanhas da Activia e que simbolizam o bem-estar (figura 7). 

 

 
Figura 7: Primeiro sorriso  

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 

 

Em um segundo momento, aparece juntamente com a cantora Shakira, um grupo de 

passistas que evidencia o carnaval, herança cultural brasileira bastante conhecida pelos países 

estrangeiros (figura 8). 
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Figura 8: Grupo de passistas 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 

2014. 

Intercalando a cena descrita acima, aparecem os jogadores mundialmente conhecidos 

como o colombiano James Rodríguez, os argentinos Lionel Messi e Sergio Agüero, o 

brasileiro Neymar, os espanhois Gerard Piqué e Cesc Fábregas. Além desses, também 

aparecem os jogadores Radamel Falcao García e Eric Abidal que não participaram do 

mundial. Os jogadores aparecem dublando a música, dançando e comemorando como se 

tivessem feito gols, sempre com o mesmo enquadramento (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Jogadores apresentados no clipe (direita para esquerda: James Rodríguez, Lionel Messi, Sergio 
Agüero, Neymar, Gerard Piqué , Cesc Fábregas. Radamel Falcao  García e Eric Abidal). 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 
2014. 
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Ademais, além da representação brasileira, o videoclipe faz referências a outras nações 

que participaram da Copa do Mundo através da aparição de bandeiras em segundo plano 

conforme se pode verificar na figura 10. Ainda para apresentar as etnias do mundo, diversos 

modelos com diferentes estereótipos aparecem com mãos, olhos, boca e rosto pintados 

também com as cores das bandeiras (figura 11). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Bandeiras 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 

2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Frames com modelos pintadas com cores de bandeiras 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de novembro de 

2014. 
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Entre as cenas descritas acima, aparece novamente o ícone do sorriso, com modelos 

também pintadas com cores de bandeiras (figura 12). Porém, é possível perceber que não são 

passagens aleatórias, visto que a aparecem durante o seguinte trecho da música: “sinta como o 

planeta se torna um, bate como uma bateria ao mesmo ritmo”. Nota-se a presença da palavra 

ritmo, a qual é bastante utilizada pela marca para refletir a promessa básica do iogurte. 

 

 
Figura 12: Segunda cena em que aparecem os sorrisos 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 

 

A sequência de cenas volta a se repetir aparecendo a Shakira em meio a bandeiras, 

modelos com rostos pintados e mais uma vez aparece Activia sendo representada pelos 

sorrisos desenhados nas barrigas das modelos, conforme figura 13.  

 

 
Figura 13: Modelos com sorrisos pintados na barriga 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 
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Após um minuto de clipe, surge a participação de crianças, devido o apoio anunciado à 

causa social que incentiva a alimentação escolar a crianças carentes. Meninos aparecem 

correndo e jogando futebol, em muitas cenas estão brincando em meio ao barro, como uma 

forma de manifestar que não existe diferença entre elas (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Crianças brincando 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 

2014. 
  

A partir disso, o clipe intercala cenas da cantora, dos jogadores, das passistas, das 

crianças e novamente de modelos com diferentes estereótipos. Porém, a marca só volta a 

aparecer quando chega aos dois minutos e treze segundos e diferente das outras vezes, o 

sorriso está esboçado nas duas crianças que apareceram na abertura do vídeo (figura 15). 

 

 
Figura 15: Crianças com o ícone da Activia desenhado na barriga 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 
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É possível observar que chegando a minuto do fim da música os sorrisos aparecem 

com mais frequência, principalmente enquanto o refrão é cantado, trecho da música que é 

reproduzido igualmente na campanha da Activia lançada dois meses antes da copa, com a 

participação da Shakira, conforme apresentado anteriormente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Frames em que aparecem o sorriso 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 

 

Antes de terminar, o clipe retoma os elementos já apresentados, inclusive os une em 

uma única cena conforme figura 17. 

 

 
Figura 17: Cena que representa diversidade 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 
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Em seguida, o sorriso aparece mais duas vezes antes do clipe terminar e é 

discretamente desenhado na barriga das crianças e na outra cena está pintado na representação 

um índio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Activia representada pelo sorriso 
Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 

2014. 
 

 O clipe finaliza enfatizando mais uma vez essa parceria e divulgando a mensagem de 

que cada compartilhamento estaria contando como doação para o World Food Programme 

(figuras 19 e 20). 

 



38 
 

 
Figura 19: Shakira e Activia em apoio a World Food Programme 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 

 

 
Figura 20: “Propague a mensagem, cada compartilhamento conta” 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 10 de novembro de 
2014. 

 
 

Essa foi uma breve descrição do clipe, que resulta na união de todas essas figuras e 

elementos como a cantora Shakira, sendo a protagonista da maioria das cenas, os jogadores 

famosos, modelos e crianças que em um cenário predominantemente marrom, criam uma 

alternância de cenas que conseguem defender uma globalidade de etnias e culturas. 
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4.1. ANÁLISE 
  
 
 O videoclipe La La La (Brazil 2014) alcançou uma repercussão a nível mundial se 

tornando o anúncio mais compartilhado da história nas redes sociais digitais. Pode-se atribuir 

esse sucesso a alguns fatores, um deles é a escolha do trackvertising, por ser um clipe trás um 

caráter musical e uma produção audiovisual que pode resultar em uma grande visibilidade, 

segundo Torres (2009) somos seres visuais e respondemos de imediato a imagens em 

movimento. Outro fator interessante é que o trackvertising não tem data de validade, diferente 

de outros formatos publicitários, o que significa que o clipe continuará sendo visto e 

compartilhado, e a marca relacionada também, por mais que seja em menor intensidade do 

que quando lançado. Quanto à classificação, esse formato além de ser um videoclipe é 

também advertainment, pois como Ogden e Crescitelli (2007) explicam, essa ferramenta une 

propaganda e entretenimento. Ainda seria possível classificar o trackvertising como branded 

entertainment, visto que há um grau elevado de envolvimento entre a marca e o videoclipe, 

além disso, o vídeo é um produto com a intenção de divulgar a Activia, portanto se encaixa no 

conceito citado por Russel (2007) na página 12 desse trabalho.  

Outro fator decisivo foi a escolha do cantora, como a Activia é comercializada em 

muitos países, eleger um artista que também tem destaque e faz sucesso mundialmente é uma 

estratégia inteligente. A escolha da Shakira para anunciar os produtos da Danone, acrescenta à 

marca tudo o que a cantora colombiana representa, principalmente por transmitir a ideia de 

saúde e cuidado com o corpo, e também por ter um estereótipo que é buscado por muitas 

consumidoras. Ou seja, conforme Pinho (1996) defende, esse conjunto de valores transmitidos 

ao consumidor é o que difere a marca das demais na hora de adquirir um produto.  

Um ponto a ser destacado referente à cantora pop são os movimentos com o quadril 

que ela faz, região do corpo que geralmente aparece nos comerciais da Activia juntamente 

com uma simulação de como o iogurte regula o intestino (figura 21). Esse mesmo 

enquadramento é encontrado no comercial lançado em março e em muitas cenas do 

trackvertising como uma maneira evidente de associar a marca. Aliado a esse enquadramento, 

a representação de um sorriso desenhado na barriga é outro detalhe que predomina nas cenas 

como forma de simbolizar o bem-estar de quem consome os produtos Activia. Embora sejam 

perceptíveis ao público, há ao mesmo tempo uma sutileza na mensagem, visto que apenas 

quem já teve contato com outro comercial consegue identificar (figura 22 e 23). Para Kapferer 

esses elementos integram a marca e podem ser designados como signos figurativos, visto que 

dão sentido e conceituam à marca. 
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Figura 21: Comercial explicando como a Activia funciona 

Fonte: Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=hTFOQotldQk > Acesso em 12 de novembro 
de 2014. 

 

 
Figura 22: Comercial Dare lançando em Março 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=0aJvt80AU-8> Acesso em 4 de 
novembro de 2014. 

 

 
Figura 23: Cena do trackvertising 

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w> Acesso em 8 de 
novembro de 2014. 

 

Comprova-se assim que a marca vem se apresentando de uma maneira uniforme e tem 

conseguido estabelecer uma ligação entre suas campanhas. 
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A temática da Copa do Mundo também favoreceu viralização do videoclipe, visto que 

a Shakira tem um histórico por ter cantado a música oficial do Mundial que aconteceu na 

África do Sul em 2010, a canção “Waka Waka (This Time for Africa)” se tornou um hino na 

copa, embora houvesse algumas críticas devido à nacionalidade da cantora, a música se 

tornou um sucesso. Diferentemente da música oficial da Copa do Mundo do Brasil, intitulada 

“We are one” com participações de Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte. A música não foi 

bem aceita e muito criticada por não trazer brasilidade no arranjo e no ritmo. Uma enquete 

realizada com 474 pessoas feita pelo Estado comprovou que 86% dos entrevistados não 

gostaram da composição. A má receptividade com a música oficial colaborou para que a 

música La La La (Brazil 2014) se tornasse a canção preferida da copa. 

Outra questão importante é o apoio ao World Food Programme que incentivou 

compartilhamentos com o intuito de colaborar com a instituição, tornando os usuários agentes 

de uma boa ação. Portanto, as pessoas passaram a compartilhar não apenas um gosto musical, 

mas também uma mensagem de solidariedade, segundo Castells (1999) as pessoas buscam ser 

representadas por aquilo que acreditam.  

O resultado do trackvertising pode ser medido através dos compartilhamentos e 

visualizações. Segundo a Unrully desde Maio o La La La alcançou 5.674.659 

compartilhamentos. A maior parte foi originário do Facebook com 5.565.935, seguido do 

Twitter  com 108.392 compartilhamentos e os blogs com 332 publicações a respeito. Além 

disso, totalizou mais de 147 mil comentários, e até novembro de 2014 estava com quase 400 

milhões de visualizações no Youtube. 

Além dos números positivos para as marcas, segundo o site do World Food 

Programme mais de 4.201.362 refeições escolares nutritivas foram fornecidos para as 

crianças, graças a parceria entre a Shakira e a Activia. Esses números comprovam que uma 

boa estratégia aliada a oportunidades podem gerar cases de sucesso. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Entender o mundo da comunicação requer muita flexibilidade, visto que antes é 

necessário entender o comportamento da sociedade. Todavia, a sociedade não é estática, 

muito menos linear em seu modo de agir, pois acompanha todas as mudanças do mundo. Com 

certeza, a maior e que continua proporcionando novas formas de conversação é a internet. E a 

partir desse meio surgem novas ferramentas a fim de manter as marcas presente no dia a dia 

das pessoas. 

 A presente pesquisa buscou isso, compreender como o trackvertising, uma nova 

ferramenta de comunicação, funciona. Para dar conta foi eleito o clipe La La La (Brazil 2014) 

protagonizado pela cantora Shakira em parceria com a Activia. E após o levantamento de 

informações concluiu-se que esse formato é uma nova forma de publicidade que resulta em 

um videoclipe lançado entre um artista e uma marca no qual essa colaboração fica explícita. 

Por unir entretenimento e publicidade pode também ser classificado como Advertainment.  

 Portanto, o primeiro objetivo específico foi identificar a relação estabelecida entre as 

marcas envolvidas no clipe e a artista. Foi percebida a representação que a Activia buscou 

utilizando a imagem da Shakira, inicialmente por ser uma artista reconhecida a nível mundial, 

e também pelo histórico como cantora oficial do mundial anterior e seu envolvimento em 

causas sociais.  

O segundo objetivo teve como intuito verificar como a Copa do Mundo influenciou na 

viralização do clipe, e após a análise foi apurado que a escolha da cantora, de jogadores 

famosos e a composição de cenas que conseguiram representar uma diversidade de etnias 

foram fatores determinantes. Outro ponto relevante foi a rejeição à música oficial, gerando um 

buzz positivo para a música La La La. 

O último e terceiro objetivo era analisar como o World Food Programme influenciou 

na divulgação do clipe, por ser uma causa nobre em prol da alimentação escolar de crianças 

do mundo inteiro, acredita-se que houve uma sensibilização do público, comprovado através 

do número de doações apresentados no site da instituição. 

 Visto que, sempre surgem novas formas de comunicar, esse é um campo fértil de 

pesquisa e pouco investigado. Pode-se notar essa carência devido à dificuldade em encontrar 

materiais científicos que contemplassem conteúdos referentes a novas ferramentas de 

comunicação, assim como aos meios em que elas se desenvolvem. Por isso, realizar este 

estudo foi um desafio e ao mesmo tempo serviu como estímulo por poder contribuir com um 

assunto recente.  
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Fica o aprendizado e a consciência de que no papel de publicitário, estar sempre 

atualizado e em busca de novos conhecimentos é essencial para um bom gerenciamento de 

marcas, é preciso pensar além de mídias e ações tradicionais. “Sair fora da caixa” é frase 

clichê, mas os resultados são em sua maioria inéditos. 

Por fim, como pesquisadora, pretende-se levar as reflexões deste estudo para outros 

trabalhos, com a finalidade de aprofundar os conceitos aqui apresentados, e assim contribuir 

para outras pesquisas que abrangem o assunto abordado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

REFERÊNCIAS  
 
 

ACTIVIA. Disponível em <http://www.activia.com/pt-br/> Acesso em 23 de out. 2014. 

 

AD BARE. Disponível em < http://adbare.com/2014/08/06/activias-shakira-trackvertising-

clip-outdoes-darth-vader> Acesso em 02 de out. de 2014. 

 

ADWEEK. Disponível em <http://www.adweek.com/adfreak/see-ad-just-eclipsed-

volkswagens-force-most-shared-all-time-159297> Acesso em 20 de out. 2014. 

 

ANALISE BRANDED CONTENT. Disponível em 

<http://analisebrandedcontent.wordpress.com/2013/07/02/caso-11-real-beauty-sketches-

dove>. Acesso em: 24 de abr. 2014.  

 

ADNEWS. Disponível em < http://www.adnews.com.br/publicidade/shakira-come-activia-e-

vai-parar-em-floresta-encantada-em-anuncio > Acesso em 16 out. 2014. 

 

BRAISNTORM 9. Disponível em 

<http://www.brainstorm9.com.br/46516/advertising/shakira-estrela-novo-comercial-activia/> 

Acesso em 16 de out. 2014. 

 

CASTELLS, Manuel.  A sociedade em rede: A era da informação: economia, sociedade e 

cultura. Trad. por: Roneide Venâncio Majer.  5 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

E-BIOGRAFIAS. Disponível em <http://www.e-biografias.net/shakira/> Acesso em 23 de 

out. 2014. 

 

ÉPOCA NEGÓCIOS. Disponível em 

<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2012/10/danone-conta-

estrategia-para-se-manter-lider-e-crescer-categoria-no-brasil.html> Acesso em 29 de out. 

2014. 

 



45 
 

EXAME. Disponível em < http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/perdi-meu-amor-na-

balada-leva-nokia-ao-procon-e-ao-conar>. Acesso em: 24 de abr. 2014. 

 

EXAME. Disponível em <http://exame.abril.com.br/pme/noticias/o-que-aprender-com-10-

campanhas-de-marketing-viral>. Acesso em: 24 de abr. 2014. 

 

FIFA. Disponível em <http://pt.fifa.com/aboutfifa/worldcup/>Acesso em 26 de out. 2014 

 

FORBES. Disponível em <http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml>. Acesso em 13 

de Out. 2014. 

 

KAPFERER, Jean-no. As marcas: capital da empresa. São Paulo: Bookman, 1998. 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Trad. por Vera Whately. 

7 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora AS, 1998. 

 

LAPEC. Disponível em <http://lapecpp.files.wordpress.com/2011/05/tfg-ii-gabriel-

souza.pdf>. Acesso em: 6 de maio 2014. 

 

LUPETTI, Marcélia. Planejamento de Comunicação. São Paulo: Futura, 2001 

 

MEIO E MENSAGEM. Diponível em 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2014/07/31/Video-de-

Shakira-e-Activia-bate--The-Force-.html>. Acesso em 29 de out. 2014. 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: Um guia 

prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. São 

Paulo: Atlas, 2005.  

  

MUNDO DAS MARCAS. Disponível em 

<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/activia.html> Acesso em 29 de out. 2014. 

 



46 
 

OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: 

conceitos, técnicas e práticas. Trad. por Cristina Bacellar. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

 

PINHO, José Benedito. O Poder das marcas. São Paulo: Summus Editorial,1996. 

 

PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. 2.ed. São 

Paulo: Hacker, 2002. 

 

PONTE, João Pedro (2006). Estudos de caso em educação matemática. Bolema,1994. 

 

PONTES, Pedro. Linguagem dos videoclipes e as questões do indivíduo na pós-

modernidade. Sessões do Imaginário. Porto Alegre: FAMECOS/PUCRS, 2003. 

 

PROPMARK. Disponível em <http://propmark.uol.com.br/anunciantes/47639:danone-lanca-

campanha-global-com-shakira> Acesso em 16 de out. 2014 

 

RECUERO, Raquel. A conversação em rede: a comunicação mediada pelo computador e 

redes sociais na Internet.  Porto Alegre: Sulina, 2012. 

REELSEO. Disponível em <http://www.reelseo.com/brands-trackvertising/> Acesso em 20 

de out. 2014. 

 

RUSSEL, Cristel Antonia. Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment. 

Disponível em 

<http://www.yaffecenter.org/downloads/Advertainment_teaching_materials.pdf> Acesso em 

20 de out. 2014 

 

SOARES, Thiago. Videoclipe: o elogio da desarmonia. João Pessoa: Marca de Fantasia, 

2012. 

 

TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital:  tudo o que você queria saber sobre 

marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo, SP: Novatec, 

2009.  

 



47 
 

VAZ, Conrado Adolpho. Os 8ps do Marketing Digital: o guia estratégico de marketing 

digital. São Paulo, SP: Novatec, 2011. 

 

VIRAL VIDEO CHART. Diponível em 

<http://viralvideochart.unrulymedia.com/chart_keyword/Mashable_Global_Ads_Chart?items

=100&interval=all_time> Acesso em 20 de out. 2014. 

 

UNRULY. Disponível em <http://unruly.co/> Acesso em 26 de out. 2014. 

 

WORLD FOOD PROGRAMME. Disponível em <http://www.wfp.org/> Acesso em 10 out. 

de 2014 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman,  

2001. 

 

YOUTUBE. Disponível em < http://www.youtube.com >. Acesso em 4 de nov. 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO A 

Letra e tradução da música La La La (Brazil 2014). 

 

Letra Tradução 

Essa bola vai rolar 
Mundo é um tapete verde 
Quando a bola chega lá 
O coração fica na rede, na rede, na rede 
Hola, hola 
 
La la la la la (6x) 
I dare you 
 
Leggo, Leggo, Leggo, Leggo 
 
Feel how the planet's 
Become one 
Beats like a drum 
To the same rhythm 
 
Hear the whistle 
Kick the ball 
The entire world 
Soars like an eagle 
 
In Rio we play 
Like we dance 
Only today 
There's no tomorrow 
 
Leave all behind 
In this place 
There's no space 
For fear or sorrow 
 
Is it true that you want it 
Then act like you mean it 
With everyone watching 
It's truth or dare can you feel it 
 
La la la la la (6x) 
I dare you  
Leggo, Leggo, Leggo, Leggo 
 
You have arrived 
It's the place 
No more doubts 
The time is coming 
 
Feel how the planet's 
Become one 
Like a drum 
Destiny's calling 
 
German, Colombians 
Spanish and French 
Off the bench 

Essa bola vai rolar 
Mundo é um tapete verde 
Quando a bola chega lá 
O coração fica na rede, na rede, na rede 
Olá, olá 
 
La la la la la (6x) 
Eu te desafio 
 
Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá 
 
Sinta como o planeta 
Se torna um 
Bate como uma bateria 
Ao mesmo ritmo 
 
Ouça o apito 
Chute a bola 
O mundo inteiro 
Plana como uma águia 
 
No Rio, nós jogamos 
Assim como dançamos 
Somente hoje 
Não há amanhã 
 
Deixe tudo para trás 
Neste lugar 
Não há espaço 
Para o medo ou sofrimento 
 
É verdade que você quer 
Então aja como se realmente quisesse 
Com todos assistindo 
É verdade ou desafio, você pode sentir isso? 
 
La la la la la (6x) 
Eu te desafio 
Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá 
 
Você chegou 
Este é o lugar 
Não há mais dúvidas 
A hora está chegando 
 
Sinta como o planeta 
Se torna um 
Bate como uma bateria 
O destino está chamando 
 
Alemães, colombianos 
Espanhóis e franceses 
Início do jogo 
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You gotta own it 
 
Down here we play 
Like we dance 
It's Brazil 
And now you know it 
 
Is it true that you want it 
Then act like you mean it 
With everyone watching 
It's truth or dare can you feel it 
 
La la la la la (6x) 
I dare you 
 
Is it true that you want it 
Then act like you mean it 
The whole world is watching 
It's truth or dare can you feel it 
Feel it, feel it 
 
La la la la la (6x) 
I dare you 
 

Vocês precisam dominá-lo 
 
Aqui nós tocamos 
Assim como dançamos 
É Brasil 
E agora você sabe 
 
É verdade que você quer 
Então aja como se realmente quisesse 
Com todos assistindo 
É verdade ou desafio, você pode sentir isso? 
 
La la la la la (6x) 
Eu te desafio 
 
 
É verdade que você quer 
Então aja como se realmente quisesse 
Com todos assistindo 
É verdade ou desafio, você pode sentir isso? 
Sinta, sinta 
 
La la la la la (6x) 
Eu te desafio 

 


