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RESUMO 

 

Este trabalho analisa quatro filmes publicitários da Cerveja Bavária Premium, com o objetivo 
de focar sua característica de oralidade na desconstrução das mensagens, tendo como objeto 
de pesquisa a concretização da linguagem oral ou boca-a-boca, a partir do foco do trabalho. 
Dessa forma procura analisar as diversas desconstruções que os filmes publicitários 
apresentam, bem como sua íntima relação com a vida dos jovens, que se tornam os 
“transmissores” dessas mensagens e, à feição dos “vírus”, multiplicam a nova “onda” de 
consumir Bavária Premium. Trata-se de um processo de marketing que se vale de e-mail, 
blogs, filmes publicitários, sites que vagueiam na internet, para veicular propaganda 
denominada marketing viral. 
 
Palavras-chave: filmes publicitários, oralidade, marketing viral 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 

This paper analyzes four Bavarian beer advertising films Premium, with the aim of focusing 
its characteristic of orality in the deconstruction of the messages, having as object the 
realization research of oral language or Word of mouth, from the focus of the work. In this 
way seeks to analyse the various desconstruções that the videos feature, as well as its close 
relationship with the lives of young people, who become the "transmitters" of these messages 
and, to the flourishing of the "virus", multiply the new "wave" of consuming Bavaria 
Premium. It is a marketing process that vale of email, blogs, videos, websites who wander on 
the internet, to serve propaganda called viral marketing.   
 
Keywords: advertising films, orality, viral marketi ng. 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

 

 
 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 8 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ....................................................................................11 

2.1 INTERNET – O CIBERESPAÇO .........................................................................11 

2.2 REDES SOCIAIS .................................................................................................16 

2.3 ORALIDADE .......................................................................................................21 

2.4 MARKETING VIRAL ..........................................................................................23 

3 METODOLOGIA ....................................................................................................28 

4 APRESENTAÇÃO DOS FILMES PUBLICITÁRIOS ....................................................29 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................36 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Cenários e falas do primeiro filme publicitário .............................................31 

Quadro 2. Cenários e Falas do segundo filme publicitário .............................................32 

Quadro 3. Cenários e falas do terceiro filme publicitário ...............................................34 

Quadro 4. Cenários e falas do quarto filme publicitário .................................................35 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Fotos representativas das cenas de introdução dos filmes publicitários .........29 

Figura 2. Fotos representativas das cenas de finalização dos filmes publicitários .........29 

Figura 3. Fotos representativas das cenas do primeiro filme publicitário ......................30 

Figura 4. Fotos representativas das cenas do segundo filme publicitário ......................32 

Figura 5. Fotos representativas das cenas do terceiro filme publicitário ........................33 

Figura 6. Fotos representativas das cenas do quarto filme publicitário ..........................35 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

Marketing viral é a denominação de uma técnica de propaganda que assume caráter 

similar ao de um vírus, porque se espalha com rapidez. A mensagem alcança um usuário que 

lhe é suscetível, alguém que fala a sua “língua”, que respeita e entende seus costumes e 

hábitos cotidianos ou, mais precisamente, que se sente respeitado em seus interesses próprios 

e características (SILVA, 2008). 

A expectativa desse tipo de publicidade é que o usuário, em contato com a mensagem 

seja persuadido por ela, e decida “contaminar” os membros de sua rede de contatos, 

espalhando a mensagem por toda a comunidade para que, assim, ela produza seus efeitos 

numa curva logística de proporção exponencial. 

Essa técnica que, muitas vezes, tem o patrocínio de uma marca que procura divulgar 

com rapidez seus produtos e serviços, chega a apelar para a veiculação de filmes 

publicitáriosclips divertidos ou, mesmo, jogos interativos. 

Este trabalho acadêmico propõe-se a fazer uma apreciação dos filmes publicitários da 

cerveja Bavária Premium que foram ao ar, pela primeira vez, no dia 17 de setembro de 

2007,através da TV, como informa o site adNEWS. A campanha, que constitui o corpus desta 

pesquisa, conta com quatro filmes publicitários. Neles, cada personagem fala dos ingredientes 

que compõem a cerveja. Porém, isso é feito de um modo que gradativamente vai alterando o 

sentido original da primeira informação. Assim, os quatro filmes publicitários criados pela 

Agência Talent Propaganda S/A desenvolvem o tema do telefone sem fio para desvendar 

como a cerveja é Premium e suave, ao mesmo tempo. 

A história se desenvolve a partir da pergunta "Como eles conseguiram?" e tem seu 

clímax na mensagem "É a receita que refresca: cai como uma luva para o verão". A partir 

daí, a notícia se espalha de pessoa para pessoa. O enredo segue com a informação que "A 

moda do verão é tomar Bavária Premium de luva", transformando-se nas mensagens: "Os 

mestres-cervejeiros disputam a cerveja no tapa" e "A mestre-cervejeira trabalha apenas de 

luva" e assim por diante. O filme termina com a pergunta “qual é a sua teoria para o sabor?” 

O viral "Receita" foi veiculado nas principais emissoras da TV por assinatura e nas 

mais importantes salas de cinema do Brasil.  
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Os virais analisados da cerveja Bavária Premium podem ser compreendidos como um 

“telefone sem fio”, ou seja, uma informação que passa de uma pessoa para outra, podendo 

assim, ao longo da conversa, desconstruir a mensagem, como estava inicialmente proposta. 

Percebe-se, pois, que o viral tornou-se uma ferramenta de concretização do boca-a-

boca, como bem se pode constatar no comercial da Cerveja Bavária Premium - Teorias. 

Assim, o que se busca é compreender como a mensagem boca-a-boca se molda a partir da 

oralidade em comparativo com a ferramenta viral do vídeo, como também, a identificação dos 

traços da oralidade dentro do viral analisado, a construção textual da mensagem do viral e 

como se processa a construção do marketing desde o início da oralidade. 

A escolha do tema deve-se à importância dos filmes publicitários na divulgação de 

campanhas publicitárias, que se efetivam por meio das estratégias de marketing com a 

finalidade de fidelizar o público de um determinado produto.  

A internet não é uma novidade. Grande parte das pessoas, entre diferentes classes 

sócias e faixas etárias, estão conhecendo-a melhor com o passar do tempo, através da 

utilização de inúmeras redes sociais. Incorporada ao dia-dia de tantos, poucos se dão conta da 

sua importância para quem vende e para quem compra. Aliás, os consumidores, na verdade, 

tomaram conta da internet: tem-na como instrumento poderoso de pesquisa e compra, como 

lembra Torres (2009). 

Mas, agora, através do e-commerce, as marcas de produtos estão investindo nesse 

processo, ao jogarem na rede a publicidade viral.  

A propaganda viral é um processo relativamente novo, produto da internet, cujo uso deve 

merecer alguns cuidados, para que não se torne, em vez de uma ferramenta favorável, um 

recurso adverso. De acordo com Torres (2009), há muitos caminhos na internet para atingir o 

consumidor. A escolha de qual será o melhor, em cada caso, depende de conhecimento, 

pesquisa e planejamento.  

De acordo com Vasconcelos (2009), como toda ferramenta inovadora, a propaganda viral 

precisa ser utilizada com cuidado, com ética e obediência às orientações da boa educação no 

uso da internet. 

Mensagens de novidades, principalmente relacionadas à prestação de serviços, por 
meio de sites ou incentivos a ações de relações públicas, tais como campanhas 
sociais e culturais, costumam gerar marketing viral, pois são interpretadas como o 
oferecimento de um benefício a mais aos usuários da rede (VASCONCELOS, 2009, 
p. 104).  
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A globalização e a inclusão digital tornaram possível analisar o marketing viral como 

uma forma muito eficiente do novo marketing mundial. Cada vez mais as pessoas aderem ao 

meio digital e por ele se comunicam, o que causa um turbilhão de informação e uma firme e 

forte corrente.  

A eficiência do marketing viral condiz com o processo criativo envolvido, com a 

marca em questão e com o público que se quer atingir. É um impulso natural do usuário em 

assimilar a mensagem, de acordo com a sua identificação com a mesma. 

 

 



 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 INTERNET – O CIBERESPAÇO 

 

A Internet é um instrumento que foi projetado pela Advanced Research Projects Agency 

(ARPA)1, órgão do Departamento de Defesa dos EUA, dedicada em pesquisa de informações para o 

serviço militar. Foi esse órgão que criou a Arpanet, rede da ARPA, para garantir comunicação 

emergencial, em caso de conflito entre EUA e URSS. Depois de inúmeros testes de conexão entre 

estados distantes, como Dallas e Washington, a Agência de Comunicação e Defesa ganhou, em 1975, 

o controle da Arpanet. A Agência tinha a finalidade de agilizar a comunicação entre os órgãos do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos    

O tráfico de dados cresceu rapidamente e, entre os novos usuários, havia 
pesquisadores universitários com trabalhos na área de segurança e defesa. Embora a 
comunidade acadêmica usasse a rede para transferir arquivos extensos por meio de 
e-mails, o foco da Arpanet era o serviço de informação militar (FERRARRI, 1009, 
p. 15). 

As comunidades acadêmicas começaram, aos poucos, a organizar novas redes, tendo então 

surgido a Bitnet (Because It’s Time Network)2 e CSNet (Computer Science Network)3. Essas redes 

começaram a permitir acesso a universidades e outras organizações nos EUA. Em 1986, A National 

Science Foundation (NSF)4 contribuiu de maneira decisiva para a expansão da Internet, ao 

desenvolver uma rede para conectar os pesquisadores norte-americanos, através de grandes centros de 

informática. 

Essas redes trafegavam, em seu backbone5, dados via computadores, voz (telefonia 
convencional), fibras óticas, microondas e links de satélites. Batizadas de 
superhighways6, essas redes conversavam entre si e ofereciam serviços ao governo, 
à rede acadêmica e aos usuários. A NSFNET continuou se expandindo e, no começo 
da década de 1990, eram mais de oitenta países interligados. (FERRARI, 2009, p. 
16). 

A partir dessas constatações, é possível imaginar o panorama que a rede apresentava nos anos 

1990. Inúmeros computadores instalados em laboratórios nas universidades e em outros centros de 

pesquisa, e também com enorme quantidade de computadores domésticos. 

                                                           
1Agência de Pesquisas e Projetos Avançados. 
2 Porque é tempo de trabalhar na rede. 
3 Rede de Ciência da Computação. 
4 Fundação Nacional de Ciência. 
5 Espinha dorsal. 
6 Principais vias de tráfego de dados. 
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Era uma interface simples e muito parecida com os menus BBS. Mas enquanto o 
número de universidades e investimentos aumentava em progressão geométrica, 
tanto na capacidade dos hardwares como dos softwares usados nas grandes redes de 
computadores, outro núcleo de pesquisadores, até bem modesto, criava 
silenciosamente a World Wide Web (Rede de Abrangência Mundial), baseada em 
hipertexto e sistemas de recursos para a Internet . (FERRARI, 2009, p. 16) 

Ferrari (2009) acrescenta que Tim Berners Lee, pai da World Wide Web, em 1980, escreveu o 

programa Enquire que permitia organizar as informações na web, até aquelas que possuíam links Mas 

somente pode divulgar o programa, em 1989, depois de ter trabalhado todos esses anos no seu 

aperfeiçoamento. Alia-se, em 1990, a Robert Cailliau que apresentou junto sua criação: o hipertexto 

CERN. 

O pesquisador e designer Jean François Groff trabalhou num projeto de InfoDesign, 

arquitetura e protocolos e convidou Lee como seu primeiro aluno; ambos implementaram consistentes 

inovações no design, na arquitetura e protocolos. Em 1992, criou-se o Grupo de Desenvolvimento de 

Softwares do Centro Nacional de Aplicações para Supercomputadores criou o College, reunindo 

pesquisadores e experts que se interessavam em explorar as potencialidades da Web Pertenceram a 

esse grupo o próprio Tim Berners Lee, inventor da Web, e Marc Andreessen. Lee trabalhava no Unix e 

em outras versões de Web browsers (navegadores).  

 
Andreessen trabalhava com Eric Bina, com quem criou o Mosaic, primeiro browser 
que realmente precedeu o Natscape. Em 1993, era a interface essencial para o 
ambiente gráfico: estável, fácil de instalar e de trabalhar com imagens simples em 
formato gráfico bitmap. Os sites tinham quase sempre fundo cinza, imagens 
pequenas e poucos links, mas para visionários como Lee e Andreessen, vivíamos o 
início da Internet que conhecemos hoje (FERRARI, 2009, p. 17).  

A partir daí, os sites de busca começaram a modernizar seu desempenho, melhorando 

suas interfaces. Surgiram os portais (portas de entrada), como o Yahoo!, os quais ofereciam 

conteúdo e strick applications7 à página de entrada, visualizada pelo browser Natscape. 

 

O crescimento da www foi rápido e não parou desde então. Em 1996, já existiam 56 
bilhões de usuários no mundo. Naquele mesmo ano, 95 bilhões de mensagens 
eletrônicas foram enviadas nos Estados Unidos, em comparação aos 83 bilhões de 
cartas convencionais postadas nos correios, segundo dados da Computer Industry 
Almanac. Para dar uma dimensão do crescimento da Internet, o número de 
computadores conectados ao redor do mundo pulou de 1,7 milhão, em 1993, para 
vinte milhões, em 1997 (FERRARI, 2009, p. 17). 

 

De acordo com Rüdiger (2004, p. 63), desde o final do século XX, a sociedade 

começou a viver – agora em termos planetários – um novo ciclo de transformações 

                                                           
7 Aplicativos que levavam o usuário e entrar em determinado site, aumentando, assim, o número de acessos. 
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tecnológicas, “a revolução microeletrônica e a revolução tecnológico-industrial a ela 

combinada nos levam a considerar o surgimento de uma nova civilização, cujos princípios se 

ligam cada vez mais aos processos eletrônicos de comunicação”. 

Muito mais do que mudanças técnicas nos meios de comunicação, a digitalização das 

mídias criou novas relações entre os indivíduos, permitiu que eles se tornassem produtores de 

conteúdos e, a partir dessa nova lógica de produção, passassem a disseminar pontos de vista 

nunca antes vistos/ouvidos/lidos nos meios tradicionais.  

 
[...] a noção de ambiência midiática [...] necessita não somente de uma constelação 
de diferentes modos de se comunicar, mas de sujeitos que se representam nessa 
especialidade, comunicam-se, informam-se, trocam experiências e opiniões, deixam 
suas marcas (LACERDA, 2008, p. 73). 

 

A hipótese que Levy (1999) levanta é a de que a cibercultura leva a co-presença das 

mensagens de volta a seu contexto como ocorria nas sociedades orais, mas em outra escala em 

uma órbita completamente diferente. A nova universalidade não depende mais da auto-

suficiência dos textos, de uma fixação e de uma independência das significações. Ela se 

constrói e se estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua 

vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos 

variados em uma renovação permanente.  

Quando o autor fala em ciberespaço, se refere a comunicação que se processa através 

da interconexão mundial de computadores. E ensina que esse termo significa tanto uma 

infraestrutura material de comunicação digital como um universo sem fim de informações 

(LEVY, 1999). “Quanto ao neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que 

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LEVY, 2999, 15).  

 

A disseminação da palavra escrita, a preeminência da máquina, o controle de tempo 
e espaço e as revoluções biológicas e bioquímicas dos últimos 100 anos produziram 
arranjos sem precedentes na biotecnia que hoje encontra novas formas de expressão 
em termos ciberculturais (ESCOBAR, 1994, p. 35).  

 

O final do século XX marcou um alto investimento em tecnologia informática, 

culminando na digitalização das mídias, o que favorece o processamento automático das 

informações para o meio virtual de maneira precisa. Digitalizar significa transformar toda e 

qualquer informação textual, sonora ou gráfica no código binário 0 ou 1, traduzindo-a para 
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uma única linguagem matemática capaz de converter todas as outras linguagens ao meio 

virtual.  

 

[...] a linguagem digital realiza a proeza de transcodificar quaisquer códigos, 
linguagens e sinais, sejam estes textos imagens de todos os tipos, gráficos, sons e 
ruídos, processando-os computacionalmente e devolvendo-os aos nossos sentidos na 
sua forma original [...] (SANTAELLA, 2007, p. 293). 

 

A “natureza tecnológica” dos meios digitalizados permite um processamento de 

informação muito maior com relação à capacidade de armazenamento dos meios analógicos. 

Os sinais digitais são constituídos de bits, unidades mínimas de informação, que não possuem 

peso e são transportadas à velocidade da luz. Por isso, a digitalização “[...] permite, de 

maneira cada vez menos onerosa, estocar e fazer circular uma enorme quantidade de 

informação” (SANTAELLA, 2007, p. 301). 

No entanto, pode-se afirmar que a mídia digital ainda está nos seus primórdios, o que 

propicia uma atividade incessante em busca de novas tecnologias midiáticas, novas maneiras 

de fazer, novos achados; no campo da propaganda, é possível afirmar que diariamente ocorre 

um novo tipo de veiculação publicitária. Hoje, os profissionais de marketing vêem a internet 

como um meio interativo e eficaz, porque atinge os objetivos dos anunciantes, principalmente 

quando descobre uma forma de se destacar entre a grande abundância de comunicações, como 

afirma Shimp (2002). 

Tal crescimento, associado à tecnologia, possibilita às empresas reduzirem os custos 

de informação e transação, uma vez que a informação atinge um número maior de pessoas 

conectadas e o produto passa a ser apresentado diretamente ao consumidor, sem a presença de 

intermediários. Dessa forma a Internet atende aos “objetivos específicos da mídia” que são, 

segundo Shimp (2002): alcance: número maior de pessoas; freqüência: período em que são 

expostas à propaganda; peso: quantidade de propaganda a ser veiculada no período; 

continuidade: o orçamento necessário para veiculação neste período; e custo: meio de 

comunicação mais barato que os tradicionais. 

A internet trouxe consigo a democratização da informação e da liberdade de 

expressão. Em sites, blogs e páginas pessoais, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, 

pode ser um produtor de conteúdo comunicacional, inclusive audiovisual. Pesquisas de mídia 

online apontam o vídeo como formato mais consumido em termos de conteúdo na internet e 

com a popularização do site YouTube, cada internauta pode ter seu próprio canal, postando e 

disseminando filmes publicitários de acordo com seu interesse pessoal. Estas inovações no 
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fluxo de comunicação pedem que a publicidade se redescubra e crie novas formas de 

comunicação audiovisual para atingir seu público-alvo via web. Pois agora, além de os 

criadores se libertarem das limitações de conteúdo e de formatos dos padrões tradicionais da 

publicidade para cinema e televisão, os usuários têm a liberdade de criar e também disseminar 

filmes publicitários livremente através da internet. 

 Segundo Garcia (2008), a convergência digital esta articulando uma integração 

multimídia que permite ver e ouvir no celular, no Palm ou no iPhone, áudio, imagens, textos 

escritos e transmissão de dados, tirar fotos e fazer filmes publicitários, guardá-los, comunicar-

se com outras pessoas e receber as novidades em um instante. 

A facilidade de ter informações em mãos e fontes, quase sempre seguras, esta cada vez 

mais rápida e com grande facilidade. Os criadores de aparelhos que facilitam esta rápida e 

fácil comunicação pensam não somente em criar modelos criativos, mas, também, em unir 

pessoas e informações ao mesmo tempo.“Somos convocados a sermos espectadores de nossa 

própria cidade e das outras, mesmo antes de visitá-las ou ainda que nunca o façamos, 

acessando virtualmente seus simulacros na web” (GARCIA, 2008, p. 48-49). 

Atualmente, citando o exemplo de Garcia (2008), não se precisa sair de casa para fazer uma 

visita à própria cidade ou a qualquer outro locar desejado, desde que se tenha a internet em 

mãos e tempo para girar ao redor do mundo sem sair de casa. 

 A interatividade na Internet, às vezes, se desterriotorializa. Conhece-se a facilidade 

dos internautas para socializar a partir de posições indefinidas, inclusive simuladas, 

inventando identidades. 

A comunicação digital, especialmente de caráter móvel por meio de celulares, 

proporciona, ao mesmo tempo, interação interna e deslocalização, conhecimentos e novas 

duvidas. O celular permite marcar compromissos presenciais, substituí-los, mandar e-mails ou 

mensagens instantâneas, lê-los, ouvi-los, conectar-se com informação e diversos textos e 

mensagens, arquivar ou eliminar a história dos encontros pessoais, o que quer dizer que, tanta 

funcionalidade, agilidade em um só aparelho, acabe por afastar contato entre pessoas em um 

modo presencial. 

 Pode-se afirmar, em um contexto atual que encontros de modo “cara a cara” hoje 

podem acontecer, mas não sem que antes a combinação do mesmo seja feita através do 

Messenger, assim como estudar na casa de um colega ou reuniões de estudos em grupo ou de 

empresas pode sim acontecer via satélite, por um só canal onde todos se enxerguem por uma 

tela, como se podem citar as inúmeras faculdades e cursos a distância. 
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O capítulo inicial do livro de Recuero (2009) faz referência à Comunicação Mediada 

por Computadores (CMC), divulgando eventos cotidianos, que acontecem ao redor do mundo, 

propiciando que sejam veiculados em segundos, através da mídia digital. 

Citam-se exemplos, como da posse do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, 

Barack Obama, de sua eleição polêmica com o candidato John McCain, pessoas do mundo 

inteiro tiveram a oportunidade de comentar, debater, criticar sob seus pontos de vistas,com 

outros internautas,através da internet. 

Para estabelecer uma rede social são necessários elementos significativos, para que 

ela, de fato, exista: os atores, as pessoas, as instituições ou grupos que compõem a rede, os 

nós da rede, e suas conexões, que são laços sociais ou interações. 

 

2.2 REDES SOCIAIS 

 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. 

Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e porosidade, 

possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. "Redes 

não são, portanto, apenas outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido 

de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente" (ESCOBAR, 

1994, p. 15).  

As redes sociais podem operar em diversos níveis, como redes de relacionamento 

(facebook, orkut, myspace, twitter), redes profissionais (LinkedIn), redes comunitárias (redes 

sociais em bairros ou cidades), redes políticas, dentre outras, e permitem analisar a forma 

como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os seus 

objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social. 

Um dos princípios da rede é a abertura e, ao mesmo tempo, porosidade, porque é uma 

ligação social; entretanto,  a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da 

identidade. Seus limites não são limites de separação, mas limites de identidade. Não limites 

físicos, mas limites de expectativas, de confiança e lealdade, que são continuamente 

reafirmados e renegociados pela rede de comunicações.    

O ponto para o qual convergem todos os tipos de rede social é o compartilhamento de 

informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A 

intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, reflete um processo de 
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fortalecimento da Sociedade Civil, em um contexto de maior participação democrática e 

mobilização social. 

As redes são a estrutura principal da nova configuração social. Essa “é, 

resumidamente, a estrutura profunda da sociedade que trabalha em rede: a generalização de 

uma lógica em rede que substitui os tradicionais modelos verticais de domínio por um 

esquema horizontal [...]” (MICONI, 2008, p. 153-154). Assim, a sociedade em rede 

reestrutura as relações de poder e cria uma nova ordem de produção de conteúdos e de 

interação social. Ao permitir que todos se tornem produtores de conteúdo, a cultura se 

modifica por meio dos processos ocorridos nas redes.  

 
Uma rede é um conjunto de nós interligados. As redes são formas muito antigas da 
actividade humana, mas actualmente essas redes ganharam uma nova vida, ao 
converterem-se em redes de informação, impulsionadas pela Internet. As redes têm 
enorme flexibilidade e adaptabilidade, características fundamentais para sobreviver e 
prosperar num contexto de mudança permanente. (CASTELLS, 2004, p. 15) 

 
 

A internet configura-se como um ambiente fértil, que permite a participação de todos e 

está aberto a uma diversidade de vozes, propicia a explosão de pontos de vista possíveis. 

Também oportuniza aos indivíduos inserirem arquivos desenvolvidos por eles mesmos e 

inaugura uma nova lógica interativa, na qual todos têm o poder de colaboração com conteúdos 

próprios, o que enriquece ainda mais a diversidade e amplia o volume de conteúdo das redes.  

 
Falar em sociedade em rede não exclui o fato de vivermos circundados pelos meios 
de comunicação massivos, que ainda apresentam papel importante na sociedade; é 
evidente, porém, o crescimento do número de usuários das mídias digitais e o 
aumento da preferência por esses meios em diversos âmbitos sociais, isso porque a 
atividade das comunidades virtuais é um perfeito exemplo da prática da liberdade de 
expressão a nível global (CASTELLS, 2004, p. 76). 
 

O acesso livre à internet e ao mundo de informações que se pode encontrar nas redes 

fez com que os internautas ficassem mais exigentes e participativos. É para esse novo 

consumidor, que já não pode mais ser entendido apenas como receptor, que os publicitários 

estão criando estratégias cada vez mais interativas na esperança de conquistar sua atenção. O 

marketing viral é uma delas. 

A vida na rede permite aos usuários a manipulação direta dos conteúdos e a 

contribuição própria no espaço virtual. Dessa forma, a nova ambiência é regida pela 

descentralização do poder de informação, tornando emissor quem antes era considerado 

receptor no processo comunicacional, através de um intenso processo de trocas.  

Cada vez mais inserido no ambiente virtual e participante assíduo nas redes digitais, o 

novo consumidor contribui muito para a (trans)formação do ambiente virtual, que depende de 
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sua colaboração para dar continuidade à lógica comunicacional introduzida pela nova 

ambiência midiática. 

Quando se trabalha com redes sociais na internet, os atores são constituídos de 

maneira diferenciada, pois existe certa distância entre os envolvidos na interação social. Um 

ator pode ser um Weblogger, em um Blog, por um Twitter, ou mesmo em um perfil no Orkut. 

Mesmo com tantas redes sociais, ele pode-se considerar como o único nó entre vários 

atores, como um Blog coletivo, um único espaço com inúmeras pessoas comandando. 

No ciberespaço é possível ser e ter vários “eu”, inúmeros personagens, pois a rede 

permite que haja nós interligados em outros nós e assim por diante. Esta individualização do 

próprio “eu” no espaço, é o que permite que as redes sociais sejam expressas na internet. 

Desse modo, os internautas podem ser considerados os nós, as amarras da rede.  

Para que a palavra do ator, internauta seja expressamente aceita no ciberespaço, deve 

ter um rosto, uma identidade, uma personalidade que ali se estabeleça; sem a devida 

informação concreta que o faça responsável pelo seu comportamento como sócio da rede. 

As conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, 

são formados entre os atores que a constituem. De certo modo, são as próprias conexões o 

principal foco dos estudos das redes sociais, pois são suas variações que alteram as estruturas 

desses grupos. 

Estudar a interação social compreende, deste modo, estudar a comunicação entre os 

atores do meio. Estudar as relações como as trocas sociais depende, essencialmente, das 

trocas comunicativas. 

O ciberespaço e as ferramentas de comunicação possuem particularidades a respeito 

do processo de interação. Há uma serie de fatores diferenciais, e um deles é que os atores não 

se dão diretamente, imediatamente a conhecer. Não há pistas da linguagem não verbal e da 

interpretação do contexto da interação. É tudo construído pela mediação do computador. O 

segundo fator relevante é a influencia das possibilidades de comunicação das ferramentas 

utilizadas pelos atores. Um terceiro elemento relativo á qualidade as conexões de uma rede 

social na Internet é o capital social. 

O capital social é também um elemento-chave para compreensão dos padrões de 

conexão entre os atores sociais na internet. Compreender a existência de valores nas conexões 

sociais e no papel da internet para auxiliar essas construções e suas mudanças na percepção 

desses valores é fundamental para que se entenda um pouco mais de redes sociais. Os tipos de 

capital social, assim, atuam não apenas como motivadores para as conexões, mas também 



 

 

 

19

auxiliam a moldar os padrões que vão emergir da procriação dos diversos e inúmeros sites de 

redes sociais (RECUERO, 2009). 

Uma rede social, mesmo na internet, se modifica em relação ao tempo. Essas 

constantes mudanças se constituem também em um padrão muito importante para sua a 

compreensão e deve ser levadas em conta. 

Essas dinâmicas são dependentes das interações que abarcam uma rede e podem 

influenciar diretamente sua estrutura. Este elemento é levantado, principalmente pelos 

teóricos da chamada “ciência das redes”; da abordagem de redes sociais tem na observação 

constante um elemento para visualizar a mudança no tempo. 

As dinâmicas estão sempre em constantes mutações e é possível que existam 

interações que visem somar e construir um determinado laço social. Nesse sentido, 

ultrapassam-se os modelos propostos pela ciência, pois nenhum deles permite que se analise, 

por exemplo, o capital social em relação com uma pessoa muito conectada. 

Os processos dinâmicos das redes são consequência direta dos processos de interação 

entre os atores. Redes são sistemas dinâmicos e, como tais, sujeitos a processos de ordem, 

caos, agregação, desagregação e ruptura. 

Outro fator bastante importante da dinâmica das redes sociais é a sua emergência. 

Trata-se de uma característica dos sistemas complexos e envolve o aparecimento de padrões 

de comportamentos em grande escala, que não são necessariamente determinados em micro 

escala. 

O primeiro elemento que é trazido por Recuero (2009) para o estudo das redes sociais 

como um elemento dinâmico é o aparecimento da cooperação, da competição e do conflito 

como processos sociais que influenciam a rede. Alguns autores chamam de “processo social” 

as “maneiras fundamentais de interação entre os homens”. Esta idéia de processo social é 

ligada á idéia de interação no tempo. 

Trata-se de um estudo das regularidades e irregularidades nas interações, que geram 

padrões na relação social. A interação social pode ser compreendida como geradora de 

processos sociais a partir de seus padrões na rede, classificando como competição, cooperação 

e conflito. 

A cooperação é o processo formador das estruturas sociais e pode ser gerada pelos 

interesses individuais, pelo capital social envolvido e pelas finalidades do grupo. É Essencial 

para a compreensão das ações coletivas dos atores que compõem a rede social. 
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A competição é “a forma fundamental de luta social”, de algum modo, a maneira de 

sobrevivência entre um grupo. A competição compreende a luta, mas não a hostilidade, que é 

basicamente a característica do conflito. 

Ela pode gerar uma forma de cooperação entre os atores de uma determinada rede, no 

sentido de tentar suplantar os atores e outra. Por ora, o conflito pode também gerar um clima 

hostil, desgaste e ruptura, quando se é associado à violência e agressividade. Para que exista a 

competição, não e necessário um antagonismo concreto, enquanto no conflito, sim. 

De fato, as relações sociais podem ser constituídas de interações de naturezas diversas. 

Entretanto, a diferenciação se torna importante na medida em que se auxilia a compreender os 

efeitos dessas interações sobre a estrutura de determinadas redes sociais. 

É preciso que se compreenda que, para que a própria estrutura da comunidade exista, a 

maioria das interações precisa ser de âmbito cooperativo. Cada um destes processos tem um 

impacto diferenciado na estrutura social. Por um lado que a cooperação se torna essencial para 

a criação e a manutenção da estrutura, o conflito contribui para o desequilíbrio, por outro 

lado. 

Por ora, a competição pode agir no sentido de fortalecimento da estrutura social, 

gerando cooperação para atingir um fim comum, proporcionar bens coletivos de modo mais 

rápido, ou mesmo gerar conflito, desgaste e ruptura nas relações. 

Weblogs  ou fotologs são exemplos de grupos na internet, onde pode-se encaixar 

rupturas, cooperação ou conflitos entre eles. Ambos têm em comum a cooperação de um ou 

mais grupos agindo de maneira coletiva, onde sempre haverá algum comentário, crítica que 

pode abalar e provocar uma situação conflitante. 

Quando se aborda o assunto de redes sociais, logo se lembram pessoas conectadas, o 

que resulta em grandes grupos de pessoas, assuntos diversos, finalmente, e não menos 

importante, a popularidade que daí resulta. 

A popularidade é um valor relacionado á audiência, que é também facilitada nas redes 

sociais na internet. Números de comentários, de visualizações em um blog, por exemplo, é o 

que se pode medir a popularidade em uma rede social. 

Blogueiros buscam popularidades em atividades como troca de comentários e de links, 

buscam visibilidade social, querem, almejam estar entre os mais falados e comentados. A 

popularidade também é um valor mais relacionado com os laços fracos e fortes. Isto porque 

para a percepção do valor é associada à quantidade de conexões e não à qualidade das 

conexões. 
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Nada mais interessante e importante para um usuário que se considera influenciado e 

motivado por uma rede social do que ter mais de mil amigos ou mil acessos em sua pagina. 

Cita-se o exemplo do Twitter que propicia popularidade ao usuário pela quantidade de 

seguidores, ou um vídeo que “cai” na internet, em algum site de reprodução visual, como o 

YouTube, que mede a popularidade dos filmes publicitários nas visualizações concebidas nele. 

 

 

2.3 ORALIDADE 

 

Comparando a fala e a escrita, Levy (1999) lembra que, nas sociedades orais, as 

mensagens faladas são sempre fiéis ao contexto em que são produzidas. No entanto, após o 

surgimento da escrita, os textos se separam do contexto vivo em que foram produzidos. “É 

possível ler uma mensagem escrita cinco séculos antes ou redigida a cinco mil quilômetros de 

distância – o que muitas vezes gera problemas de recepção e de interpretação”. O 

procedimento mecânico para a produção em série de livros ― a tipografia ―, historicamente 

significou a transição de um processo civilizatório de tradição oral para uma dimensão 

separada do contexto vivo em que foram produzidas (LEVY” (1999, p. 15).  

Para vencer essas dificuldades, algumas mensagens foram então concebidas para 

preservar o mesmo sentido, qualquer que seja o contexto (o lugar, a época) de recepção: são 

as mensagens "universais" (ciência, religiões, direitos do homem etc.) Esta universalidade, 

adquirida graças à escrita estática, só pode ser construída, portanto, ao custo de uma certa 

redução ou fixação do sentido: é um universal "totalizante" (LEVY, 1999).  

Para Levy (1993), a oralidade não tem mobilidade social; com o advento escrita 

supera-se a dimensão de tempo e espaço e, na virtualização, se ganha ainda maior mobilidade, 

ou seja, pode-se criar, falar e aumentar o que foi dito com mais facilidade no meio virtual do 

que através da linguagem escrita.  

 
A oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma sociedade tenha 
adotado a escrita, a oralidade secundária está relacionada a um estatuto da 
palavra que é complementar ao da escrita, tal como conhecemos hoje. Na 
oralidade primaria, a palavra tem como função básica a gestão da memória social 
(LEVY, 2006, p.77). 
    

Flores e Silva (2005) ressaltam que a cultura mantém um vínculo forte com a 

oralidade. No mundo atual falamos muito mais do que escrevemos. Mesmo assim, não há 

como ignorar que as pessoas não alfabetizadas almejam ler e escrever com grande 
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intensidade, pois a escrita é um produto cultural extremamente valorizado. Contudo a 

oralidade nunca é totalmente eliminada de nossas vidas. Ao ler-se um texto, ele é oralizado. 

Ou seja, mesmo sabendo ler e escrever recorre-se à oralidade. 

Como dos principais focos deste trabalho é desenvolver e entender a desconstrução da 

oralidade vista nos quatro filmes publicitários, onde se pode ressaltar que, através de uma 

informação errônea ou mal desenvolvida, uma idéia pode vir a se tornar outra, quebrando com 

a linha de pensamento original. 

Fazer um estudo sobre nossa língua, ou seja, nossa fala exige uma tomada de decisão. 

Precisamos atestar o que entendemos de nossa linguagem e como, e de que forma iremos 

estudá-la. É preciso explicar claramente o que queremos estudar e como vamos estudar, já que 

a nossa linguagem é o começo de tudo, desde pequenos luta-se para aprendê-la e, só ao 

adquiri-la, conquista-se a independência. De acordo com Lévy (1993, p.78), “Na sociedade 

sem escrita, a produção de espaço-tempo está quase totalmente baseada na memória humana 

associada ao manejo da linguagem. Portanto, é essencial para nosso objetivo determinar as 

características dessa memória.”  

 Esta afirmação de Lévy faz pensar que, no mundo contemporâneo, tecnológico e com 

as facilidades que a internet oferece, consegue-se falar ou mostrar quase tudo sem a presença 

da escrita. Os filmes publicitários que estão sendo estudados neste trabalho mostram a 

desconstrução da fala e quanto complicada e modificada ela ficou.  

 
A oralidade primária também está ligada ao devir pela forma “conto” ou “narrativa” 
que uma parte de seu saber torna. Os mitos são tecidos com os fatos e gestos dos 
ancestrais ou dos heróis; neles cada entidade é atuante ou encontra-se personalizada, 
capturada em uma espécie de devir imemorial, ao mesmo tempo único e repetitivo 
(LÉVY, 1993 p.84). 
 

Afirma-se que a desconstrução da oralidade no começo de cada viral da cerveja 

Bavária Premium é posto a prova pelo personagem principal, que comenta a mensagem exata, 

e, logo após o desfecho do vídeo com a continuação de outros personagens, desconstruindo-a. 

 Nos filmes publicitários que serão analisados, a oralidade é um tanto quanto 

“dramática”, a fala dos personagens que desconstroem a narrativa, tem o “poder” de construir 

uma diferente história ao decorrer do vídeo da Bavária Premium.  

 
As representações que têm mais chances de sobreviver em um ambiente composto 
quase que unicamente por memórias humanas são aquelas que estão codificadas em 
narrativas dramáticas, agradáveis de serem ouvidas, trazendo uma forte carga 
emotiva e acompanhada de música e rituais diversos (LEVY, 1993, 83). 
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Conclui-se que, para transmitir uma mensagem que vem a ser desconstruída, deve-se 

buscar uma interação criativa para o internauta/espectador, pois quando se trata de vídeo 

publicitário, é preciso ser interessante, intrigante, criativo, enfim contendo uma sonoridade, 

uma linguagem que o público-alvo compreenda. E, sendo assim, o anunciante e o espectador 

acabam criando uma ligação, ou seja, uma perfeita sintonia entre mensagem e consumidor que 

aprove e entenda o que está sendo passado. 

 

2.4 MARKETING VIRAL 

 

Pode-se entender, sob o conceito de Marketing Viral, qualquer mensagem que seja 

passada de pessoa para pessoa, sejam amigos, colegas de trabalho, familiares, namorados (as). 

Como está propriamente dito em seu nome, o viral é similar a um vírus, algo que se espalha 

com facilidade e rapidez. Segundo Assis (2003, p. 59), o Marketing Viral depende de uma 

taxa de repasse da mensagem de pessoa para pessoa. Se um grupo de pessoas repassar sua 

mensagem para três ou cinco amigos (e sabemos que este número pode chegar a dezenas de 

pessoas, através do e-mail) a campanha acaba ganhando um efeito “bola de neve” ou 

“telefone sem fio”. 

Marketing viral é, assim, o “Marketing do Boca-a-Boca” ou do inglês buzz que, em 

tradução livre para o português, significa buxixo ou mesmo tititi , como querem alguns. O 

objetivo é criar mesmo um buxixo fazendo com que o cliente, ou o público alvo, fique, de 

alguma maneira, surpreso, encantado e satisfeito, que saia “comentando aos quatro ventos” as 

maravilhas da empresa, da marca, dos produtos, dos serviços.  

 

Mensagens de novidades, principalmente relacionadas à prestação de serviços, por 
meio de sites ou incentivos a ações de relações públicas, tais como campanhas 
sociais e culturais, costumam gerar marketing viral, pois são interpretadas como o 
oferecimento de um benefício a mais aos usuários da rede (VASCONCELOS, 2009, 
p. 104).  

 

O Marketing Viral é uma ferramenta de promoção bastante recente, tendo sido criado 

a partir da internet e do seu uso comercial. Por isso, existem poucas publicações a respeito do 

tema. No entanto, os pilares do Marketing Viral se concentram em temas já conhecidos, como 

o Marketing Promocional, Marketing Direto e Buzz Marketing.  

Porém, não só em sites de vídeo o viral sobrevive; em várias redes sociais também é 

possível encontrar alguns de seus exemplos, como no Twitter, onde ao ser digitado 
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“Marketing Viral” no espaço destinado a buscas, o retorno corresponde a usuários e links 

falando sobre o assunto. 

A grande disputa entre marcas culminou no surgimento de inúmeras estratégias de 

mercado, no decorrer do tempo, buscando novas formas de veiculação publicitária e inovando 

a propaganda dos produtos. Nesse contexto, a internet se tornou um dos veículos mais 

importantes para a divulgação de marcas, serviços, produtos (SHIMP, 2002). 

Como ensinam Shimp (2002), para alcançar efetivamente o público, é preciso um 

planejamento sério e eficaz que alcance o público-alvo; esse é o cerne dos bons programas de 

comunicação integrada de marketing. Segundo ele, a primeira tática utilizada para que seja 

definido o tema da mensagem da propagada é a escolha de uma estratégia adequada, em 

consonância com mídia, apelo e estrutura de execução. 

Se na comunicação interna das empresas a eficiência na comunicação oral é vital para 

o clima organizacional, nas relações externas, o “falar bem da empresa” e espontaneamente é 

muito desejado. Na publicidade, por exemplo, o boca-a-boca consolida grandes idéias e 

solidifica a imagem. Foi por essa via que ficaram célebres bordões como “Tostines vende 

mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais” (inspirado no questionamento 

popular de quem nasceu primeiro, o ovo ou a falinha) e “não é nenhuma Brastemp”, retirado 

de um dito comum (tal coisa não é nenhum...), entre outros. Ambos ganharam vigor depois 

que passaram a ser comentados nas ruas, empresas e nos lares brasileiros. 

De certa forma, o que é denominado viral tem intensa relação com a internet, pois é 

por meio dela que alguns vírus tendem a “infectar” os computadores, espalhando-se pela rede 

e prejudicando-os. Como, por exemplo, quando acessamos a um determinado site de conteúdo 

audiovisual, que ligue som e imagem, o computador que está acessando, corre riscos de ser 

infectado, passando a espalhar o vírus, através dos acessos. 

 No marketing viral, porém, trata-se de uma estratégia de passar uma mensagem de 

pessoa para pessoa, seja mandando o endereço de onde o filme publicitário está inserido, ou 

por telefone e ainda por boca a boca. O filme publicitário da internet não tem custos 

financeiros, facilitando a divulgação e a comunicação do mesmo. A internet, por ser um meio 

de grande acesso, possibilita aos internautas a credibilidade de expor suas idéias, ou seja, seu 

serviço, produto, enfim causando impacto e retorno do mesmo, já que dispõe de subsídios, 

meios onde se pode expor produtos e serviços gratuitamente, causando impacto e aceitação do 

que nela é divulgado. 

 Quanto a aspectos que caracterizam o marketing viral, registra-se que, mesmo 

despertando impacto no espectador, não se consegue controlar o efeito que pode causar, 
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porque ele se vale do boca-a-boca, ou de outras formas de divulgação de um viral, em relação 

ao um público incomensurável. O marketing viral se tornou tão amplo e útil que, atualmente, 

as empresas o consideram “arma” poderosa de divulgação para os seus consumidores e 

clientes. Mas, é possível que, às vezes, um viral pode-se tornar agressivo, de extremo mau 

gosto até e ferir a marca, pelo fato de o consumidor não entender a mensagem com clareza no 

exato momento que ela é recebida. Para Cavallini (2008), uma mensagem pode reforçar o 

conceito da campanha, mas, muitas vezes, algumas mensagens podem-se tornar agressivas.  

Além da internet, há outras ferramentas de comunicação, como as ferramentas móveis, 

que podem enviar qualquer mensagem pelo celular para um computador ou também para 

outro telefone móvel, divulgando a mensagem e atuando como ação boca-a-boca, ou mesmo 

marketing viral. 

Seguindo a linha de redes sociais, tem sido bastante comum a prática de oferecer  

benefícios de venda pela internet como o “Peixe Urbano” – que nada mais é que um 

facilitador de compras – oferecendo descontos e fazendo promoções com descontos, que 

podem chegar a 80%, sendo assim bastante animadores para quem gosta de navegar na 

internet e aproveitar as chances que ela proporciona ao consumidor e ao internauta.  

É importante enfatizar os benefícios que a internet oferece à publicidade com o viral, 

pois, os internautas trocam e-mails e recados entre si, falando desta febre que se tornou um 

sucesso e um “tititi”. 

Ultimamente, o termo "marketing viral" parece ter contaminado muitas conversas 

sobre marketing na internet.  Percebe-se que se trata de uma curiosidade que vai invadindo, 

cada vez mais, as mentes das pessoas e dos consumidores. 

A publicidade viral também produz uma sensação de exclusividade, já que o receptor 

da mensagem se sente privilegiado em participar de um grupo que está “por dentro” dos 

assuntos da web.  

Segundo Ávila (2007), para que uma campanha viral seja bem sucedida os 

consumidores têm de se sentir sempre no controle. A disseminação do conteúdo tem de ser 

espontânea; o público deve fazê-la por realmente se identificar com a campanha e o produto, 

serviço ou o que esta sendo anunciado. 

Reunirem-se duas ou mais pessoas para um bate-papo – que pode ser desde a mais 

trivial das conversas, até uma discussão sobre o mais profundo dos dilemas – é um 

comportamento tipicamente humano, universal, e confirma a necessidade que o ser humano 

possui de comunicar-se. 
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A formação de comunidades virtuais de indivíduos com interesses semelhantes faz 

parte das características da internet (Orkut, Facebook, Twitter, Messenger, por exemplo) o 

que define um novo vetor de comunicação disposto a espalhar determinada mensagem por 

meio do boca-a-boca virtual, que, geralmente, possui maior alcance e atinge mais pessoas do 

que o boca-a-boca interpessoal. Com esta lógica, o planejador ou o criador da campanha se 

depara com o seguinte pensamento: o número de pessoas “x” que se consegue atingir com 

uma mensagem em uma conversa telefônica ou interpessoal é muito menor do que a 

quantidade de usuários que é possível impactar ao enviar-se um e-mail ou escrever um 

comentário em um blog. 

Para entender mais claramente o raciocínio proposto acima, torna-se importante referir 

o que afirma Sant’Anna: 

 

Esta construção de mensagem que visa a exploração comercial da proliferação da 
mensagem on-line via boca-a-boca virtual é comumente chamado de marketing viral 
ou publicidade viral, aparentemente a mensagem assume o caráter de proliferação 
similar a um vírus. A mensagem alcança um usuário suscetível a ela, que fala a sua 
“língua”, que respeita os seus interesses e características, bem como da comunidade 
a qual pertence (SANT’ANNA, 2009, p. 272). 
 

 
O autor usa o termo “vírus” para a mensagem recebida, pois o usuário é “infectado” ao 

ser impactado.  Nesta situação, o próprio usuário participa do processo de criação e 

divulgação das mensagens que compõem o conjunto final da peça publicitária. 

Como ferramenta requer custo bastante baixo, em termos de recursos financeiros: o 

investimento é, na maior parte, de tempo e esforço. A rede está configurada para futuras 

oportunidades certamente; usar o marketing viral expõe a marca com uma grande eficácia, a 

estratégia quando bem usada e bem sucedida desenvolve um grande número de fiéis à marca, 

com uma saída criativa e diferente; a idéia é de fácil implementação, pois, basta um 

comentário, uma fofoca, que a mensagem se espalha.  Uma vez feito isso, deve-se começar a 

trabalhar para consolidar este relacionamento, por meio do envio de mensagens claras que 

promovam impacto que provoque a expansão da rede de influência. 

O marketing viral é uma tática poderosa para ser usada por quem pretende ter uma 

presença online, devido à eficiência que ela oferece, para aumentar negócios sem qualquer 

investimento, além do tempo. Para quem não tem muitos recursos, este é o método mais 

eficaz para se tornar um sucesso na Internet.  

 

A internet facilita e barateia a comunicação, permitindo aos consumidores expor 
suas opiniões e dando credibilidade ao conceito six degrees of separations, uma 
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teoria que defendo que qualquer pessoa pode ser ligada a qualquer outra no mundo, 
através de uma corrente de familiaridade (CAVALLINI, 2008, p. 37). 

 

A eficiência do marketing viral condiz com o processo criativo envolvido, com a 

marca e com o público que se quer atingir. É um impulso natural do usuário em dissipar a 

mensagem, de acordo com a sua identificação com a mesma. 

A velocidade com que a internet proporciona a propagação de informações através do 

e-mail, comunidades online e salas de bate-papo, torna a comunicação instantânea mesmo os 

usuários estando muito distantes fisicamente. “A personalização é uma característica que 

torna a prática do buzz marketing extremamente atraente para marcas destinadas ao público 

jovem, que se mostra mais cético e avesso à propaganda de  massa tradicional” (SALZMAN, 

2003, p. 17).  

O aumento da credibilidade do consumidor em relação à marca é uma das suas 

principais vantagens do marketing viral.  

O jornal online Meio & Mensagem, veiculou uma entrevista com o co- fundador e 

diretor de uma agência que se especializa em filmes publicitários, a The Viral Factory, Matt 

Smith. Nela se verifica que para um filme publicitário ser bem sucedido “não depende de 

muito segredo; o que é preciso é fazer com que as pessoas tenham vontade de vê-lo e de 

repassá-lo adiante. Por isso, o vídeo precisa ter alguma utilidade ou, então, ser divertido, 

transmitir algum valor para a pessoa ou o consumidor. Além disso, é preciso veicular a 

mensagem no momento certo, e na hora em quem as pessoas estão precisando dela. 

Em relação a filmes publicitários que são “jogados” na internet, se conseguem algum 

sucesso entre dez usuários que o vejam, falem e comentem para seus amigos na sua rede, 

pode ser considerado um filme publicitário, porque já adquiriu potencial para espalhar-se 

pelas inúmeras redes, tornando-se, assim, popular, até que outro viral “bata” o número de 

visualizações e se torne mais popular que o anterior, e assim por diante. 

Em termos de diálogos/falas, a mensagem passada nos virais são meios imediatos de 

divulgação, ou seja, para gravar o que está sendo proposto deve-se prestar uma intensa 

atenção, pois o conceito, que é passado à mensagem, é interativo e criativo, podendo deixar-

nos confusos e fazer-nos perder a linha de raciocínio da mensagem. 

 



3  METODOLOGIA 

A análise dos quatro filmes publicitários da cerveja Bavária Premium-Teorias, dar-se-

á pelo destaque da função exata da oralidade e o princípio fundamental do boca-a-boca, que 

nos filmes publicitários estão em evidência.  

O método será o estudo de caso, pois, segundo Yin (2001, p.23), “o estudo de caso é 

uma inquirição empírica que investiga um fenômeno e o contexto, não claramente evidente, 

onde múltiplas fontes são analisadas.” Isto será feito vídeo por vídeo, analisados conforme a 

linguagem e a oralidade estudadas durante o processo. De acordo com Gil (1991), deve-se 

afirmar também que o estudo de caso envolve uma investigação profunda e exaustiva de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. “O estudo 

de caso é utilizado extensivamente nas Ciências Sociais, em disciplinas como Antropologia, 

Ciência Política, Administração Pública e Educação. Considera-se este estudo um método 

qualitativo” (DUARTE, 2005, p. 214). 

A pesquisa será de caráter qualitativo, pois o ambiente é a fonte direta para a coleta de 

dados, tendo como objetivo principal da pesquisa qualitativa interpretar o fenômeno que se 

observa; no caso analisado, os quatro filmes publicitários da cerveja Bavária Premium. A 

pesquisa qualitativa costuma ser direcionada e, além disso, não busca enumerar ou medir 

eventos, e não emprega instrumental estatístico para a análise dos dados. Seu foco principal é 

amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos.  

A elaboração deste estudo exige explorar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos. Para Gil (2010), é preciso explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamento e 

experimentos.  

Sendo assim, o corpus deste trabalho servirá para a investigação dos filmes 

publicitários da campanha Bavária Premium – “Teorias”. O primeiro contato entre a 

campanha da cerveja Bavária Premium e o espectador é repleto de impressões, de modo a 

estabelecer uma relação com os filmes publicitários, causando emoção e impacto, de uma 

forma cômica para o espectador. 

 



4 APRESENTAÇÃO DOS FILMES PUBLICITÁRIOS  

 

Filme publicitário “Receita que refresca, pro verão cai como uma luva” 

Todos os filmes publicitários da campanha - cada filme tem a duração de 

aproximadamente trinta segundos – inicia com a pergunta “como eles conseguiram?”, 

instigando a curiosidade do espectador, levando-o a interessar-se mais sobre como a cerveja é 

feita, quais são os ingredientes que deixam a tal cerveja tão irresistível, “Premium”, suave e, 

ao mesmo tempo, sem comparação. 

 

  

Figura 1. Fotos representativas do início de cada Filme publicitário 

 

E todos eles finalizam apresentando uma garrafa de Bavária e com a pergunta “E aí, 

qual a sua teoria?” mais o slogan “É Premium. É suave. É hoje.”   

  

Figura 2. Fotos representativas do final de cada Filme publicitário  
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O primeiro vídeo da campanha inicia com três homens de aparência jovem sentados 

em uma mesa de movimentado bar. Dentre os três componentes que estão na mesa, somente 

um tem a palavra, falando para os outros dois rapazes que a cerveja refresca e, no verão, “cai 

como uma luva”, e a partir daí (a mensagem correta) inicia a “confusão” das mensagens, as 

quais continuarão a teoria, erroneamente, desde então. 

Após a cena dos três jovens na mesa do bar, na cena seguinte, dois homens estão 

conversando, deitados em camas de massagem. Um deles comenta com o outro (e, neste 

momento, a mensagem começa a ficar distorcida), que a moda do verão é tomar a Bavária 

Premium “de luva”, comenta o rapaz da cadeira esquerda, e em contra-resposta, o rapaz 

deitado na cama de massagem ao lado argumenta que pela cerveja, se faz tudo. Nota-se, nesta 

cena a desconstrução da mensagem anterior, dos três jovens na mesa do bar. Ela já ficou 

diferente e confusa, pelo uso do “telefone sem fio”. Hall (2003, p. 75) explica que “A 

mensagem é uma estrutura complexa de significados e não é tão simples como se pensa. A 

recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da 

cadeia de comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de forma unilinear”.  

 

 

Figura 3. Fotos representativas das cenas do primeiro Filme publicitário 
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O segundo filme publicitário tem início com dois rapazes em um balcão de bar 

conversando sobre o que faz uma boa cerveja, afirmando que o “segredo é o puro malte e a 

seleção da cevada”. Depois, três rapazes que estão em uma sala residencial com uma garota, 

afirmam que “os cães malteses farejam a cevada”. Um casal está em uma “balada” e a garota 

diz para seu par que ouviu dizer que “a cevada vem da ilha de Malta”. Já perto de um trailer, 

um rapaz pergunta se “é da mesma ilha das cabeças de pedra”. Seu colega responde-lhe que a 

ilha das cabeças de pedra é a ilha de Páscoa. E, já numa cancha de bolão, diz que cerveja vai 

bem. 

 

 

 

 

                                              Primeiro Filme publicitário 

          Cenários                           Falas 

Introdução: Garrafa de Bavária Rapaz nº 1 – Bavária Premium é Premium e suave? 
Rapaz n° 2 – Como eles conseguiram? 

Dois rapazes em uma mesa de bar Rapaz nº 1 – É porque refresca, no verão cai como uma luva. 

Uma academia 
Rapaz n° 2 – Então a moda no verão é tomar premium de luva?  
Rapaz nº 1 – É por essa cerveja a gente faz tudo, não é? (Adoro  
                    essa marquinha de luva...) 
 

Garota esquiando sobre lago Garota        – Que luva? De boxe? 

Flutuando em dois colchões  
na piscina 

 
Rapaz nº 1 – É! Os mestres cervejeiros disputam a cerveja  
                    no tapa. 

Momento de lazer à noite Rapaz n° 2 – A mestra cervejeira trabalha só de luva?  
Garota        – O resto ela não tapa... 

Conclusão: Garrafa de Bavária 
Voz            – Ei!? Qual é a sua teoria?  
Coro           – Bavária Premium é Premium, é suave, é hoje!!  
Voz            – Saboreie com moderação 

Quadro 1. Cenários e falas do primeiro filme publicitário. Fonte: Propaganda Bavária Premium 
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Figura 4. Fotos representativas das cenas do segundo Filme publicitário 

 

                      Segundo Filme publicitário 

           Cenários                              Falas 

Introdução: Garrafa de Bavária Rapaz nº 1 – Bavária Premium é Premium e suave? 
Rapaz n° 2 – Como eles conseguiram? 

Balcão de Bar 
 
Rapaz nº 1 – Fácil, né? O segredo é o puro malte e a  
seleção da cevada. 

Sala de residência Garota       – Cachorro!  
Rapaz nº 1 – É... o puro maltês. Ele fareja a melhor cevada. 

Dançando numa boate Garota        – Eu ouvi falar que a cevada vem da Ilha de Malta? 

Piquenique rural 
Rapaz n° 2 – Qual? A das cabeças de pedra? 
Rapaz nº 1 – Não. Essa é a ilha de Páscoa... 
 

Cancha de bolão Rapaz n° 2 – Uma cerveja vai bem? 
 

Sala de casa residencial Garota        – Cachorro! 

Conclusão: Garrafa de Bavária 

Voz             – Ei!? Qual é a sua teoria? Coro          
Coro            – Bavária Premium é Premium, é suave, é hoje!!  
 Voz            – Saboreie com moderação 
 

Quadro 2. Cenários e Falas do segundo filme publicitário. Fonte: Propaganda da Bavária Premium 
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O terceiro filme publicitário apresenta, novamente, três rapazes em uma mesa de bar. 

Um deles pergunta como eles conseguiram uma cerveja desse tipo. E outro responde que 

“com certeza, é esse lúpulo alemão: mata-a-pau”. A cena se desloca para um banheiro em que 

um rapaz está lavando o rosto na pia e uma garota pergunta-lhe se “eles matam o lúpulo com 

um pau”. A cena se transfere para um grande auditório lotado de jovens, e alguém pergunta se 

o lúpulo não é apenas uma planta; ao que, uma moça responde que “é, mas deve ser selvagem 

ou raríssima”. A cena, agora é um casal em uma cama. O rapaz, ao celular, pergunta se “o 

lúpulo come gente”. Seu interlocutor responde que “é verdade: ele atacou o alemão que teve 

que sair na paulada”. Numa festa, um rapaz fala para seus companheiros assustados que estão 

viajando, “o lúpulo é só uma plantinha”.  É possível analisar, dentre os quatros filmes 

publicitários apresentados e suas histórias e falas complicadas, a criatividade que nelas se 

apresenta. Segundo Garcia (2008), a criatividade passa a ser valorizada e mais usada em um 

sentido mais amplo, não só enquanto produção de objetos ou formas “novidadeiras”, neste 

caso, a criatividade está presente em todos os filmes publicitários que aqui estão sendo 

analisados. 

 

   

   

Figura 5. Fotos representativas das cenas do terceiro Filme publicitário 



 

 

 

34

 

 

 

O quarto filme publicitário começa com três rapazes à mesa de um grande bar, 

tentando entender como conseguiram fabricar uma cerveja como a Bavária. Um deles afirma 

que “um mestre cervejeiro garantiu que a água vem de uma fonte nota dez”. Já em outra cena, 

banhando-se num camping, uma moça pergunta ao celular se “são dez fontes”. Ao que um 

garoto que está bem longe, polindo um carro responde: “é sério: a água vem de dez fontes, e 

não de rio”. Preparando uma refeição em um camping estão três garotas e uma delas afirma 

que “uma fonte lhe confirmou que a água vem do rio todo o dia dez”. Num barzinho, um 

rapaz pergunta para outro “de que rio... Será do Rio de Janeiro”... E o outro confirma que “a 

água vem do Rio de Janeiro todo o dia dez”. Numa festa de casamento, a noiva pergunta para 

o noivo “por que no dia dez”, ao que ele responde: “numerologia – trata-se de cerveja 

Premium”. 

 

Terceiro Filme publicitário 

Cenários Falas 

Introdução: Garrafa de Bavária Rapaz nº 1 – Bavária Premium é Premium e suave? 
Rapaz n° 2 – Como eles conseguiram? 

Num bar com várias mesas 
Rapaz n° 2 – Com certeza lúpulo alemão mata a pau. 
 

Banheiro residencial: lavando as mãos 
Garota         – Eles  matam o lúpulo com um pau?  
Rapaz 2      – Foi meu irmão que falou. 

Uma sala de cinema lotada Rapaz n° 2  – Mas o lúpulo não é só uma planta? 
Garota         – É. Mas deve ser selvagem ou carnívoro... 

Rapaz e Garota na cama Rapaz nº 2  – O lúpulo come gente? 

Jogando bilhar 
Rapaz nº 2  – Sério. Ele atacou o alemão que teve que sair  
na paulada. 
 

Numa boate, bebendo 
Rapaz nº 1  – Gente, vocês estão viajando... Lúpulo é só uma  
plantinha. 
 

Conclusão: Garrafa de Bavária 

Voz / Coro  – Ei!? Qual é a sua teoria?  
Coro            – Bavária Premium é Premium, é suave, é hoje!!  
 Voz             – Saboreie com moderação 
 

Quadro 3. Cenários e falas do terceiro filme publicitário. Fonte: Propaganda da Bavária Premium 
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Figura 6. Fotos representativas das cenas do quarto Filme publicitário 

 

Quarto filme publicitário 

        Cenários                                 Falas 

Introdução: Garrafa de Bavária Rapaz nº 1 – Bavária Premium é premium e suave? 
Rapaz n° 2 – Como eles conseguiram? 

Mesa de Bar Rapaz n° 3 – Olha. O mestre cervejeiro falou que a água  
vem de uma fonte ... Oh...dez! 

Piscina Garota        – Dez fontes? 
 

À noite, num acampamento Rapaz n° 2 – Sério. Ela vem de dez fontes. Não é de rio. 
 

Dançando num Bar Garota        – Oh uma fonte diz que ele vem do rio todo o dia dez. 
 

Cozinha de casa 
Rapaz n° 3 – Que rio? O Rio de Janeiro? 
Rapaz nº 1 – É. A água vem de lá todo o dia dez. 
 

Indo para o casamento. Noiva de véu. 

Noivo com uma garrafa de Bavária 

Garota        – Por que todo o dia dez? 
Rapaz nº 1 – É...! Numerologia... Coisa de Cerveja Premium,  
não é? 
 

Conclusão: Garrafa de Bavária 

Voz /coro            – Ei!? Qual é a sua teoria?          
Coro            – Bavária Premium é Premium, é suave, é hoje!!  
 Voz            – Saboreie com moderação 
 

Quadro 4. Cenários e falas do quarto filme publicitário. Fonte: Propaganda da Bavária Premium 



 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreende-se que o objetivo da empresa, que neste caso é a cervejaria Bavária, é 

divulgar a marca, exaltando suas qualidades. Percebe-se, ainda, que os filmes publicitários 

querem sensibilizar muito mais a juventude em relação a outras faixas etárias, uma vez que, 

em todas as cenas, apresentam-se apenas pessoas aparentemente abaixo de 25 anos de idade. 

E aqui temos um ponto bem definido na propaganda. Também fica claro na publicidade que a 

intenção maior é a de buscar novos fregueses, insinuando que a cerveja é melhor que as 

concorrentes, porque usa ingredientes genuínos. 

No entanto, não se pode deixar de perceber o grande volume de informações que são 

lançados ao espectador, num tempo reduzido – 30 segundos –, exigindo dele uma atenção 

redobrada para apropriar-se da mensagem. 

São muitas as cenas e, para piorar, parece que os personagens não conseguem 

compreender adequadamente o que é veiculado. Assim, o espectador, à primeira vista se 

pergunta por que motivo veicula-se nos filmes publicitários um emaranhado de idéias com 

pouco ou nada a ver com cerveja: Ilha de Malta, Ilha de Páscoa, boxe, cão maltês, paulada, 

fonte de água, Rio de Janeiro. É possível afirmar que há um congestionamento de 

informações, transmitidas num exíguo lapso de tempo. 

Também não se pode deixar de comentar certo viés segregacionista na propaganda, 

quando atribui, principalmente às garotas, a falta de conhecimento; além de uma mentalidade 

infantil que lhes atribui desconhecimento, como quando pergunta se o “lúpulo é morto a pau”, 

se se deve “tomar cerveja de luvas”, o lúpulo dever ser “selvagem e carnívoro”. 

É possível que todas essas “faltas de atenção” tenham tido o objetivo de provocar 

alegria, mas não se pode deixar de apontar que elas também direcionaram para bem longe a 

atenção do espectador, o que não é recomendado, quando se trata de buscar fidelizá-lo ao 

produto veiculado pela propaganda. 

Para a realização deste trabalho, foi preciso analisar quatro filmes publicitários da 

campanha da cerveja Bavária Premium, observar os aspectos da oralidade, onde foi usada a 

bibliografia de Pierre Lévy, para maiores esclarecimentos sobre este assunto. 

Foi analisado, separadamente, para cada filme publicitário, como entender a 

construção e a desconstrução da mensagem direcionada ao público jovem, que está presente 

em cada comercial deste trabalho. 
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 Graças à internet, que hoje possibilita fazer e aprender quase tudo, as mensagens e 

objetivos podem ser veiculados no mínimo espaço de tempo, o que sem ela seria (como era 

antes dela!) impossível. Para a mensagem “boca a boca” ser passada rápida e corretamente, é 

necessário contar com os aliados internautas, por isso o processo deve ser planejado com 

muito cuidado, competência e profissionalismo, para que o internauta se empolgue com a 

mensagem. Se isso ocorrer, uma mensagem postada aqui e agora, em segundos pode dar a 

volta ao mundo.  

Segundo Requero (2009) no ciberespaço é possível ser e ter vários “eu”, inúmeros 

personagens, pois a rede permite que tenha nós interligados em outros nós e assim por diante. 

Esta individualização do próprio “eu” no espaço é o que permite que as redes sociais sejam 

expressas na Internet, tornando a mensagem que se quer passar, mais eficaz e rápida. 

É preciso lembrar que a mídia digital é responsável por um novo modo de viver e 

relacionar-se dos indivíduos. Aliás, o surgimento de cada novo meio de comunicação na 

sociedade pressupõe o aprendizado de um novo código, de uma nova linguagem, de uma nova 

forma de percepção. A internet constitui-se em um ambiente que possibilita a colaboração de 

todos e está aberta aos mais diferentes pontos de vista. Diz-se mesmo que é o espaço mais 

democrático que já existiu. 

Não há dúvida que os consumidores que utilizam o espaço virtual estão mais seletivos, 

mais informados e mais colaborativos, cientes do poder que têm de produzir e veicular 

conteúdos próprios, como se pode observar acessando, no site YouTube, filmes publicitários 

amadores e independentes de internautas que produzem seus próprios conteúdos e colaboram 

para o site. E as agências de propaganda, conscientes desse contexto, estão atentas para o 

novo tipo de marketing que pode atrair o internauta, para mantê-los sintonizados com suas 

mensagens. 

Percebe-se no caso dos virais da Bavária Premium que a Agência Talent Propaganda 

S.A. concebeu e planejou com muito cuidado a produção dos filmes publicitários, tornando-os 

interessantes e, ao mesmo tempo, intrigantes para os espectadores, de sorte que despertou 

neles o desejo de repassá-los aos seus contatos, além de colocar à sua disposição ferramentas 

que lhes permitiram “contagiar” seus amigos com uma mensagem que, também, caiu “como 

uma luva”. E é importante que aqui se repita que, na internet, os resultados são imediatos, 

através de comentários e pelo número de exibições (no caso, por se tratar de filmes 

publicitários) que somam milhões.  

Finalmente, o trabalho procura mostrar que se vive numa era de interdependência, em 

relação aos ambientes físico e virtual, nos quais se desenvolvem as atividades cotidianas de 
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afazeres e práticas sociais. Fazer parte de uma cultura digital significa estar em contato com 

as culturas antigas e atuais entrelaçadas com as mudanças inimagináveis que a tecnologia 

descortina à frente da humanidade. Vive-se em uma nova ambiência.  

A sociedade em rede permite abraçar o mundo todo e fluir de todos os lugares a um só 

tempo, ser chamado a participar de decisões a cada momento, todos conectados por “nós”, 

convivendo com todas as linguagens e culturas já criadas em todos os lugares. A intensa troca 

de experiências que se vivem nas redes aponta o caminho que conduz a uma nova cultura, 

cuja consistência depende da participação de cada um, mas que, certamente, é decorrente das 

formas de socialização oferecidas pelas novas ambiências midiáticas. 
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