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RESUMO 

 

Cada vez mais as marcas têm buscado se diferenciar a partir de formatos não usuais ou 

tradicionais de comunicação (como anúncio, cartaz, filme 30”, entre outros), o que lhes 

possibilita  a inserção da narrativa comercial de modo mais sutil ou menos  explícita, 

assossiada aos momentos de lazer e entretenimento dos consumidores. Considerando-se este 

contexto, existe o product placement, um formato de anúncio audiovisual que está presente 

em narrativas não publicitárias, funcionando como uma alternativa ao já desgastado espaço 

disponível nos intervalos comercias de TV, por exemplo. Este formato que é frequentemente 

encontrado em audiovisuais diversos, como no cinema e na internet, está sendo bem 

aproveitado pelo coletivo criativo Porta dos Fundos. Neste sentido,  este trabalho tem como 

objetivo entender de que maneira as marcas encontradas nos audiovisuais produzidas pelo 

coletivo se relacionam com o conteúdo dos mesmos.  

 

Palavras-chave: humor; publicidade; product placement.  

 

ABSTRACT 

 

Increasingly, brands have sought to differentiate themselves from traditional or unusual 

formats of communication (such as advertisement, poster, movie 30 ", etc.), enabling  them to 

enter the commercial narrative in a more subtle or less explicit, associated with  moments of 

leisure and entertainment of the consumer. Considering this background, there is a product 

placement, a format of audio visual announcement that is present in non-advertising accounts 

operating as an alternative to the available space at the short intervals of TV commercials, for 

example. This format is often found in various audiovisual, like in the movies and on the 

Internet, is being well used by creative collective Porta dos Fundos. By this way, this study 

aims to understand how the markings produced by the audiovisual collective relate to the 

contente thereof. 

 

Keywords: product placement; publicity; humor.
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1  INTRODUÇÃO 

  

 Ogden (2002, p.1) estabelece como objetivo de marketing a necessidade de uma 

empresa ter o dever de “satisfazer os desejos do consumidor em troca de lucro”.  Este é um 

dos conceitos que irá ser considerado no presente trabalho. A esse respeito, Gabriel (2010) 

afirma que este conceito foi se transformando ao longo dos anos, alcançando hoje o nível que 

Kotler (2010) define como Marketing 3.0, que é, segundo o mesmo, o marketing que se 

preocupa em satisfazer o consumidor como ser humano no sentido mais amplo, buscando não 

somente a satisfação funcional e emocional, mas também a espiritual.  

 Toda esta transformação em relação ao consumidor e aos benefícios que são 

oferecidos a ele, é oriunda de uma série de fatores, dentre eles, o avanço das tecnologias 

digitais. “É inegável que as tecnologias digitais têm se tornado cada vez mais presentes em 

todos os aspectos da vida humana – social, profissional -, impactado e afetado a sociedade, a 

cultura, o modo como vivemos e interagimos com o mundo” (GABRIEL, 2010, p. 73). As 

mudanças não ocorreram somente no marketing, mas sim em toda a estrutura do modo como 

as pessoas vivem e se relacionam com o mundo. Entretanto, a autora destaca um ponto 

importante: apesar de muito se dizer que esse avanço nas tecnologias digitais foi o causador 

principal de todas estas mudanças, elas já aconteciam e o papel da tecnologia digital foi o de 

impulsionar estas transformações. “[...] vários fenômenos que se apresentam hoje e são 

categorizados como novidades, na realidade, são fenômenos antigos que foram impulsionados 

pelo digital e não causados por ele” (GABRIEL, 2010, p. 73).  

 Um dos exemplos lembrados por Gabriel (2010) é sobre o poder do consumidor, ou 

como ela mesma denomina, o poder do usuário. Segundo a autora, este poder referido hoje 

aos usuários, pelo papel que estes assumem, sendo não somente consumidores passivos de 

conteúdo, mas também produtores e, por fim, protagonistas deste novo momento do 

marketing e da comunicação, já existia desde 1970. Na época  foi inventado o controle remoto 

de televisão, que passou a permitir que o consumidor pudesse mudar de canal ou de 

programação de acordo com as suas preferências, apenas com o mover de um dedo. Ou seja, 

há muito tempo o consumidor já passou a ter o controle da mídia que cuja programação 

chegava a sua casa, que já o possibilitava filtrar aquilo que não lhe interessasse. 

 Com o avanço das tecnologias digitais e o seu reflexo na comunicação e no marketing, 

tal como os espaços publicitários e as possibilidades de novos formatos para a utilização dos 
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mesmos, surgem as mídias digitais. Espaços online que também são comercializados e se 

tornaram canais e ambientes midiáticos para anunciantes. Neste contexto, o YouTube
1
 se 

destaca como plataforma digital  agregadora de conteúdo, especialmente pelo potencial do seu 

caráter audiovisual, que representa, “uma ruptura com os modelos de mídia existentes e está 

surgindo como um novo ambiente do poder midiático” (BURGESS; GREEN, 2009, p.35 

apud ANDRES, 2011). Além disso, o YouTube é também um gerador de cultura 

participativa
2
, visto que, cada usuário pode ter o seu vídeo visualizado, comentado e 

compartilhado várias vezes, gerando assim maior audiência para o mesmo. Andres (2011) 

acrescenta que, na era da convergência, em que vivemos hoje em dia, a informação circule de 

forma intensa por diferentes sistemas midiáticos, atraindo anunciantes para estes novas 

ambiências. 

 Visto essa variedade de possibilidades e inovações tecnológicas que, como já foi 

citado, modificam e reestruturam a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, ainda 

que sejamos impactados a todo o momento com mensagens publicitárias, os consumidores já 

estão preparados para isso, pois “os consumidores já sabem que serão impactados e possuem a 

escolha de continuar ou não recebendo as mensagens (HERMANN, 2012, p. 192)”. Sendo 

assim, a autora acrescenta que “as estratégias publicitárias precisam ser elaboradas de forma 

inusitada e inteligente a ponto de fazer um telespectador não sair da poltrona e assistir aos 

comerciais (HERMANN, 2012, p. 192)”.  

 Hermann (2012) afirma que aos poucos a publicidade inicia um processo de busca 

pelo entretenimento. Os comerciais deixam de mostrar apenas produtos para contarem 

histórias. À medida que esta busca avança, os anunciantes passam a inserir suas marcas dentro 

dos contextos narrativos das histórias, sem que haja uma quebra no conteúdo que é percebido 

pelos consumidores. Sobre o assunto, Donaton (apud Hermann, 2012, p. 193) comenta: 

Os melhores comerciais são efetivos e divertidos ao mesmo tempo [...]. Se um 

comercial divertido tem o poder de chamar a atenção do consumidor, imagine então 

que possibilidades não existem se juntarmos a mensagem publicitária, com o 

conteúdo do entretenimento, fundindo de vez as identidades do espectador e do 

consumidor, mesmo correndo riscos de a coisa dar errado. As parcerias com o 

entretenimento não tornam apenas a publicidade mais atraente, mas também a 

tornam impossível de ser evitada. Você não tem como pular a cena em que aparece o 

produto sem pular, no ato, uma parte do programa. 

Então, neste contexto da comunicação atual, em que a informação se propaga em 

segundos e toma proporções muito amplas via internet, redes sociais e toda e qualquer 

                                                 

1
 Site de compartilhamento de vídeos. Disponível em: <http://www.youtube.com>.  Acesso em: 17 abr. 2013. 
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ferramenta midiática, é inadmissível que não se esteja atualizado e adequado com o que está 

acontecendo agora. Hoje, o fenômeno das redes sociais ditam o ritmo da sociedade e 

transformam a maneira como ela se comunica e se relaciona com o mundo. Dentro delas, 

existe uma que iremos chamar a atenção ao longo deste trabalho, o YouTube. Com o seu 

caráter audiovisual e de criação de uma cultura colaborativa, o YouTube vêm se tornando um 

ambiente midiático e, consequentemente, uma opção para as empresas e marcas que querem 

se inserir dentro de um determinado mercado. 

Assim, entende-se que as possibilidades no campo da comunicação estão cada vez 

mais abrangentes e criativas. O avanço das tecnologias digitais tem possibilitado uma série de 

mudanças e inovações. Além disso, os ambientes midiáticos convencionais, como a televisão, 

o rádio e o jornal, e seus espaços publicitários já não são suficientemente eficazes para que as 

mensagens publicitárias possam atingir seus públicos-alvo, que, também com o avanço das 

tecnologias digitais, foi adquirindo conhecimento sobre o universo online e se tornando mais 

críticos aos apelos e questionadores dos argumentos publicitários. Portanto, faz-se necessário 

o estudo de opções midiáticas que aproximem o consumidor da marca, fazendo com que este 

tenha alguma experiência positiva com a mesma, de forma que se mantenha uma relação mais 

próxima entre marca/produto e consumidor, mudando a forma de abordagem que preza por 

argumentos publicitários explícitos.  

 Além das opções de espaços para anunciantes oferecidas pelo site YouTube, a 

ferramenta product placement pode ser observada em vários  audiovisuais contidos no site. O 

product placement
3
, segundo Leite (2010), é a maneira sutil de inserir estrategicamente uma 

mensagem publicitária articulada ao enredo de uma narrativa. O objetivo é fazer com que esta 

mensagem de venda ou institucional se torne parte da estória narrada, tornando essa mais 

verossímil, ao mesmo tempo em que não agride ou pelo menos importuna menos o 

consumidor do que uma mensagem publicitária veiculada no intervalo comercial. No Brasil, 

esta ferramenta possui outra denominação e é chamada de merchandising, conceito que 

alguns autores adotam como sendo o mesmo que product placement. Nesta investigação, 

usaremos a segunda denominação, visto que esta se adequa melhor ao conteúdo comercial de 

marca e/ou de produto que é observado nos audiovisuais do canal Porta Dos Fundos, objeto 

empírico deste trabalho. 

                                                 

3
 Estratégia publicitária ligada ao entretenimento. O tema será mais bem abordado no subcapítulo 2.2. 
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Feitos estes apontamentos iniciais, o problema estabelecido foi: de que maneira 

diferentes marcas de produtos/serviços se relacionam com o coletivo Porta Dos Fundos, tanto 

por meio da produção de audiovisuais publicitários, quanto pela inserção da marca via 

product placement? Desta forma, temos como objetivo geral compreender esta relação entre 

coletivo e estas marcas.  

Quanto aos objetivos específicos, ficaram assim estipulados: 

a) diferenciar os audiovisuais de acordo com os formatos de aparições das marcas, 

sejam eles peças publicitárias (assinados pelos anunciantes) ou não (assinados pelo coletivo);  

b) identificar e traçar um perfil dos audiovisuais produzidos pelo coletivo;  

c) compreender como os audiovisuais do coletivo Porta dos Fundos empregam o 

humor na divulgação de marcas.   

Assim, levando em consideração a aproximação entre publicidade e entretenimento, o 

presente trabalho tem como objeto empírico o coletivo Porta Dos Fundos
4
, o qual produz 

audiovisuais de humor para o Youtube, com qualidade e regularidade de televisão, segundo 

Sbf (2012), um dos criadores do canal, juntamente com Fábio Porchat, João Vicente de 

Castro, Gregório Duvivier e Antônio Tabet. Com menos de um ano, esse canal tem chamado 

a atenção pelo seu conteúdo, comparado aos demais. O Porta Dos Fundos produz esquetes 

para internet, com qualidade e regularidade de televisão, características que vem chamando 

atenção do público e da crítica. Já são mais de duas bilhões de visualizações (YouTube, 2013) 

e certa regularidade nas manchetes de jornais, programas de televisão e também todo o tipo de 

mídia espontânea, inclusive por meio das redes sociais, como Facebook, Twitter, entre outras. 

 Além deste contexto comunicacional que favorece às mídias digitais, o 

entretenimento e o online, a qualidade do trabalho realizado pelo Porta dos Fundos fez com 

que a procura das marcas por uma aproximação com seus audiovisuais se estendesse para 

além do Youtube e do formato product placement. Com a expansão do canal e a ascensão do 

coletivo no Brasil, outras empresas passaram a procurar os serviços desta para divulgarem 

suas marcas, mas de maneira que elas mesmas pudessem assinar os audiovisuais, 

caracterizando-os como audiovisuais publicitários convencionais (veiculados explicitamente 

                                                 

4
 Cana de vídeos humorísticos do YouTube. Mais esclarecimentos no subcapítulo 2.3.  
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como peça publicitária
5
), se utilizando do humor que o Porta dos Fundos emprega em suas 

produções. 

 Portanto, buscar-se-á através de uma análise de seis audiovisuais selecionados para 

compor corpus, uma compreensão mais clara desta relação entre marcas e o coletivo, e, para 

tanto, será necessário um conhecimento detalhado da maneira cujo seus audiovisuais são 

compostos e qual o teor e a forma do humor que estes empregam, bem como, classificar as 

aparições das marcas. Por fim, para se solucionar o problema proposto, averiguar-se-á o que a 

conjunção destes fatores gerou, tanto para o coletivo, quanto para as marcas envolvidas no 

estudo em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 A legislação brasileira que regula a atividade publicitária no país, não permite a propaganda disfarçada, 

conforme dispõe o Código de Autorregulamentação Publicitária, artigos 9º e 18º.  Disponível em: 

<www.conar.org.br>. Acesso em: 18 nov. 2013. 
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2 YOUTUBE COMO AMBIÊNCIA MIDIÁTICA 

O Youtube
6
 é um site de compartilhamento de vídeos, no qual os usuários podem 

postar, assistir e comentar vídeos, próprios ou não, de conteúdo livre. O Youtube é 

considerado uma mídia social e não uma rede social, isto porque é um site “construído para 

permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de 

informações em diversos formatos”, conforme Telles (2011, p. 19). Ou seja, o usuário pode 

criar um vídeo e postá-lo, gerando comentários e comentando nos vídeos alheios, além de 

compartilhá-lo com os demais usuários. As redes sociais são, na verdade, uma categoria 

dentro das mídias sociais, categoria esta que, para Telles (2011) o Youtube raramente pode 

formar. 

A história do site teve início em 2005. Chad Hurley e Steve Chen, então funcionários 

de uma empresa de tecnologia, por conta do inconveniente de compartilhar arquivos de 

vídeos, resolveram criar um programa de computador para dividir vídeos com os amigos, 

conhecido hoje como Youtube. Hurley (2006, apud Fortune, 2006, p. 1): “estávamos em um 

jantar em janeiro de 2005, onde fizemos arquivos digitais. No dia seguinte, não conseguíamos 

enviá-los por e-mail e demoramos muito para colocá-los na internet. Pensamos que deveria 

haver uma forma mais fácil de fazer isso”. 

No mês de abril de 2005 aconteceu a primeira postagem de um vídeo no site Youtube. 

Jawed, um dos seus criadores, postou um vídeo seu em uma visita ao zoológico de San Diego. 

O vídeo que tem duração de vinte segundos se intitula Me at the zoo
7
, e foi gravado por 

Yakov Lapitsky. O conteúdo não apresenta edição aparente, nem algum investimento 

tecnológico, é apenas uma visita do co-fundador do site ao zoológico de San Diego, no qual 

ele passa os vinte segundos em frente a elefantes, mas que bastou para que se iniciassem as 

atividades e movimentações no site. Hoje, o vídeo já conta com mais de dez milhões de 

visualizações. 

                                                 

6
 As informações relativas à história do Youtube, bem como dados específicos, cujo a fonte não é divulgada ao 

longo do trabalho, foram consultadas em matéria do jornal The Telegraph. Disponível em: 

<http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digital-

media/7596636/YouTube-a-history.html>. Acesso em: 23 abr, 2013. 

O que diz respeito aos mecanismos do site, foi consultado no mesmo. Disponível em:< 

http://www.youtube.com/>. Acesso em: 23 abr. 2013.  
7
 Disponível em: < http://www.Youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
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Figura 1– Primeiro vídeo do YouTube. 

Fonte: YouTube. Disponível em: < http://www.Youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw>.  

Acesso em: 23 abr. 2013. 

 

No início, os números do Youtube não eram tão impressionantes quanto os que se 

veem hoje em dia. Em dezembro de 2005, o site teve seu lançamento oficial e contabilizava 

cerca de oito milhões de visualizações por dia. Entretanto, este número aumentou 

rapidamente. Em fevereiro de 2006, o número já havia duplicado e o site já contava com 

aproximadamente vinte mil vídeos postados diariamente. Em maio do mesmo ano foi liberada 

a postagem de vídeos por dispositivos móveis e em julho, o número de postagens diárias de 

novos vídeos por dia já chegava a sessenta e cinco mil e o site passava de cem milhões de 

vídeos visualizados por dia.  

Ainda em 2006, o site lançou os primeiros conceitos de publicidade no Youtube, com 

os Participatory Video Ads e os Canais de Marcas, nos quais os empresários podem, 

respectivamente, fazer vídeos falando do seu produto, ou mostrá-los no site e ainda criar um 

canal da sua marca, para que se compartilhe ou poste vídeos de acordo com o interesse e as 

afinidades da marca em questão.  Logo em seguida, o site selou acordo com três grandes 

gravadoras, Sony BMG, Warner e Universal. 

Aos poucos, os serviços oferecidos pelo site Youtube começam a se profissionalizarem 

gradativamente. Em outubro de 2006, outro passo importante é dado e iniciam-se os testes de 

uma ferramenta de identificação de conteúdo, utilizada para em prol do material protegido por 

direitos autorais. Depois disso, o site firmou também uma parceria para criar uma tecnologia 

de identificação de áudio.  

Também em outubro de 2006 ocorre  da história do site. O Youtube é adquirido pela 

multinacional Google, em uma transação de quase dois bilhões de dólares e, já no mês 

seguinte assina o primeiro grande contrato de esportes com a NHL, a National Hockey 
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League. Ainda assim, com a aquisição do Google, a empresa comunicou que as receitas ainda 

não eram materiais e que o site estava longe de ser lucrativo, especialmente pelo alto consumo 

de banda. No início do ano seguinte, estima-se que somente o Youtube já estaria consumindo 

em largura de banda, mais do que foi consumido em toda a Internet no ano 2000. 

Com o Google, o Youtube acelerou seu crescimento, bem como os seus valores. Em 

2008, o número de horas postadas de vídeo por minuto sobe para treze, quantidade que 

custaria ao site, aproximadamente, um milhão e meio de dólares por dia para manter o 

serviço. Também no ano, a revista Forbes Magazine estima que o site arrecade cerca de 

duzentos milhões por ano.  

Em 2009 o site se torna ainda mais popular ao atingir um importante formador de 

opinião. O então presidente dos Estados Unidos, Obama, lança o seu canal no Youtube. 

Também em 2009 é lançado o 3D, nova possibilidade audiovisual e acontece a primeira 

exibição audiovisual ao vivo, conhecida como Live-stream; a exibição é de um show da banda 

U2. Neste ano, um dos fundadores, Chad Hurley afirma em um blog que o número de 

visualizações por dia já chegava a um bilhão. Em 2010 o conteúdo audiovisual postado por 

minuto chega a vinte e quatro horas.  

 Os números oficiais mais recentes, de 2012, contabilizam mais de setenta e duas horas 

de vídeos postados por minuto. Recentemente, o site lançou seu novo modelo de design, mais 

limpo para incentivar os usuários a permanecerem no site por muito tempo. Quem acessa o 

Youtube, pode buscar o vídeo específico que quiser assistir, mas também recebe sugestões de 

canais e vídeos relacionados com o conteúdo que ele mais consome no site. 

Os vídeos se dividem em categorias como “Música”, “Esportes”, “Comédia”, “Jogos e 

entretenimento” entre outras. A seleção da categoria é feita pelo usuário no momento do envio 

do vídeo ao site, no qual o mesmo decide qual se adequa melhor com o conteúdo do seu 

audiovisual. Não é necessário que um canal seja especificamente de um único conteúdo, 

porém, existem canais que apresentam somente, por exemplo, videoclipes, como no caso do 

canal Vevo
8
, que é o canal mais popular do Youtube.  

 

                                                 

8
 Canal Vevo. Disponível em: <http://www.youtube.com/user/VEVO>. Acesso em: 24 abr. 2013. 
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Figura 2 – Canal Vevo no YouTube. 

Fonte: Youtube. Disponível em: <http://www.youtube.com/user/VEVO >. Acesso em: 23 abr. 2013. 

 

O site também permite a avaliação de um usuário sobre o vídeo de outro,  por meio 

dos botões Gostei e Não Gostei, além de permitir que este usuário teça um comentário sobre o 

mesmo vídeo. Outro mecanismo de interação disponibilizado pelo site é a inscrição. Cada 

usuário tem a possibilidade de inscrever-se no canal do outro, e assim, receber as atualizações 

do mesmo na sua página inicial, bem como, personifica as indicações que o próprio site faz, 

sobre categorias, vídeos e outros canais que possam lhe interessar.  

Os vídeos também podem ser encontrados através de palavras-chave, que são 

selecionadas pelo usuário que o posta, no momento do envio, bem como, a nuvem de tags
9
, 

que fica na parte inferior de uma categoria e mostra as palavras-chave populares que as 

pessoas estão pesquisando naquele momento. A ordem de popularidade varia de acordo com o 

tamanho da fonte em que a palavra está escrita, sendo as tags
10

 maiores, as mais populares. 

Todo e qualquer vídeo pode ser compartilhado em outra rede social com facilidade, 

através do botão compartilhar, que se encontra abaixo de cada vídeo. Outra ferramenta que 

facilita o compartilhamento é a ferramenta incorpore¸ que permite ao usuário que incorpore 

os vídeos do Youtube no seu site, a partir do código HTML
11

, desde que o proprietário do site 

ative também esta opção. Além disso, existe também a opção Compartilhe automático, na 

qual o usuário pode especificar as atividades no site que gostaria de compartilhar em alguma 

rede social escolhida.  

                                                 

9
 Local na página onde são mostradas as palavras-chaves relacionadas ao vídeo. 

10
 Palavras-chaves. 

11
 Código utilizado para formulação de páginas e websites. 
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A visualização pode ser feita em qualidades diferentes, para dar opções de velocidade 

de acordo com a capacidade da internet de cada usuário, sendo que existem opções em HD
12

. 

O vídeo pode ser visto em tela cheia ou em outros dois formatos, que podem ser selecionados 

na barra inferior do mesmo. Na mesma barra, constam as opções Ativar legendas, que serve 

para adicionar legenda ao vídeo, mas que só funciona se este for postado com legenda e 

também a opção Assistir mais tarde, que coloca o vídeo em uma lista de espera para ser 

assistido sem ter que procurá-lo novamente. 

Para anunciantes, o Youtube oferece o Youtube Analytics, ferramenta que mensura e 

detalha o público-alvo dos vídeos do usuário. Além da possibilidade do Participatory Video 

Ads e dos canais de marcas, existe um mecanismo chamado AdWords, que oferece uma série 

de opções para anunciantes, como comerciais antes do vídeo, chamados de TrueView, em que 

o anunciante só será visto se algum usuário realmente ver o vídeo escolhido e, ainda assim, 

existe a possibilidade de assistir aos primeiros segundos e ignorá-lo. Outra opção é o Anúncio 

de homepage, que torna o anunciante único durante dezessete horas na página inicial do 

Youtube, o First Watch, no qual o anúncio é o primeiro que o usuário assiste no dia, os 

Anúncios Gráficos, que são todos os que aparecem próximos ao texto, ao vídeo ou ao 

conteúdo da web, os In-Stream, que mostram o seu vídeo antes ou durante os vídeos dos 

parceiros do Youtube, nos quais o espectador pode clicar para saber mais e, por fim, 

adaptações dos mesmos para dispositivos móveis. 

O Youtube.com é um site munido de informações e passo-a-passos que ensinam a 

qualquer usuário, que nunca o tenham experimentado, a fazer qualquer ação ou serviço que 

estes estejam dispostos. Além disso, em todas as seções, além das alternativas oferecidas pelo 

site, tem uma alternativa na qual o usuário pode colaborar e entrar em contato com a empresa, 

sugerindo alguma solução diferente ao seu problema ou ideia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 High definition: refere-se à alta definição de imagem. 
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3 PRODUCT PLACEMENT: FERRAMENTA E ESTRATÉGIA 

 

Para abordar é necessário mencionar que, embora o conceito seja chamado, no Brasil, 

de merchandising e que, segundo o Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua 

Portuguesa
13

 o merchandising seja considerado como “designação corrente da propaganda 

não declarada feita através da menção ou aparição de um produto, serviço ou marca durante 

um programa de televisão, rádio, teatro e cinema”, Blessa (2001) e Costa (2003) limitam as 

atividades de merchandising às ações realizadas no ponto-de-venda, bem como, a maioria dos 

autores. Blessa (2001) ainda define o conceito citado como merchandising editorial.  

Dentro desta forma de merchandising, existe o product placement, que Leite (2010, p. 

06) define como “[...] a publicidade inserida sutilmente ao conteúdo e à narrativa das tramas, 

podendo tornar muito mais ‘agradável’ a presença de uma marca para o consumidor do que 

uma mensagem publicitária tradicional”. Ou seja, é uma possibilidade de se inserir uma marca 

dentro de uma história, sem que a mesma tome toda a atenção para si e acabe desviando o 

foco do expectador, que é a trama. Sobre o conceito, Fantinelli e Pompeu (2008, p. 35, apud 

FRIGERI 2010, p. 40), acrescentam que “a inserção do product placement deve ser realizada 

de maneira sútil, incorporando-se ao conteúdo para que os consumidores não o percebam de 

maneira agressiva e deliberada, pois caso isso ocorra, a tendência é a negatividade em relação 

à mensagem”.   

Além disso, é necessário elucidar que muitas vezeso conceito também é confundido 

com o conceito de marketing, que, para Kotler (1997), significa “um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”. Quanto a estes casos, Ronald Peach Jr
14

 

destaca que: 

 

 

Em inglês, merchand é mercador. Merchandising, portanto, significa destacar a 

mercadoria. Enquanto o Marketing explora imagem da empresa como um todo, 

incluindo logomarca, promoção, distribuição, mídia, tudo enfim, o merchandising é 

a exposição do produto. Mostrar o produto é fazer merchandising. Merchandising na 

TV, por exemplo, é colocar o produto no meio de uma cena de novela. Mas existe 

também o merchandising no ponto-de-venda, que tem como responsabilidade 

                                                 

13
 Consultada em 15 de maio de 2013.  

14
 Ronald Peach Jr, Sócio da Oficina do Merchandising e Presidente do POPAI-Brasil. Disponível em  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A

%2F%2Fead2.fgv.br%2Fls5%2Fcentro_rec%2Fdocs%2Fpublicidade_propaganda_qual_diferenca.doc&ei=CB8

wUu_9M4_K9gSjvIHIBg&usg=AFQjCNGJXuNu5WivdqknWJrZpZhEi0Q6aw&sig2=dAfB3fLi2qwUYKkNp-

9uXA&bvm=bv.51773540,d.eWU. Acesso em 11 set. 2013. 
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destacar o produto perante os demais. Assim, outdoors, placas em padarias, ônibus, 

degustação em supermercados também são ações de merchandising. Tudo o que 

coloca o produto em evidência é merchandising. 

 

Desta forma, pode-se entender que o merchandising, é, na verdade, uma ferramenta 

utilizada dentro de um composto de marketing, que visa explorar a empresa na totalidade, 

cujo sua função é colocar o produto em evidência, mostrando-o dentro de em um contexto ou 

local. Sendo assim, subentende-se que o product placement, que é uma forma de 

merchandising, também se encaixe como tal, dentro deste composto, e que podemos encontra-

la juntamente com a publicidade, dentro do item Promoção dos 4 p’s
15

. Esta associação fica 

clara da maneira que destaca Ramos (1987): 

 

 

Merchandising é a publicidade fora dos intervalos comerciais, em nosso caso 

integrando o contexto das novelas. Articula-se em nível inconsciente, indireto e 

subjetivo. Geralmente, se baseia na Exibitécnica, isto é, a técnica de expor, exibir e 

dispor de produtos (RAMOS Roberto, 1987, p.43).  

 

Indo ao encontro da visão de Kotler (2010, p. 04), esta ferramenta é uma alternativa 

promissora, pois valoriza o consumidor preocupando-se em não tirar a sua concentração ao 

inserir uma marca no meio do seu momento de lazer, como por exemplo, assistir a uma 

novela: 

 

[...] estamos testemunhando o surgimento do Marketing 3.0, ou a era voltada para os 

valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os 

profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com mente, 

coração e espírito. [...] buscam não só satisfação funcional e emocional, mas 

também satisfação espiritual.  

  

Assim, essa ferramenta se torna uma alternativa aos espaços publicitários tradicionais 

oferecidos nas mídias, que pode ter um retorno maior, se empregada com sucesso, conforme 

argumenta Balasubramanian (apud REBELO, 2009, p. 4):  

 

 

O product placement funciona como um tipo de comunicação híbrida que encerra 

tentativas remuneradas para influenciar audiências com fins comerciais, mas cujo 

custo é mais barato comparativamente a espaços publicitários em televisão, e que 

pode gerar um efeito de persuasão maior que os métodos publicitários tradicionais, 

caso não seja percebido como uma mensagem comercial. 

 

                                                 

15
 Promoção; Preço; Praça e Produto. 
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Além disso, o product placement é uma ferramenta que beneficia não só a marca 

anunciante, como também a história que a abriga, pois com ela se pode contextualizar melhor 

os personagens, o espaço e o tempo em que a narrativa acontece, tornando-a assim, mais 

verossímil e de acordo com a realidade do público-alvo que se deseja atingir.  

 

 

Desta forma, produtos e marcas afiguram‐se como lógicos na narrativa 

cinematográfica, pois fazem parte da representação de realidades onde as 

personagens precisam de veículos para se deslocarem; de guarda‐roupa adequado ao 

tipo de personagem (roupa, calçado e acessórios de moda); e produtos úteis ao 

enredo espácio‐temporal (alimentação, bebidas, mobiliário, serviços e comércio) que 

contribuem para conferir veracidade ao enredo (Pérez & Rufi, 2004 apud REBELO, 

2009, p. 4). 

 

Até o momento, abordamos o conceito de product placement somente como uma 

ferramenta de promoção para uma marca, utilizada dentro de um composto de marketing. 

Entretanto, dentro deste campo da promoção, como já fora visto, também se encontra a 

publicidade e propaganda, conceitos que, segundo Sant’anna, difere-se entre si. Para o autor, 

publicidade que “deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do que é 

público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia.” (SANT’ANNA, 

2002, p. 75), enquanto a propaganda “compreende a ideia de implantar, de incluir uma ideia, 

uma crença na mente alheia” (SANT’ANNA, 2002, p. 75).  

A utilização da ferramenta de publicidade e/ou propaganda a fim de promover uma 

empresa ou marca, se dá, preferencialmente, por intermédio de uma agência de publicidade 

que deve desenvolver um plano de comunicação, o qual é planejado para atender esta 

demanda oriunda do marketing, de se utilizar desta ferramenta que é a publicidade como 

forma de atingir seus objetivos. Dentro deste plano de comunicação, existe uma etapa que 

corresponde à formulação das estratégias e táticas, no qual se explana quais as estratégias e 

táticas serão utilizadas para atingir um objetivo de comunicação pré-estabelecido. Dentro 

deste conceito, o product placement pode também ser considerado uma estratégia (ou tática) 

de comunicação. Portanto, pode-se dizer que o product placement é um conceito polivalente, 

que pode ser trabalhado como uma ferramenta única de promoção e também incorporado a 

outra ferramenta de promoção, que é a publicidade, caracterizando-se, desta forma, como uma 

estratégia de comunicação (LUPETTI, 2000). 

Então, para o anunciante ou para a empresa que quer divulgar seu produto/serviço, um 

dos benefícios de se trabalhar com a estratégia de comunicação ou a ferramenta procut 
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placement é o fato de se poder atingir grandes contingentes de telespectadores em um 

momento em que eles se encontram emocionalmente conectados com seus programas 

favoritos, fora do intervalo comercial, conforme Arnold (2006 apud Galvão, 2008). Por fim, o 

product placement ainda pode ser considerado como forma de se negociar publicidade em 

alguns canais, como adiciona Benato (2009, p. 07, apud TAVARES, 2012, p. 19): “Uma 

forma de negociação publicitária que compreende a inclusão de produtos, a manipulação de 

conteúdos e o financiamento de programas”.   

Diel (2010, p. 18) assegura que o surgimento do product placement se dá, 

primeiramente no cinema, em que, “os produtores cinematográficos orçavam patrocínios de 

marcas e alguns até prospectavam verba a ser preenchida pelas marcas, como forma de 

reduzir o custo de produção dos seus filmes”. 

Segundo Leite (2010) o product placement possa ser dividido em duas categorias: uma 

em que as marcas não interagem com nenhum dos personagens, independentemente do 

formato de mídia, e a outra, em que os produtos contracenam com os personagens, podendo 

ser ou não mencionada verbalmente, nesta investigação, adotaremos a definição de Cardoso 

(2007, p. 836), que o divide em três partes:  

 

 

[...] no placement criativo, on set placement ou screen placement, a marca é 

insinuada e tem o seu próprio lugar. No script placement ou audio placement, a 

personagem refere-se verbalmente ao produto, ou seja, a marca é mencionada. E no 

product placement audiovisual ou plot placement, a marca é mostrada e 

mencionada. 

 

O canal Porta Dos Fundos, objeto empírico do presente trabalho, utiliza-se 

constantemente desta ferramenta, nos dois formatos. No exemplo a seguir, pode ser vista a 

primeira categoria mencionada, em que, no caso, a marca Itaipava
16

 (figura 3) aparece no 

vídeo intitulado Já Volto
17

. 

 

                                                 

16
 Marca de cerveja. 

17
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=pasYA-j7FwY>. Acesso em: 24 abr. 2013 
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Figura 3 – Vídeo Já Volto, do canal Porta Dos Fundos. 

Fonte: YouTube. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=pasYA-j7FwY>. Acesso em: 24 abr. 

2013. 

 

Esta cena foi retirada do vídeo e elucida perfeitamente uma utilização da estratégia 

product placement, na qual a marca está sutilmente inserida, sem que se desvie a atenção da 

narrativa para o produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

4 PORTA DOS FUNDOS 

 

Porta Dos Fundos é um canal de vídeos de conteúdo humorístico hospedado no site 

Youtube, criado por cinco amigos que hoje são sócios e o definem como um “coletivo criativo 

que produz conteúdo audiovisual voltado para a web com qualidade de TV e liberdade 

editorial de internet” 
18

. O canal já contabiliza hoje mais de dois milhões de inscritos e mais 

de cento e oitenta e oito milhões de visualizações. O conteúdo de todos os seus audiovisuais é 

humorístico, sob a forma de esquetes de aproximadamente três minutos de duração, as quais 

satirizam situações cotidianas ou até mesmo ironizam serviços e produtos. Um dos sócios 

fundadores do canal, Porchat (2012), diz que o mesmo não tem a intenção de denegrir a 

imagem de ninguém, apenas fazer graça. 

Tudo começou com a insatisfação dos cinco amigos fundadores, Fábio Porchat, 

Gregório Duvivier, Ian Sbf, Antônio Tabet e João Vicente de Castro com o humor que vinha 

sendo apresentado na TV brasileira, que segundo Porchat (2013)
19

, ainda era um humor 

“quadrado”. Eles então resolveram que iriam criar para a internet o tipo de conteúdo que 

gostariam de ver na televisão. Assim, uniram seus conhecimentos, experiências e 

infraestrutura para dar início ao canal. A opção pela internet aconteceu especialmente em 

função da liberdade de expressão e a possibilidade de se ter um produto do qual eles mesmos 

fossem donos, sem limitações, principalmente, criativas.   

Por se estruturar em uma mídia que ainda pode ser considerada nova, o canal surgiu 

como uma aposta. Totalmente voltado para a internet, o Porta Dos Fundos faz “[...] humor na 

internet do modo inverso a como muita gente vinha fazendo, de usar o Youtube como 

trampolim para a TV”, afirma Porchat (2012, apud O Extra, 2012, p. 1). Por isso, todo o 

planejamento do canal é voltado para a internet, em especial, para as redes sociais, desde a 

produção do conteúdo, edição, texto e maneira com que são divulgados, exatamente todos os 

detalhes são voltados para redes sociais. Porchat (2012, apud O Extra, 2012, p. 1) afirma 

ainda que os fundadores não querem sair da web, “[...] nosso futuro está lá”, diz, mostrando 

acreditar que a internet já não é mais uma mídia do futuro e sim do presente.   

                                                 

18
 Informação retirada do site Porta Dos Fundos. Disponível em: <http://www.portadosfundos.com.br/>. Acesso 

em: 17 abr. 2013. 
19

 Entrevista ao programa Metrópolis, da TV Cultura, no dia 19 de fevereiro. Disponível em: 

<http://tvcultura.cmais.com.br/metropolis/fabio-porchat-fala-sobre-o-porta-dos-fundos-metropolis-19-02-2013>.  

Acesso em: 17 abr. 2013. 
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Considerando-se o universo no qual qualquer pessoa tem a possibilidade de produzir o 

seu próprio conteúdo, divulga-lo como bem entender e torna-lo um viral sem muito esforço, a 

produção e a equipe capacitada para atender padrões de televisão são apenas algum dos 

fatores que garantem a singularidade e o pioneirismo do modelo do canal Porta Dos Fundos, 

pelo menos no Brasil. Uma característica que o distingue de todos os canais e audiovisuais 

com conteúdos humorísticos, é a regularidade das postagens. Desde que o canal foi ao ar pela 

primeira vez, os audiovisuais são lançados sempre na mesma hora e nos mesmos dias – 

segundas e quintas-feiras, às 11h – o que faz com que o seu público-alvo crie uma expectativa 

e, consequentemente, crie um hábito novo, que é o de assistir ao seu lançamento. 

Pode-se notar que a curiosidade e o interesse do público em relação ao canal 

acontecem por uma série de fatores que vão além do conteúdo dos vídeos. A prova disto é o 

crescimento do número de inscritos e de visualizações, que aumentam a cada dia. Duvivier 

(2013)
20

afirma também que o fato de estarem na internet os deixa mais perto do público. 

Neste sentido, segundo o ator, a relação com os consumidores do produto Porta Dos Fundos 

se torna uma relação de “sociedade”, porque aquelas pessoas que o viram e gostaram do seu 

trabalho, também ajudaram a divulgá-lo, compartilhando-o e fazendo com que ele fosse 

difundido. E isto acontece de várias formas, por meio da própria internet e também fora dela; 

quem está assistindo chama outras pessoas para assistirem também, fortalecendo assim a 

corrente de disseminação off-line. Ainda, segundo Duvivier (2013), o público que assiste aos 

vídeos do canal Porta Dos Fundos é feito de consumidores reais, que pararam suas demais 

funções para assistir ao vídeo, não é comum acontecer, por exemplo, como acontece na 

televisão, em que o aparelho pode estar ligado e ninguém o estar assistindo. 

Outra forma de contabilizar o crescimento do que já é chamado por Duvivier (2013) 

de empresa, é avaliando o crescimento da sua equipe de trabalho e o aprimoramento da sua 

infraestrutura. Quando o canal foi lançado, não existia um capital de giro, nem para 

investimentos técnicos. Segundo Porchat (2012), o dinheiro investido para a realização e 

produção dos primeiros audiovisuais era fornecido pelos próprios sócios e os atores eram 

todos convidados, não recebiam cachês. Com o passar do tempo, a aceitação dos audiovisuais 

pelo público e o amadurecimento da proposta inicial do canal pelos seus idealizadores, a 

produção audiovisual serializada tornou-se cada vez mais profissional, ao ponto de hoje a 

empresa já contar com uma sede física – um prédio de três andares – e uma equipe de trinta 
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profissionais, que vai desde os sócios até os gerenciadores de redes sociais, afirma Duvivier 

(2013).   

Além da rede social onde está hospedado o canal e todos os seus vídeos, o Porta Dos 

Fundos também possui site
21

, fanpage
22

 e twitter
23

. O site não conta com nenhum anúncio 

publicitário. Porchat (2012) afirma que desde a criação do canal ficou decidido que não 

haveria espaços publicitários no mesmo. Sendo o conteúdo relacionado somente à demanda 

produtiva, o site se divide, basicamente, em algumas informações sobre a empresa, todos os 

audiovisuais produzidos até então, uma área para contato com o público, na qual as pessoas 

podem entrar em contato com a equipe e o link para o público inscrever-se no canal.  

Já a fanpage e o twitter mantém-se em atividade intensa, com muitas postagens 

diárias, e interação constante com o público seguidor. Os audiovisuais, quando lançados, são 

simultaneamente postados nestes dois perfis e, mais recentemente, antes do lançamento de 

cada vídeo, é postada uma imagem da sua gravação; uma espécie de teaser
24

. A interação 

proposta para o público se dá por meio de um concurso, no qual as pessoas devem tentar 

acertar qual o conteúdo ou até mesmo o nome do próximo vídeo a partir de uma única 

imagem. 

Ainda que com todo o crescimento e o ganho técnico do programa ao longo dos 

poucos meses de existência, há uma preocupação constante com a manutenção do caráter 

artesanal que, para Duvivier (2013), é um dos seus diferenciais. Segundo ele, para equipe 

envolvida é importante lembrar sempre que mesmo atuando, redigindo ou trabalhando 

seriamente em um projeto de grande porte, este se trata na realidade de uma reunião cinco 

amigos que estão se divertindo. Sinais que para o humorista Bastos (2013)
25

 ficam evidentes a 

cada vídeo. Para os sócios, essa proximidade do natural é um dos fatores decisivos para que a 

diversão de produzir audiovisuais humorísticos fosse percebida pelo público-alvo, que, por 

isto, fosse ainda mais incentivada a divulga-los de forma viral.  

Em menos de um ano de existência, o Porta Dos Fundos se tornou o canal brasileiro 

do Youtube a alcançar mais rapidamente o número de um milhão de inscritos. No primeiro 

mês (julho/2012), o modelo de esquetes curtas ainda não era o predominante, pois, todas as 

segundas-feiras eram lançados programas de aproximadamente catorze minutos,  os quais 
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eram formados de seis a sete esquetes, intercaladas por um apresentador que personificava o 

espírito bem-humorado do programa. Os programas eram muito semelhantes aos de comédia 

na televisão aberta brasileira, pois destas seis ou sete esquetes, algumas eram interpretações 

de comerciais publicitários. O primeiro programa lançado foi intitulado Porta Dos Fundos 

Nº1
26

, com duração de quinze minutos e formado pelas seguintes esquetes: Traveco da Firma, 

Stand-Up Tragedy, Cocaína, Pornô Evangélico, Amiga Oculta e CSI Nova Iguaçu, este 

último, um episódio de uma web-série já existente e realizada pela produtora Anões em 

Chamas
27

, da qual já participavam alguns dos sócios do Porta Dos Fundos. 

Um fato que é encarado como vantagem pelos sócios, é a questão de o canal ser um 

negócio próprio, ou seja, não depende da supervisão ou aprovação do conteúdo por parte de 

um veículo, por exemplo. Basta apenas que todos os sócios estejam de acordo. Outra 

vantagem também é o fato de que alguns roteiristas do programa também são atores, o que, 

segundo os sócios, facilita e cria maior naturalidade às atuações, como por exemplo, no vídeo 

intitulado Programa Político
28

, no qual o roteirista Fábio Porchat também é o protagonista. 

O vídeo Programa Político, consiste em uma sátira às propagandas políticas, no qual o 

jovem político – interpretado por Fábio Porchat – é maquiado e preparado para gravar sua 

propaganda política audiovisual. Ele olha para a câmera e começa o discurso “eleitor 

brasileiro, nesta eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo”. Neste momento, não 

consegue completar sua fala e cai na gargalhada. A cena se repete em vários momentos do 

discurso, e, em uma delas o personagem ainda comenta “este é o meu terceiro mandato. Eu 

não fiz nada até agora. Eu vou fazer o quê pela educação, gente?”, e cai novamente na 

gargalhada. 

Os vídeos postados no Porta Dos Fundos são sempre dotados de conteúdos bem 

humorados. Um humor diferente do que se costuma assistir na TV aberta; mais agressivo e, 

consequentemente, dirigido a um público mais específico. E diferente também do que se 

assiste nos programas da TV fechada, nos quais os patrocinadores e anunciantes tem a 

possibilidade de intervir, direta ou indiretamente, no conteúdo do que está sendo veiculado. 

Ainda assim, os sócios do Porta Dos Fundos afirmam que não tem a intenção de agredir 

alguém ou alguma empresa, apenas fazer rir. Porchat (2012, apud O Extra, 2012, p. 1) ainda 

garante:  
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Liberdade de criação é tudo. Não queremos ter compromisso algum, nem mesmo 

com o politicamente incorreto. Nosso único objetivo é fazer coisas engraçadas, sem 

denegrir a imagem de alguém, e acho que as empresas entenderam isso, porque nos 

procuraram espontaneamente. Claro que alguém em algum momento poderá não 

gostar, mas um aprendizado que a internet trouxe é que é melhor rir na hora, junto, 

do que ficar sozinho, sendo o alvo da piada (PORCHAT, 2012, apud O Extra, 2012, 

p.1). 

 

No ano de 2012 o Porta Dos Fundos superou todas as expectativas ao ser premiado 

pela Associação Paulista dos Críticos de Artes como Melhor Programa de Humor na TV. No 

quadragésimo aniversário do Troféu APCA, o Porta Dos Fundos desbancou, por 

unanimidade, todos os programas de humor, sejam eles da TV aberta, fechada ou até mesmo 

da internet. O prêmio conferiu maior visibilidade ao trabalho dos cinco sócios e, mais do que 

isso, acrescentou credibilidade para que seguissem com o projeto. “Conseguimos agradar o 

público e a crítica”, diz Porchat (2013).  

Como já foi citado, os vídeos não buscam necessariamente fazer uma crítica a algum 

produto, marca ou serviço em especial, mesmo que isso fique explícito em alguns dos seus 

audiovisuais. 

 

Não buscamos conteúdo quente, mas também não temos nada contra isso. Nossa 

única exigência é estar bom, com refinamento. A hora certa de lançar cada vídeo é 

algo que vamos aprendendo com a experiência, avaliando o que deu certo e errado 

no lançamento anterior (SBF, 2012 apud O Globo, 2012, p. 1). 

 

Porchat (2013) ainda completa, afirmando que a inspiração vem de qualquer coisa e 

que o humorista é um profissional que procura piada em tudo, em todas as situações 

cotidianas. Ainda assim, ele afirma que gosta de escrever sobre o que lhe irrita como 

consumidor e que os problemáticos serviços que as empresas dispensam aos seus clientes o 

irritam muito.  

Por este motivo, várias empresas acabam se tornando, involuntariamente, alvos para os 

vídeos do Porta Dos Fundos. Foi assim que o canal passou de um possível problema a uma 

grande chance de visibilidade para as marcas. Algumas empresas começaram a ver neste novo 

modelo de humor e de programa, uma oportunidade de divulgarem seu negócio. O primeiro 

vídeo a ser alvo de interesse de uma empresa foi o que se intitulava Fast Food, adotado por 

uma empresa do ramo de massas, a Spoleto
29

. O audiovisual ironiza os serviços destes tipos 

de restaurante, nos quais, naturalmente, há uma pressão do atendente para a decisão do 

consumidor sobre o que este vai pedir. Eles retratam a cena com uma mulher que, indecisa, 
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vai fazer seu pedido e encontra um atendente mal-humorado, apressado e irritado com a 

indecisão da moça. 

 

 

Figura 4 – Fabio Porchat atuando no vídeo Spoleto. 

Fonte: YouTube. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk>.  

Acesso em: 17 abr. 2013. 

 

A Spoleto não foi contra a brincadeira e, pelo contrário, surpreendentemente, entrou 

em contato com a produtora para se tornarem parceiros. O gerente de marketing da empresa 

entendeu que a brincadeira não dizia respeito explicitamente a ela, mas que esta situação era 

constante e de certa forma comum neste tipo de serviço. “Sabemos que uma das coisas que o 

consumidor mais valoriza no Spoleto é o atendimento rápido; essa pressão faz parte do nosso 

modelo e é esperada pelas pessoas que estão atrás na fila”, diz Moreira (2012, apud O Globo, 

2012, p. 1). Depois de tomar conhecimento do audiovisual, o gerente buscou encontrar uma 

maneira de se aproveitar da situação, “[...] minha primeira reação foi rir muito, e a segunda foi 

pensar em como poderíamos estar próximos dessa galera”, conta Moreira (2012, apud O 

Globo, 2012, p. 1), referindo-se ao Porta Dos Fundos.  

A marca então se aproveitou da repercussão do vídeo para divulgá-lo ao seu serviço de 

atendimento ao cliente, alegando que a pressão neste tipo de serviço é normal, mas que 

nenhum cliente deveria ser tratado assim. Os convidados clientes também foram convidados a 

entrarem em contato com a empresa e relatarem suas experiências e suas reclamações. O 

nome do vídeo foi mudado para Spoleto
30

 e lançado na fanpage da empresa, que ativou de vez 

a interação com os seus clientes. Além disso, ainda foram criados duas sequências, para 

divulgar duas outras adjacências da marca. Entretanto, estes não foram lançados no canal 

Porta Dos Fundos, respeitando o acordo dos sócios de não misturar o canal com publicidade.  
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A partir do lançamento do vídeo Fast Food, surgiram várias empresas interessadas nos 

audiovisuais do canal Porta Dos Fundos. Hoje o canal até já trabalha com uma verba oriunda 

de anúncios veiculados externamente ao canal e também por meio de outros tipos de inserções 

publicitárias, o que possibilita o aperfeiçoamento e investimento na empresa. Algumas outras 

marcas reagiram positivamente aos vídeos e às brincadeiras do canal, como, por exemplo, a 

Coca-Cola Zero, ao ser ironizada no vídeo Na Lata, que satirizava a sua promoção, por não 

produzirem latas com alguns nomes não tão comuns. A empresa compartilhou na sua própria 

fanpage
31

 imagens das latas de Coca-Cola Zero com os nomes dos personagens do vídeo e 

uma também com o nome do canal.  

 

 
Figura 5 – Imagens publicadas na fanpage da Coca-Cola Zero. 

Fonte: Mídia Publicitária. Disponível em: <http://midiapublicitaria.com/coca-zero-segue-o-exemplo-do-

spoleto/>. Acesso em: 17 abr. 2013. 

 

Com o crescimento rápido e a profissionalização crescente da qualidade do conteúdo 

postado no canal, a empresa Porta Dos Fundos investiu em outra espécie de mídia, que é a 

plataforma móvel. Hoje já existe um aplicativo do Porta Dos Fundos. Outro investimento foi 

a criação do canal Fundos da Porta
32

, que é o canal onde são lançados os making ofs dos 

vídeos veiculados no Porta Dos Fundos. A ideia deste segundo canal surgiu após a 

divulgação do making of de um dos vídeos e a rápida disseminação do mesmo. O novo canal 

já conta com mais de dois milhões de exibições, 101 inscritos e 20 making ofs.  
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5 FAZER RIR PARA APROXIMAR 

 

 Para se falar em Porta dos Fundos, objeto de estudo do presente trabalho, é necessário 

dizer que o coletivo apresenta, entre suas várias características, o humor como pilar das 

narrativas criadas pelo coletivo. O humor é o principal elo entre os seus criadores e a 

apreciação pelo mesmo, o que eles têm em comum, sobretudo. Além disso, todos os 

audiovisuais produzidos, bem como todo o conteúdo relacionado ao coletivo, sejam as 

postagens em redes sociais, as entrevistas concedidas pelos sócios ou até mesmo matérias que 

dizem respeito a estes, tem certa carga de humor e comicidade. 

 Assim, neste capítulo buscar-se-á um maior entendimento sobre o tema humor e as 

maneiras pelas quais ele atua junto à publicidade, a fim de compreender como o coletivo 

Porta dos Fundos o emprega em seus audiovisuais e como as marcas que estão inseridas 

dentro dos mesmos se relacionam com o gênero e, para isso, antes de tudo, é necessário que 

se visite estudos ligados à psicologia e se esclareça alguns conceitos. Para dar início ao que 

será trabalhado no capítulo, bem como direcionar da melhor forma o assunto em prol dos 

objetivos do trabalho, precisa-se desvendar do que se trata a comicidade e o riso. 

 Para estreitar um pouco mais o entendimento sobre aquilo que é risível, Bergson 

(2007) aponta o riso como uma faculdade especificamente humana, pois, segundo o autor, 

ainda que possamos rir de um animal, por exemplo, o fenômeno acontecerá pela semelhança 

que este, ou uma ação deste, apresentar com um humano. “Não há comicidade fora daquilo 

propriamente humano. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou 

feia; nunca será risível” (BERGSON, 2007, p. 2).  

 Além disso, segundo o autor, a comicidade vem acompanhada de uma carga de 

insensibilidade, pois para que alguém se torne risível, é necessário que o olhar sobre o mesmo 

seja impiedoso, porque, ainda que esta pessoa inspire piedade, só será possível rir da mesma, 

se esquecida esta piedade, mesmo que por alguns segundos. Para Bergson (2007), a 

comicidade, e o riso em si, são características oriundas da inteligência, e o seu maior inimigo 

é a emoção. “[...] para produzir efeito pleno, a comicidade exige enfim algo como uma 

anestesia momentânea do coração. Ela se dirige à inteligência pura” (BERGSON, 2007, pg. 

4).  

 Esta inteligência deve ser um fator exposto a outras pessoas, compartilhada. Sem estar 

em contato com demais pessoas que partilhem da mesma, não se saberia desfrutar da 

comicidade. Segundo Bergson (2007, pg. 6), “a comicidade nascerá, ao que parece, quando 
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alguns homens reunidos em grupo dirigirem toda a atenção para um deles, calando a própria 

sensibilidade e exercendo a inteligência”. Sendo assim, entende-se que a comicidade não é 

uma característica singular em algo ou alguém, mas sim, um fator social, que depende da 

interação entre pessoas. 

 Portanto, esclarecidos estes três pontos, que dão conta de determinar a comicidade e o 

riso como propriedades necessariamente humanas, atribuídas à inteligência e de caráter social, 

inserir-se-á o riso neste contexto, do seu meio natural, que é a sociedade e que vai 

extremamente ao encontro dos motivos pelos quais o fenômeno está sendo estudado dento 

deste trabalho, que visa compreender as relações que o humor estabelece, especialmente, com 

os consumidores daquilo que é produzido pelo objeto de estudo, a empresa Porta dos Fundos. 

 Inicialmente, deve-se entender que não existe uma categoria que relacione 

especificamente o gênero humor com a publicidade, como um “humor publicitário”. O humor, 

na verdade, é um gênero que pode ser aplicado como uma estratégia e pode ser aplicado a 

vários campos, como a publicidade
33

, tornando-se assim uma estratégia comercial, ou até 

mesmo à arte, por exemplo.  Para elucidar melhor o exemplo, Camilo (2008, p. 8), afirma 

que: 

 

Existirá, certamente, uma classe de humor publicitário que estará relacionada com a 

particularidade de a mensagem ser um enunciado (comercial) veiculado por 

determinado meio de comunicação, produzido num contexto de competitividade 

(comercial), relativamente ao qual o anunciante ‘tem de falar mais alto’(a); também 

é possível descobrir outra relativa às piadas centradas no próprio produto (b) ou 

referente à performance, mais ou menos ridícula, do ator que o apresenta (c); por 

fim, existe ainda uma classe cujas anedotas, paródicas, satíricas, por vezes, 

exprimem, explícita ou implicitamente, situações de mercado relativamente às quais 

o anunciante toma uma determinada posição (d) (CAMILO, 2008, p. 8). 

 

 Seguindo o rumo do autor e visando estabelecer um caminho condizente com os 

objetivos do trabalho e do campo da publicidade/comunicação, para compreender melhor o 

humor, utilizaremos da nomenclatura que o mesmo designou para cada classe. Desta forma, 

chamaremos à primeira de ‘humor fático’, à segunda, ‘humor emotivo’, à terceira ‘humor 

intertextual’ e à última ‘humor comercial’, facilitando, assim, o entendimento sobre alguns 

dos diferentes tipos de humor empregados e construídos de maneira que faça do gênero uma 

estratégia.  

 O “humor fático” diz respeito à utilização da piada como uma forma de salientar o 

anúncio em relação aos demais, contemplando uma das dimensões mais estruturais dos 
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processos de comunicação, a da competitividade discursiva. Este tipo de humor, aplicado à 

publicidade, está ligado diretamente às mídias audiovisuais e, de certa forma, também se pode 

correlacioná-lo ao product placement, pois ele se manifesta como um estratagema discursivo 

que, segundo Camilo (2008, p. 8), atua “como forma de contornar os intervalos publicitários 

cada vez mais longos e, simultaneamente, as abordagens criativas mais espetaculares”. 

 Já o ‘humor emotivo’ é assim chamado pelo fato de que a linguagem cômica incidir 

sobre a performance dos atores que representam o anunciante, “ou ainda sobre a dos próprios 

produtos/marcas, mas na condição estarem submetidos a um processo de personalização. e ou 

ainda sobre a dos próprios produtos/marcas, mas na condição estarem submetidos a um 

processo de personalização” (CAMILO, 2008, p. 10).  

 Nesta classe humorística, o riso é despertado de acordo com a personalização do ator 

ou do produto, sendo ele menos ou mais engraçado, fazendo com que a piada esteja mais 

ligada à emoção, à construção das frases, à maneira como as palavras são pronunciadas e a 

encenação do ator do que aos argumentos racionais que estão ligados ao domínio do receptor 

sobre o significado e o conhecimento do produto. Neste tipo de humor, mais se evidencia a 

atuação, o contexto e a encenação, do que o argumento ou as qualidades propriamente ditas 

do produto, portanto, o ator só conseguirá convencer e predispor o consumidor a “aceitar” e 

consumir o produto, se for engraçado. 

  O ‘humor intertextual’ pode ser considerado o humor mais agressivo e está cada vez 

mais presente na publicidade. “Corresponde ao que poderemos designar por uma espécie de 

humor reativo ou proativo conforme a graça remete para um quadro discursivo (comercial) já 

anteriormente enunciado ou para um que ainda está por ocorrer” (CAMILO, 2008, p. 11). 

Este humor tem fundamentação no medo que a marca possui de parecer ridícula e está 

presente constantemente nas disputas entre marcas concorrentes. 

 Assim, na primeira subcategoria, humor reativo, diz respeito a uma consequência a 

alguma declaração discursiva ou alegação feita pelo concorrente, por exemplo, que o 

anunciante considera não verossímil e, portanto, busca provocar um riso corretivo: a paródia é 

característica desta subcategoria. Já a subcategoria proativa, ou então ‘provocativa’, o humor 

é designado a partir de uma ridicularização de situações relativas ao concorrente, por 

exemplo, que ainda não se verificaram, porém, o anunciante tem vários motivos para acreditar 

que estas irão se concretizar. 

 Por fim, o ‘humor comercial’ se caracteriza, principalmente, pelo fato de poder 

abranger o humor fático, o emotivo e o intertextual. Neste, o apelo comercial é mais explícito, 
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visto que o produto/marca que se está ofertando é inserido não só no contexto humorístico, 

como também podendo ser protagonista do mesmo, da mesma forma os seus consumidores e 

a própria concorrência: a “piada incide sobre os aspectos relativos ao produto/marca ou à 

situação de consumo” (CAMILO, 2008, p. 9).  

 Neste âmbito, a piada adquire características e especificidades de acordo com as 

categorias de produtos em que está inserida, e estas dizem respeito às relações que se 

estabelecem entre consumidor e marca/produto, como ilustram Rossiter, Percy & Donovan 

(1991) e Spotts, Weinberger & Parsons (1997:2): 

 

 
decorrentes da relação de envolvimento (referente ao reconhecimento de um grau de 

risco financeiro, funcional ou social) que o consumidor sempre estabelece com as 

mercadorias ou do tipo de motivação (positiva ou negativa) subjacente ao processo 

de aquisição/consumo (Rossiter, Percy & Donovan, 1991; Spotts, Weinberger & 

Parsons, 1997:2). 

 

 O humor comercial pode ser avaliado em duas modalidades, as quais se pode 

considerar como subcategorias: as que o humor se integra em rotas de persuasão de tipo 

central e as de tipo periférico. Na primeira, a piada está associada às características ou funções 

que o consumidor considera importante, referente ao produto, pois são produtos de um alto 

grau de funcionalidade, portanto, seus benefícios e possíveis vantagens em relação aos 

concorrentes precisam ser enaltecidos. Sendo assim, o humor estará empregado em favor da 

argumentação quanto a esta sobreposição aos demais produtos. 

 Já nas rotas de persuasão de tipo periférico, o humor está associado às dimensões 

laterais do produto/marca que está sendo anunciado, visto que, nesta subcategoria encontram-

se produtos com baixo grau de funcionalidade, mas com um envolvimento social e financeiro 

maior, como por exemplo, carros esportivos e joias. Desta forma, a produção humorística se 

relaciona com três possibilidades:  

 

 

a) as relativas a um quadro de recompensas ou de castigos por referência ao qual 

alguém (certos consumidores ou a própria concorrência) é satirizado; b) as que 

remetem para distorções, para incongruências, relativamente às estruturas 

interpretativas dos consumidores (no âmbito das quais a gargalhada decorre de uma 

interpretação intencionalmente incompatível com julgamentos e pré-conceitos) e, c), 

as que estão relacionadas com as interpretações que os destinatários produzem a 

partir da ‘qualidade’ da performance dos ‘atores’ publicitários. a) as relativas a um 

quadro de recompensas ou de castigos por referência ao qual alguém (certos 

consumidores ou a própria concorrência) é satirizado; b) as que remetem para 

distorções, para incongruências, relativamente às estruturas interpretativas dos 

consumidores (no âmbito das quais a gargalhada decorre de uma interpretação 
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intencionalmente incompatível com julgamentos e pré-conceitos) e, c), as que estão 

relacionadas com as interpretações que os destinatários produzem a partir da 

‘qualidade’ da performance dos ‘atores’ publicitários (CAMILO, 2008, p. 10). 

 

Portanto, vistas as peculiaridades de cada classe de humor citadas neste capítulo, 

conforme já fora dito, esta última, que designa o humor comercial, tem como principal 

característica a capacidade de abranger as outras três classes aqui mencionadas, podendo ser 

considerada a mais utilizada dentro da publicidade, em um panorama geral. 
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6 METODOLOGIA 

 

Ainda que o presente trabalho tenha como objeto empírico os audiovisuais do coletivo 

Porta Dos Fundos, o foco principal se atém às marcas que se apresentam ao longo das tramas 

dos mesmos. Para entender de que maneira estas marcas estão inseridas nas esquetes e nos 

audiovisuais assinados pelo coletivo, será realizada a análise de quatro que serão adotados 

como corpus da pesquisa. Para Gil (2002), quando o universo da pesquisa é muito abrangente, 

é natural que se trabalhe com uma amostragem do todo, que pode ser selecionada de várias 

formas. Nesta investigação, adotaremos a amostragem não-probabilística, por julgamento ou 

intencional que, segundo Mattar (2005) é aquela na qual não se conhece a probabilidade de 

cada elemento fazer parte da amostra e o pesquisador escolhe por critérios próprios quais são 

estes elementos.  

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual se estudará 

detalhadamente cada audiovisual pertencente ao corpus, a fim de entender o contexto que 

abrange as características de cada audiovisual, através de uma metodologia proposta por 

Maria Lília Dias de Castro e Elizabeth Bastos Duarte (2007), a qual decupa o audiovisual em 

quatro partes: temporalização, espacialização, configuração dos atores/personagens e 

tonalização. A partir desta metodologia, poderemos esclarecer, primeiramente, do que se 

tratam os audiovisuais produzidos pelo coletivo Porta dos Fundos. 

Seguindo com o estudo, buscaremos identificar de que maneira o coletivo emprega o 

product placement nos seus audiovisuais, classificando as aparições das marcas de acordo 

com as categorias propostas por Cardoso (2007). Em um terceiro momento, por meio de uma 

metodologia proposta por Travaglia (1990), esmiuçaremos as narrativas para compreender de 

que forma o humor é atribuído às mesmas. Por fim, analisaremos o feedback em torno destes 

audiovisuais e, feitas estas análises, e só depois disso, será possível dissertar a respeito da 

relação das marcas com o coletivo e os audiovisuais que produz. 

A pesquisa qualitativa é a considerada ideal para os resultados que se desejam atingir, 

os quais necessitam da interpretação e participação do investigador, como diz Michel (2009, 

p. 36) ao afirmar que “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, 

particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo”.   

Além de ser uma característica deste tipo de estudo, a interação entre pesquisador e 

objeto de pesquisa é necessária, e que o pesquisador esteja contextualizado com a realidade 

daquilo que se está estudando, pois só assim poderá interpretar com maior clareza as respostas 
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obtidas, o que, segundo Michel (2009) é um fator decisivo para que este tipo de pesquisa seja 

a mais utilizada nas ciências sociais.  

 

 
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

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 sócias são significados sociais [...] o 

pesquisador participa, compreende e interpreta (MICHEL, 2009, p. 37). 

 

Para se realizar a análise do corpus, é necessário que se adote uma técnica, que Michel 

(2009, p. 64) define como “instrumentos utilizados para coletar dados e informações, visando 

à análise e à explicação de aspectos teóricos estudados”. Como já fora citado anteriormente, 

para a realização do estudo será selecionada uma amostragem de quatro audiovisuais para ser 

trabalhada, de forma não probabilística intencional. Como os dados em questão já foram 

coletados e serão analisados ao longo da execução da investigação, pelo pesquisador, a 

técnica se caracteriza como análise de conteúdos, que “é uma técnica de levantamento de 

dados que utiliza textos, falas informações já coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma 

análise feita a posteriori à coleta” (MICHEL, 2009, p. 70).  

 

6.1 CORPUS DA PESQUISA 

 

Nesta etapa da metodologia serão descritos quais são os audiovisuais que formarão o 

corpus e uma breve sinopse sobre os mesmos. É importante ressaltar que a amostragem é não-

probabilística intencional e que os audiovisuais foram escolhidos pelo autor do trabalho, 

contemplando, três audiovisuais publicitários e três audiovisuais nos quais as marcas inseridas 

se caracterizam como product placement. Foram os audiovisuais selecionados: 

 

01.  Compra Coletiva
34

: rapaz aborda uma mulher jogada no chão, descomposta e 

aparentemente debilitada, cobrando-lhe um programa que havia comprado em um site 

de compras coletivas. 

02. Já Volto
35

: depois de alguns meses, com o pretexto de ir comprar cigarros em uma 

avenida muito movimentada, o marido chega em casa e encontra sua mulher que está 

casada com outro homem e com um filho recém-nascido. 

                                                 

34
 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=lF9VnoZJt30 >. Acesso em: set. 2013. 



 38 

 

03. Spoleto
36

: moça vai almoçar em um restaurante de fast food e, ao fazer o pedido é 

surpreendida por um atendente mal educado e sem paciência. 

04. Bis Yogo
37

: sambista famoso que foi contratado para fazer um samba-enredo tendo um 

produto como tema vai apresenta-lo aos contratantes em uma reunião, porém não os 

agrada.  

05. Todo mundo é líder – Fiat
38

:rapaz chega para integrar um grupo de líderes de torcida 

mas acaba não sendo muito bem recebido pelas companheiras, pelo fato de ser homem 

e estar vestido com as roupas de mulher. 

06. Spoleto – parte 2: o mesmo atendente que protagoniza o primeiro vídeo (Spoleto), 

agora é repreendido por seu chefe, pelo seu comportamento. Agora suas ações estão 

sob o olhar do chefe.  

 

6.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para que seja realizada a análise, a partir das categorias pré-estabelecidas, é necessário 

que se esclareça e esmiúce do que se trata cada uma delas. Retomando o capítulo introdutório 

do presente trabalho, este estudo contempla a interação das marcas com os audiovisuais do 

coletivo Porta dos Fundos e, conforme o capítulo em questão, refere-se a esta interação de 

duas maneiras: a) a procura dessas marcas pelo coletivo para a produção de peças 

publicitárias audiovisuais, por tanto, assinadas pelas marcas; b) a procura dessas marcas por 

inserções nos audiovisuais do coletivo, no formato product placement, portanto, assinados 

pelo próprio coletivo. Estas duas possibilidades dizem respeito à primeira categoria de 

análise, que pretende distinguir os audiovisuais publicitários e os que contém a inserção do 

product placement. 

 Nos casos desta segunda possibilidade, uma subcategoria será aplicada, que é a qual 

será utilizada para classificar este product placement. Segundo Galvão (2008, p. 105),  

product placement pode ser considerado “a inserção de marcas e produtos dentro da 

programação veiculada, imbricada na narrativa e estrategicamente posicionada para promovê-

la positivamente junto ao público consumidor”. Considerando-o como a estratégia publicitária 

                                                                                                                                                         

35
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=pasYA-j7FwY>. Acesso em: 17 abr. 2013. 

36
 Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-

cuk&list=TL7zWhRzdaEARTTTf5Lbm9bE5W_xVuvbw4>. Acesso em: 17 abr. 2013. 
37

 Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=7AAhxr5anXU>. Acesso em: abr. 2013. 
38

 Disponível em:  <http://www.youtube.com/watch?v=xeEy3yuGrpU>. Acesso em: set. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=7AAhxr5anXU
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adotada em parte dos elementos formadores do corpus, classificar-se-á as diferentes formas de 

utilização dos mesmos nos audiovisuais em questão, de acordo com a divisão de Cardoso 

(2007), que estabelece três diferentes categorias já mencionadas anteriormente: screen 

placement, em que a marca é insinuada e tem o seu próprio lugar, áudio placement em que a 

marca é mencionada e plot placement, na qual a marca é mostrada e mencionada 

Parte-se então para a segunda categoria, criada por Duarte (2007), que visa decupar 

cada um dos audiovisuais e categorizá-los de acordo com as subcategorias propostas pela 

autora, estas que vislumbram a temporalização, espacialização, configuração dos 

atores/personagens e tonalização. Somada a esta etapa, buscar-se-á compreender e analisar a 

fundo cada audiovisual de acordo com a metodologia proposta por Travaglia (1990), a qual 

possibilitará um melhor entendimento sobre o humor e a forma que o coletivo o emprega na 

produção dos seus audiovisuais.  

A partir destas segunda e terceira etapa, atendendo ao terceiro objetivo específico, 

poderemos traçar o perfil do coletivo Porta dos Fundos, bem como entender exatamente do 

que se tratam os seus audiovisuais e de que maneira eles empregam o humor.  Por fim, para 

que se alcance o objetivo geral e se solucione o problema, a análise se conclui com a 

avaliação do feedback dos audiovisuais, já decupados, perfilados e separados pela primeira 

categoria de análise, a fim de responder a questão base deste estudo e sanar a dúvida que o 

permeia, compreendendo de que maneira as marcas se relacionam com o coletivo e os seus 

audiovisuais. 

 

Tabela 1- Categorias de análise 

Categoria 1: Diferenciando o product placement em comerciais tradicionais 

- Aparições de marca 

- Plataforma de exibição 

- Assinatura 

 

Categoria 2: Classificando o product placement 

- Marca 

- Categorias de product placement previstas por Cardoso (2007) 

 

Categoria 3: Compreendendo os audiovisuais do corpus 

- Temporalização 

- Configuração dos atores/personagens 

- Espacialização 

- Tonalização 

 

Categoria 4: Classificando o humor no corpus 
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- Humor quanto à forma de composição 

- Objetivo do humor 

- Humor quanto ao grau de polidez  

- Humor quanto ao código 

- O que provoca o riso 

 

Categoria 5: Pós-lançamento do audiovisual 
Fonte: o autor. 

6.2.1 DIFERENCIANDO PRODUCT PLACEMENT EM COMERCIAIS TRADICIONAIS  

 

Este quadro comparativo foi estabelecido única e somente para se fazer a distinção do 

que pode ser considerado, de acordo com o que já foi visto no presente trabalho, um 

comercial audiovisual tradicional, com características que o identifique como os audiovisuais 

veiculados nos intervalos comerciais, tanto em televisão aberta, como por assinatura.  

Ainda que se entenda que o product placement, sendo uma estratégia ou como uma 

ferramenta, naturalmente seja pago, para esta análise, considerar-se-á as características que, 

embasado nos autores revisados, o presente estudo estabelece para tratar uma inserção de 

marca junto a um audiovisual como sendo product placement. Esta medida também será 

adotada pelo fato de não haver uma forma completamente eficaz de verificar-se o contato 

entre empresa/coletivo, em se tratando de questões financeiras. 

 

Tabela 2 – Diferenciando product placement em comerciais tradicionais 

Audiovisual Aparições de marca 

 

Plataforma Assinatura 

Compra Coletiva Peixe Urbano 

e 

Prudence 

Canal Porta dos Fundos no 

YouTube 

Porta dos 

Fundos 

Na Lata Coca-Cola Zero Canal Porta dos Fundos no 

YouTube 

 

Porta dos 

Fundos 

Spoleto Spoleto Canal Porta dos Fundos do 

YouTube 

Porta dos 

Fundos 

Bis Yogo Bis Yogo Canal Bis Lacta no YouTube Bis Yogo 

Fiat Fiat Canal Fiat no YouTube Fiat 

Spoleto – parte 2 Spoleto Canal do Spoleto no YoTube Spoleto 
 

Fonte: o autor. 

 

 Percebe-se que os exemplos 4, 5 e 6 se caracterizam como tais, pelo simples fato de, 

ao término do audiovisual, as próprias marcas assinare-los, que é a maneira tradicional e já 



 41 

 

estabelecida durante anos na televisão, ainda que os exemplos em questão tenham sido 

produzidos e veiculados somente na internet, fator que pode ser levado em consideração 

quanto ao teor dos mesmos e da narrativa estabelecida. 

 

6.2.2 CLASSIFICANDO O PRODUCT PLACEMENT  

 

 Como já foi visto, esta pesquisa considera como referência e se baseia em diversos 

Cardoso (2007), no esclarecimento do conceito de product placement. Este estabelece 

algumas categorias para classificação deste formato, levando em consideração a aparição das 

marcas e a maneira como as mesmas foram evidenciadas. Para separá-las e, buscar um padrão 

entre os audiovisuais formadores do corpus e, consequentemente, para o coletivo Porta dos 

Fundos, utilizar-se-á de tais categorias: 

 

 
Tabela 3– Classificando o product placement 

Claissificando 

o product placement 

 

Compra 

Coletiva 

Na Lata Spoleto Bis Yogo Fiat Spoleto 2 

Marcas Peixe 

Urbano/ 

Prudence 

Coca-Cola 

Zero/ 

Schin 

Spoleto Bis Yogo Fiat Spoleto 

Product placement Audio/Screen Plot Screen Plot/Assinatura Assinatura Assinatura 
 

Fonte: o autor. 

 

6.2.3 COMPREENDENDO OS AUDIOVISUAIS DO CORPUS 

 

 Para esta etapa, conforme foi mencionado anteriormente, fundamentar-nos-emos na 

metodologia desenvolvida por Maria Lília Dias de Castro e Elizabeth Bastos Duarte (2007), 

que contempla quatro divisões: temporalização, espacialização, configuração dos 

personagens/atores e tonalização. Para realizar esta análise, decuparemos cada audiovisual 

individualmente, paradetectarmos ou não um padrão entre os audiovisuais do coletivo e, 

portanto, do próprio coletivo. Vale a lembrança que, as esquetes publicadas no canal do Porta 

dos Fundos do YouTube apresentam sempre uma cena extra, após o desfecho da trama, o qual 
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é exibido juntamente com os créditos. Para tais análises, iremos desconsiderar esta última 

parte, pois, em todos os casos, não interfere nos objetivos do trabalho. 

 Dividiremos os atores de acordo com a quantidade de participantes/funções dentro da 

trama. A espacialização servirá para conhecermos onde cada situação encenada nos 

audiovisuais do coletivo se passa. Temporalização para se entender se os vídeos abordam a 

atualidade, o passado ou até mesmo o futuro. Por fim, o tom se dará de acordo com a maneira 

que o coletivo aborda cada assunto e tema das tramas em questão. Estabelecido este quadro 

comparativo, poderemos traçar um perfil para os audiovisuais do Porta dos Fundos.  

 

 
Tabela 4 – Compreendendo os audiovisuais 

Compreenden

do os 

audiovisuais 

Compra 

Coletiva 

Na Lata Spoleto Bis Yogo Fiat Spolet

o 2 

Actoralização 2 

protagonistas 

2 

protagonista

s 

2 

protagonis

tas 

2 

protagonis

tas 

2 

coadjuvan

tes 

3 

protagonistas 

1 coadjuvante 

Figurantes 

2  

protago

nistas 

Espacialização Rua Supermerca

do 

Restaurant

e 

Escritório Ginásio Restaur

ante 

Temporalizaçã

o 

Hoje Hoje Hoje Hoje Hoje Hoje 

Tonalização Humor 

Sátira 

Humor 

Sátira 

Humor 

Sátira 

Humor 

Sátira 

Humor 

Sátira 

Humor 

Sátira 

 
Fonte: o autor. 

 

6.2.4 CLASSIFICANDO O HUMOR NO CORPUS 

 

 Neste subcapítulo buscaremos classificar de que forma este humor se apresenta nos 

audiovisuais do coletivo Porta dos Fundos. A fim de entender como o coletivo se apropria do 

mesmo para aplicá-lo em relação às marcas. Montando um quadro comparativo entre os 

audiovisuais selecionados no corpus, teremos a base para analisar e dissertar a seguir sobre a 

maneira que o Porta dos Fundos emprega o humor junto às marcas. 

 Quanto à composição, buscaremos entender se o humor é narrativo, descritivo ou 

dissertativo. Para entendermos qual o objetivo do humor, o separaremos em riso pelo riso, 

liberação, crítica social (política, de costumes, instituições, serviços etc.) e denúncia. Ainda, 
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para se saber de que humor se está falando, avaliaremos o grau de polidez, podendo ser 

avaliado em humor de salão, médio e pesado. O código diz respeito ao que é usado na 

construção deste humor, subcategoria esta divida em verbal e não verbal (situações, 

caracterização, expressões etc.). Por fim, o que provoca o riso pode ser dividido em duas 

partes: scripts (estupidez, esperteza, absurdo, ridículo, mesquinhez) e mecanismos 

(estereótipos, cumplicidade, ironia, jogo de palavras, paródia, violação de normas sociais, 

mistura de lugares sociais ou posições de sujeito etc.).  

 

 

Tabela 5 – Classificando o humor no corpus 

Classifican

do o humor 

Compra 

Coletiva 

Na Lata Spoleto Bis Yogo Fiat Spoleto 2 

Composição Narrativo Narrativo Narrativo Narrativo Narrativo Narrativo 

Objetivo Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica Crítica 

Polidez Pesado Pesado Pesado Médio Médio Médio 

Código Verbal e não 

verbal 

Verbal e não 

verbal 

Verbal e não 

verbal 

Verbal e não 

verbal 

Verbal e não 

verbal 

Verbal e não 

verbal 

O que 

provoca o 

riso 

Scripts e 

Mecanismos  

Scripts e 

Mecanismos  

Scripts e 

Mecanismos  

Scripts e 

Mecanismos  

Scripts e 

Mecanismos  

Scripts e 

Mecanismos  

 

Fonte: o autor. 

 

6.2.5 PÓS-LANÇAMENTO DOS AUDIOVISUAIS 

 

 Nesta etapa, as análises recaem sobre a movimentação posterior ao lançamento de 

cada audiovisual. A repercussão em outras redes sociais, outros veículos e outras plataformas. 

Talvez esta seja a parte mais importante da investigação, pois, para entendermos como se dá a 

relação das marcas com os audiovisuais do coletivo, é necessário que se analise também o que 

é que aquele audiovisual gerou, tanto para a marca, quanto para o coletivo. Iremos nos ater, 

especialmente aos três primeiros audiovisuais, os quais não apresentam a assinatura da marca 

e, portanto, a interação dentro do vídeo se dá somente pela utilização do product placement. 

 O esquete Compra Coletiva, conforme já foi visto, apresenta a aparição de duas 

marcas, Prudence
39

 e Peixe Urbano
40

, no qual a primeira é exibida e a segunda mencionada. 

                                                 

39
 Marca de preservativos masculinos. 

40
 Site de compras coletivas. Disponível em: <www.peixeurbano.com.br>. 
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Aparentemente, o apelo maior se dá sobre a primeira, a qual, inclusive, é citada nos créditos 

como merchandising, apesar de a assessoria de imprensa da marca afirmar que não se trata de 

uma parceria comercial e que somente "a empresa enviou alguns de seus produtos para 

amostra, conforme solicitação do portal (PRUDENCE, 2013 apud Terra Economia, 2013, p. 

1)”.    

 

Figura 6 – Créditos do vídeo Compra Coletiva. 

Fonte: YouTube. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lF9VnoZJt30 >. 

Acesso em: 25 out. 2013. 

 

 Ainda assim, a repercussão maior se deu sobre o site de compras coletivas Peixe 

Urbano, o qual respondeu à menção em tom semelhante ao que fora utilizado pelo coletivo no 

esquete, através da sua fanpage no Facebook
41

, a qual alcançou mais de sete mil curtidas, 

além de toda a repercussão em vários sites e portais de notícias. 

  

                                                 

41
 Fanpage Peixe Urbano. Disponível em:<https://www.facebook.com/PeixeUrbano>. Acesso em: 04 nov. 2013. 
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Figura 7– Resposta da empresa Peixe Urbano ao vídeo Compra Coletiva. 

Fonte: Facebook. Disponível em: < https://www.facebook.com/PeixeUrbano/posts/10151661148952635>. 

Acesso em: 04 nov. 2013. 

   

 Outro caso semelhante, foi o da marca Coca-Cola Zero, que fora mencionada e 

utilizada no esquete Na Lata. Assim como ela, a marca Dolly
42

 também foi citada, porém não 

houve grande repercussão sobre a mesma. O caso da Coca-Cola Zero assemelha-se ao do site 

Peixe Urbano, pois a empresa também se utilizou da sua fanpage no Facebook para 

responder, também em tom de humor, à menção do coletivo no seu esquete, conforme já fora 

mostrado anteriormente. Além de toda a repercussão em grandes portais, sites de notícias e 

blogs de humor, a postagem em resposta obteve grande número de curtidas.  

 O audiovisual intitulado Spoleto leva o nome de uma empresa do ramo alimentício. 

Anteriormente chamado de Fast Food, e sendo um dos primeiros esquetes do coletivo, a 

empresa identificou o serviço criticado no vídeo como semelhante ao seu e, para se utilizar da 

popularidade do mesmo, firmou parceria com o coletivo e se utilizou do audiovisual para, em 

um segundo momento, divulgar aos consumidores e seguidores da sua fanpage no Facebook o 

seu SAC
43

 digital e incentivar que estes o usem. 

                                                 

42
 Marca de refrigerantes. 

43
 Serviço de Atendimento ao Consumidor. 
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 Os esquetes Bis Yogo, Líder de Torcida e Spoleto – parte 2, já se caracterizam de 

forma semelhante ao VT publicitário tradicional, pois, em todos estes são assinados pelas 

próprias marcas, tratando-se assim, de um apelo comercial mais explícito. Os três também 

tiveram grande repercussão na internet, protagonizando inúmeros sites de notícias, blogs de 

humor e perfis no Facebook. 
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CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como problema de pesquisa entender como se dão as relações 

entre as marcas presentes nos audiovisuais do coletivo Porta dos Fundos e as narrativas 

apresentadas pelos mesmos. Para se solucionar esta questão, primeiramente, foi necessário 

tomar conhecimento do que se tratava o Porta dos Fundos¸ qual era o seu produto, quem eram 

seus formadores e a maneira como trabalham. A partir, pesquisas e informações 

disponibilizadas no próprio site do coletivo, foi-se conhecendo um pouco mais sobre o 

coletivo e entendendo o que era o fenômeno da internet, Porta dos Fundos. 

 À medida que o trabalho avançava, outras questões secundárias começaram a surgir. 

Tornou-se imprescindível conhecer a plataforma que sustentava o objeto empírico, o site de 

compartilhamento de vídeos YouTube. Com o aprofundamento neste campo, ficaram-se 

esclarecidos os formatos disponíveis para anunciantes, alguns destes que foram encontrados e 

constatados dentro do canal Porta dos Fundos. Entretanto, um formato em especial chamou a 

atenção: a aparição de marcas ao longo das tramas dos audiovisuais, inseridas no contexto das 

narrativas, o product placement. 

 Com o aprofundamento neste conceito, pode-se perceber que o product placement é 

uma forma de inserir sutilmente as marcas contextualizadas com as histórias contadas em 

tramas audiovisuais, sem que seja destacado o apelo pela venda. Buscando compreender a 

origem deste conceito, ficou evidente a busca, que tanto a publicidade quanto o marketing 

vêm fazendo, pelo entretenimento, motivadas pelo novo consumidor de hoje, que não é mais 

simplesmente um receptor de mensagem, atuando também como emissor e exigindo que 

empresas e marcas alterem a maneira com que se comunicam para com ele. 

 Ficou constatado que, com os avanços tecnológicos e, especialmente, com o advento 

da internet, o consumidor se tornou mais exigente. Este novo consumidor tem o controle 

daquilo que quer assistir ou da mensagem que quer receber, portanto, se o comercial não o 

agradar, ele pode, simplesmente, mudar de canal. Fatores como estes levaram a uma nova 

configuração do mercado publicitário, a qual não descarta os formatos tradicionais para 

anunciantes, porém, favorece às novas possibilidades e, por fim, a esta busca pelo 

entretenimento. 
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 Nesta nova configuração, o coletivo criativo Porta dos Fundos vêm se destacando no 

campo do entretenimento, com esquetes de humor feitas para a internet. Seus esquetes vêm 

alcançando números espantosos e atraindo a atenção do público, crítica e, principalmente, 

várias empresas. Toda essa popularidade fez com que se fizesse necessário o conhecimento 

sobre o humor que empregam em seus audiovisuais e de que maneira este humor se fez 

atrativo para estas empresas. 

 Antes de compreender de que forma o humor é empregado dentro do coletivo, foi 

preciso traçar um perfil sobre o mesmo e o seu produto. Para isso, foi aplicada uma 

metodologia desenvolvida por Castro e Duarte (2007), com a qual podemos constatar que o 

Porta dos Fundos produz audiovisuais humorísticos, nos quais satirizam situações do 

cotidiano atual. Situações com as quais qualquer pessoa pode se identificar e as quais muitas 

pessoas podem já ter passado ou vir a passar.  

 A partir desta análise pode-se também detectar que o Porta dos Fundos mantém um 

padrão, que é de produzir suas esquetes com pelo menos dois protagonistas, sendo a única 

distinção aparente relativa ao ator Fábio Porchat, que de um modo geral vem sendo muito 

requisitado e visado, além da internet e do Porta dos Fundos. Sendo assim, nos seis 

audiovisuais analisados, ele não protagoniza apenas um, o que enfatiza o fato de que, ainda 

que se trate de uma forma mais sútil de anunciar a marca e que o objetivo seja fornecer 

entretenimento ao público, a popularização e comercialização da mesma é um fator 

determinante.  

 Complementando este pensamento, Guimarães e Acselrad (2011, p. 2) comentam que 

“a presença marcante do risível na publicidade se dá porque ele pode tornar a mensagem mais 

leve e disfarçar a sua função mercadológica”, o que enfatiza que a função do product 

placement como ferramenta ou estratégia encarregada de divulgar uma marca sem deixar de 

lado o entretenimento, é ainda mais eficaz se trabalhada em conjunto do humor, relação que, 

ao longo da existência do coletivo Porta dos Fundos, se tornou uma especialidade e chamou a 

atenção de muitas empresas. 

 Visto que o consumidor controla e decide aquilo que quer assistir, o humor 

desenvolvido pelo Porta dos Fundos é um humor mais pesado, tanto no que diz respeito à sua 

construção verbal, como também ao tom crítico que seus audiovisuais adotam. Um perfil bem 

definido, já que seus consumidores assistem o canal sabendo do que se trata e o escolhem 

justamente por esta quebra com o humor convencional de salão, normalmente praticado na 

televisão aberta. 
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 Enfim, após todo o estudo fica evidente que a nova configuração do cenário midiático 

e comunicacional mundial favorece a modelos personalizados e diferenciados, como os 

esquetes apresentados e produzidos pelo coletivo Porta dos Fundos. Da mesma forma, o 

consumidor atual, que hoje também atua como emissor pode ser considerado como peça-

chave para o sucesso de formatos como este. Esta relação cíclica de receber e emitir 

mensagens é fundamental no crescimento, tanto do coletivo, quanto das marcas que se 

relacionam com o mesmo.  

 Isto acontece porque, à medida que o coletivo produzia esquetes mencionando marcas 

que não estabeleciam nenhum tipo de relação comercial com as mesmas, ainda que se 

utilizasse de um humor satírico e irônico, conferia a estas marcas uma proporção gigantesca, 

por conta da popularidade do canal. Logo, as marcas que souberam se aproveitar da situação, 

transformaram esta proporção em algo favorável a elas mesmas, multiplicando essa proporção 

também para o coletivo. 

 Estabelecidas estas primeiras relações entre o Porta dos Fundos e as marcas 

mencionadas em seus esquetes, e comprovado o sucesso das mesmas, outras marcas 

começaram a buscar o coletivo. Porchat (2013, online) sugere que “as marcas têm de saber 

lidar de bom humor com as situações; precisam saber rir delas mesmas”, e talvez esta seja a 

grande contribuição do Porta dos Fundos para o cenário do marketing.  

 Por fim, pode-se dizer que o Porta dos Fundos hoje é uma empresa como as que se 

utilizam do seu produto para se anunciarem, e que esta relação pode ser considerada como 

uma protocooperação, na qual há vantagens para os dois lados. De certa forma, ao mesmo 

tempo em que uma marca ganha visibilidade, conquista ou sensibiliza ainda mais um público 

e emprega entretenimento a sua comunicação, mesmo quando não há uma relação comercial 

prévia e o coletivo simplesmente as menciona, o Porta dos Fundos se utiliza dela para 

divulgar o seu produto, que leva a novas empresas ou até mesmo estas já mencionadas a 

investirem neste novo formato. 

 Espera-se que o presente estudo desperte o interesse de outros pesquisadores para este 

novo formato de relação que a configuração midiática atual permite, no qual uma empresa 

pode se aproveitar de empresas já consolidadas e ainda oferecer vantagens a elas, e que, daqui 

para a frente, os olhares se voltem com maior atenção a estas novas práticas envolvendo o 

entretenimento, as mídias digitais e, especialmente o humor. 
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