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RESUMO 

 

Atualmente, não basta para as empresas apenas vender um produto ou um serviço, é preciso 

que o lado emocional dos consumidores seja sensibilizado. Esta pesquisa tem como objetivo 

analisar essa relação entre marca e público, assim como a importância das estratégias de 

comunicação publicitária na construção de um relacionamento afetivo com os consumidores a 

fim de se tornar uma lovemark. O conceito desenvolvido por Kevin Roberts (2005) diz respeito 

às marcas que possuem como dimensões básicas: o mistério, a sensualidade e a intimidade, com 

o objetivo de criar conexões emocionais com os fãs. O trabalho foi realizado a partir de uma 

análise do material de comunicação (vídeos de lançamento, posts nas redes sociais, 

webdocumentários, entre outros) da GoPro, uma empresa que produz câmeras esportivas e 

possui renome mundial. São apresentadas as principais formas de interação com os 

consumidores e como esses meios se adequam às três dimensões, atribuindo características de 

uma lovemark à GoPro. É possível observar através do presente estudo que a empresa, desde a 

sua fundação, norteia a sua comunicação publicitária com base nas três dimensões citadas acima 

e também valoriza e concede importância aos seus fãs, seja através da utilização de imagens 

provenientes da captura de momentos, sejam estes radicais ou familiares, por meio de 

recompensas ou prêmios diários.  

 

 

Palavras-chave: GoPro. Lovemarks. Brand Lovers. Marketing de Conteúdo. Inbound 

Marketing.  
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ABSTRACT 

 

Currently, it’s not enough for companies to just sell a product or service, it is necessary that the 

emotional side of consumers is sensitized. This research aims to analyze the relationship 

between brand and audience, as well as the importance of advertising communication strategies 

in building an emotional relationship with consumers in order to become a Lovemark. The 

concept developed by Kevin Roberts refers to brands that have as basic dimensions: the 

mystery, sensuality and intimacy, with the goal of creating emotional connections with fans. 

The presente work was carried out from an analysis of communication materials (launching 

videos, social media posts, web documentaries, among others) developed by GoPro, a company 

that produces sports cameras and has world renown. The main forms of interaction with 

consumers and how these forms fit to the three dimensions, giving characteristics of a 

Lovemark to the GoPro company, are presented in this research. It is possible to observe 

through the present study that the company, since its foundation, guides its advertising 

communication based on the three dimensions mentioned above and also values and attaches 

importance to its fans, either through the use of images from capturing radical or family 

moments or through rewards and daily prizes. 

 

Palavras-chave: GoPro. Lovemarks. Brand Lovers. Content Marketing. Inbound Marketing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tipo de conteúdo que uma empresa compartilha está diretamente relacionado com o que 

ela vende; em outras palavras, uma empresa deve instigar as pessoas para que elas conheçam, 

gostem e confiem o bastante na marca para a tomada de decisão de compra. Segundo o site 

Content Marketing Institute1, o marketing de conteúdo pode ser definido como o ato de criar e 

compartilhar conteúdo livre e interessante para atrair e converter prospects2 em consumidores 

e, posteriormente, em brand lovers, ou seja, em pessoas que acompanham lançamentos, 

produtos e movimentações no mercado de suas marcas favoritas.  

Uma das principais atividades do marketing de conteúdo é o conteúdo gerado pelo 

usuário. Esse tipo de atividade ainda é visto como conteúdo amador de baixa qualidade, como 

vídeos tremidos e fotos desfocadas, bons apenas para dividir com a família ou amigos em 

alguma rede social. Porém, esse conceito pode ser considerado ultrapassado, no momento em 

que muitas plataformas de mídia demonstram o potencial e a qualidade que o user generated 

content tem para cativar audiências. Câmeras de vídeos fixadas em capacetes de praticantes de 

skii, snowboard e base jumpers geram imagens repletas de ação para comerciais de TV, e fotos 

no Instagram de fãs de moda são agora o centro de catálogos online para grandes marcas. 

Uma demonstração do efeito do marketing de conteúdo pôde ser percebida no momento 

em que o faturamento de uma das maiores empresas de câmeras de vídeo, a GoPro, foi 

divulgado ao público. A empresa dobrou o seu faturamento entre 2010 e 2011 para 24,6 milhões 

de dólares, tendo gasto apenas 60.000 dólares em publicidade, de acordo com o Wall Street 

Journal. A GoPro ainda repetiu o feito em 2013, adicionando apenas 40.000 dólares a mais em 

custos de marketing, com um faturamento de 60 milhões.3 

Apoiado nesses números está o valor intangível resultado do conteúdo gerado pelo 

usuário. No lugar de um diretor de arte, elenco e time de produtores audiovisuais, a GoPro 

fornece uma câmera versátil o suficiente – no sentido de usabilidade - para um atleta e consegue 

materiais de marketing e publicidade atrativos para o seu público. Consumidores regulares 

exercem o que pode ser considerado uma atividade ‘publicitária’ em menor escala, filmando 

em alta qualidade, fazendo o upload no YouTube4 e em outras redes sociais, assim divulgando 

as capacidades da câmera aos seus amigos, familiares e sensibilizando até mesmo 

desconhecidos que se deparam com seus vídeos na internet.  

                                                 
1 Disponível em <http://contentmarketinginstitute.com/about/>. Acesso em: 01/05/2016. 
2 Potenciais consumidores. 
3 Índices disponíveis em < http://www.wallstreetdaily.com/2014/05/21/gopro-ipo/>. Acesso em: 01/05/2016. 
4 Plataforma que disponibiliza vídeos online. Será melhor aprofundada nos capítulos a seguir. 
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Mas a marca parece querer ser muito mais que uma desenvolvedora de hardware com 

uma estratégia de marketing acessível. A empresa quer evoluir para a principal companhia de 

conteúdo gerado pelo usuário, após ter se tornado a líder no mercado de câmeras de vídeo 

compactas, segundo a afirmação do CEO, Nick Woodman, durante uma entrevista realizada ao 

programa de televisão norte-americano 60 minutes5. 

O consumidor pode visualizar o canal inteiro da marca no YouTube por uma Smart TV, 

por um smartphone ou até mesmo dentro de um avião enquanto realiza uma viagem 

internacional. O que eles veem ao logar6 na página são diversas experiências de marca 

disponíveis. O público que acessa se depara com as aventuras de esquiadores e snowboarders, 

base jumpers, ciclistas, sem contar com um acervo de vídeos do mundo todo, não ligados 

somente a esportes, mas ao dia-a-dia dos próprios consumidores. 

O avanço tecnológico trouxe para as empresas uma série de novas ferramentas de 

divulgação da sua marca e do seu produto ou serviço, além de possibilitar um conteúdo 

cativante gerado pelo usuário e de alta qualidade, e a GoPro consegue, ao que parece, provar 

que uma câmera pequena, nas mãos do público, pode criar conteúdo relevante para gerar 

audiência, independentemente do propósito pelo qual foi utilizada: mídias sociais, publicidade, 

programas de televisão ou, simplesmente, lazer. Em suma, a possibilidade de os consumidores 

interagirem cada vez mais com as marcas, principalmente por meio das redes sociais, aumentou 

a preocupação por parte das empresas em estabelecer uma relação mais direta com o público, o 

que incentivou o surgimento do marketing de conteúdo. 

Trata-se de uma forma de comunicação relativamente nova - a qual parte da empresa, e 

não da mídia - que gera e financia conteúdo jornalístico, educativo ou de entretenimento. O 

objetivo da empresa é chamar a atenção de seu público-alvo e da própria mídia, para que 

multipliquem o conteúdo criado por ela e assim seja possível chegar a um número maior de 

pessoas. Por conta do branded content – conteúdo gerado pela marca, as divisões entre 

informação jornalística, publicidade e entretenimento já não são tão nítidas quanto há poucos 

anos. Com ações adequadas, o conteúdo pode se envolver diretamente com a identidade, os 

valores e os atributos da marca. 

Mais de um terço dos consumidores se mostram saturados pela publicidade 

convencional e relutantes em comprar produtos e serviços de marcas que os incomodam e 

invadem espaços privados com suas mensagens. As pesquisas demonstram maior eficácia 

                                                 
5 Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MoVIJXei09U>. Acesso em 01/05/2016. 
6 O ato de acessar alguma conta da internet para usufruir de suas ferramentas. 
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quando se usa o branded content em um site ou em uma rede social, em substituição aos típicos 

banners, especialmente ante o público da faixa etária que vai dos 18 aos 34 anos.7 

Acredita-se que estudar as atividades que envolvem diretamente os consumidores da 

marca, aprofundará o conhecimento das novas relações estabelecidas entre público e empresa. 

Deste modo, o presente estudo apresenta as estratégias de marketing da GoPro, a qual pode ser 

considerada como uma das empresas que mais utiliza o conteúdo gerado pelo usuário. Através 

da realização de uma análise preliminar para o desenvolvimento deste projeto foi possível 

observar que esta interação é a base do trabalho de comunicação desenvolvido pela GoPro. 

Assim, o desenvolvimento da pesquisa identificou como funciona a relação com o público, 

tendo em vista que não existem muito estudos aprofundados, em caráter teórico, sobre brand 

lovers. 

Foi definido como objetivo geral analisar a relação estabelecida entre o conteúdo gerado 

pelos usuários do produto com as ações de comunicação publicitária desenvolvidas pela 

empresa.  Para isto, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: identificar as 

mudanças estratégicas ao longo dos lançamentos de produtos da marca e a relação estabelecida 

com o público; relacionar o uso do marketing de conteúdo pela GoPro com o conteúdo gerado 

pelo usuário; verificar o engajamento do público a partir do marketing de conteúdo gerado nas 

redes sociais (Facebook e YouTube); observar como os consumidores se tornam brand lovers. 

Entender como uma empresa de sucesso gera conteúdo a partir dos seus próprios 

consumidores será importante e servirá como acervo para futuras pesquisas ou consultas. Como 

base teórica foram utilizados diversos artigos sobre as estratégias de marketing da GoPro no 

facebook e youtube, além de reviews e testes visuais das câmeras da empresa. Também foram 

utilizados estudos sobre o mundo digital, prosumers, lovemarks e brandlovers.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Informação retirada do site HSM Experience, Branded Content. Disponível em 

<http://experience.hsm.com.br/posts/branded-content>. Acesso em: 02/05/2016. 



13 

 

2 O CENÁRIO DIGITAL E AS MUDANÇAS NA COMUNICAÇÃO 

 

2.1 O surgimento das novas mídias 

 

O avanço tecnológico das últimas décadas tem um papel importante na transformação das 

relações sociais. O desenvolvimento das redes digitais acelera e intensifica as suas conexões. A 

possibilidade dessas conexões se firmarem através de tecnologias sem fio, seja por dados 

móveis, Bluetooth ou Wi-Fi, gera transformações nos processos comunicacionais e, por 

consequência, nos processos de interação social. 

O ciberespaço no contexto da sociedade contemporânea apresenta, muitas vezes, práticas 

sociais que não estão fundamentadas em um planejamento prévio. Segundo Castells (2001) a 

internet foi desenvolvida, inicialmente, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para 

captar recursos de pesquisa, com foco no mundo universitário e com o objetivo de alcançar 

superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na esteira do lançamento do 

primeiro Sputnik8, em 1957. As origens da Internet podem ser credenciadas à Arpanet, uma 

rede de computadores montada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) em setembro 

de 1969. 

Desde então, a internet se expandiu significativamente e atualmente, oferece ao usuário a 

possibilidade de: pesquisar, comprar, vender, conversar, votar, postar fotos e vídeos, criar 

conteúdo relevante para determinado nicho, entre outras atividades. Tais práticas são resultados 

da apropriação das ferramentas tecnológicas, as quais oferecem interconexão imediata, 

interfaces multimídia e as possibilidade de interação em tempo real. Tais fatores ampliam as 

alternativas de comunicação e dão aos receptores da mensagem um papel mais ativo na relação. 

“O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres humanos, é também 

constituído e povoado por seres estranhos, meio textos, meio máquinas, meio atores, meio 

cenários: os programas” (LÉVY, 1999, p.41). 

O emissor pode enviar mensagens, imagens, sons e vídeos simultaneamente com uma ou 

mais pessoas independentemente do lugar e do tempo, basta possuir uma conexão móvel ativa 

ou uma rede Wi-Fi disponível para que a ação possa ocorrer. As redes sociais são os maiores 

exemplos de como pode funcionar a relação intersocial ou entre consumidores e marcas, 

produtos e serviços. 

 

                                                 
8 Sputnik (Спутник - Satélite) foi o nome do programa que produziu a primeira série de satélites artificiais 

soviéticos. Disponível em: <http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-01.html>. Acesso em 

02/05/2016. 
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(...) nos dias de hoje, emissores e receptores trocam de papéis a todo momento em 

função dos princípios de colaboração, participação e produção coletiva estabelecidos 

pela Web 2.0. Sempre que nos referimos a “2.0” pressupomos colaboração, 

participação, interatividade do usuário e construção coletiva (TERRA, 2008, p. 32). 

 

Uma rede social possui a sua estrutura formada por pessoas ou corporações, interligadas 

por diversos tipos de relações, compartilhando objetivos em comum. Ela é definida como um 

conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN e FAUST, 1994; DEGENNE e FORSE, 

1999). Para Recuero (2009) uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de 

um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de 

rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem 

suas conexões. 

As redes sociais online partem do mesmo princípio, mas operam em diferentes 

proporções, como, por exemplo, as redes de relacionamento: Facebook, Instagram, Twitter e 

Youtube que permitem analisar a forma como as empresas e os consumidores desenvolvem suas 

atividades, além de medir o nível de interação entre os participantes. Um ponto em comum 

dentre as diversas redes é a busca por objetivos comuns, atingidos pela intensa troca de 

informações. 

O usuário pode montar o seu perfil, disponibilizar as informações que deseja que outros 

participantes vejam e interagir com os mesmos, caso desejar. O mesmo acontece quando uma 

pessoa curte uma página de determinada marca no Facebook ou no Instagram. As informações 

que forem disponibilizadas pela página poderão ser acessadas por esse seguidor e formar um 

engajamento maior entre marca e consumidor. Uma das principais características na definição 

das redes é a possibilidade de criar relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 

usuários.  

Os consumidores estão cada vez mais em contato constante com as marcas. As 

possibilidades de conexão generalizada ficam ainda mais práticas com a oferta de mais de uma 

plataforma de acesso, como o desktop, notebook, smartphone, tablet ou qualquer outra que 

ofereça condições de comunicação e interação social, para que os usuários possam construir o 

seu próprio ambiente comunicacional.  

É possível perceber que os usuários possuem voz ativa nas redes sociais e com isso 

conseguem participar do processo comunicativo com as empresas, forçando as marcas a 

disponibilizar conteúdos adequados e relevantes ao desejo do público. Conforme as empresas 

tomam conhecimento do efeito do uso das redes sociais na vida dos consumidores, pesquisas 

são realizadas para entender onde e como essas relações se estabelecem, o que é muito utilizado 
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na publicidade, com o intuito de conhecer cada vez mais o público-alvo e seus potenciais 

consumidores. 

 

2.2 As mudanças na web 

 

A internet sofreu diversas mudanças e evoluções ao longo do tempo. Segundo Gabriel 

(2010), passamos da web estática para a web dinâmica, da web da leitura para a web da 

participação e caminha-se para a web da interação, a web semântica, a internet das coisas. 

O’Reilley (2005) classificou essas mudanças em três ondas conhecidas como Web 1.0, Web 2.0 

e Web 3.0, relacionando-as à mudança de comportamento dos usuários web e não 

necessariamente às tecnologias que proporcionaram tais mudanças. 

O termo Web 2.0 está associado a aplicações WEB onde o objetivo principal é facilitar os 

seguintes aspectos: compartilhamento de informações de maneira interativa, interoperabilidade, 

desenvolvimento com foco no usuário e colaboração na World Wide Web9 (www). 

A web 2.0 não deve ser confundida com as tecnologias e velocidades de conexão à 

internet (ADSL, cabo, 3G). Em outras palavras, a compreensão de web 2.0 não está 

relacionada ao acesso à internet na chamada banda larga, com conexões mais rápidas 

e contínuas. Esta é uma confusão comum, já que esta denominação começou a se 

popularizar de forma um tanto quanto paralela à expansão da internet em alta 

velocidade nas residências (VILAÇA, 2010, p. 18). 

Um site baseado no conceito Web 2.0 proporciona ao usuário a possibilidade de interação 

com outros usuários ou mesmo alterar o conteúdo deste site. Diferente dos sites da geração Web 

1.0, onde o conteúdo era – ou é – estático, ou seja, o usuário apenas tinha acesso para ler as 

informações, sem nenhum outro tipo de recurso adicional. 

Segundo a Abranet (2008) o modelo tradicional da Internet foi desenvolvido na década 

de 80, com uma linguagem visual específica para o compartilhamento de dados multimídia 

entre computadores, mas as mudanças nas relações online entre as pessoas tornaram-se uma 

característica importante para transformar a internet. Foram essas mudanças que contribuíram 

para a formação da Web 2.0, definida por O’Reilly (2005) como um novo padrão da internet, 

transformando então o usuário em produtor de conteúdo. 

 Pessoas que antes ansiavam por cada vez mais conteúdos e mensagens diferentes em 

diversos canais agora têm essa possibilidade graças ao caráter colaborativo e inclusivo que a 

Web 2.0 oferece, proporcionando ainda uma experiência repleta de finalidades aos 

                                                 
9 É um sistema de documentos dispostos na Internet que permitem o acesso às informações apresentadas no 

formato de hipertexto. Para ter acesso a tais informações pode-se usar um programa de computador chamado 

navegador. Os navegadores mais famosos são: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. 
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consumidores. Alguns exemplos de sites Web 2.0 são as redes sociais, comunidades, wikis, 

blogs, sites que compartilham vídeo entre outros vários tipos de aplicações – como as de 

colaboração – que proporcionam tal interatividade. 

 

Do início da internet comercial, em meados dos anos 1990, aos dias de hoje, temos 

testemunhado mudanças significativas na web. Passamos da web estática para a web 

dinâmica. Da web da leitura para a web da participação. Da web uma via para a web 

de duas mãos. Da web de páginas para a web como plataforma. Da web de reação 

para a web de participação. Da web discurso para a web conversação. E estamos 

caminhando para a web da interação, a web semântica, a internet das coisas 

(GABRIEL, 2010, p.78). 

 

Ao mesmo tempo em que essa geração traz liberdade, ela possibilita a multiplicação de 

conteúdos de forma exacerbada e um nível alto de informações, muitas vezes equivocadas e 

não verdadeiras. Principalmente quando se fala em redes sociais, a difusão dessas informações 

pode se tornar desproporcional. Para Gabriel (2010) não há controle sobre a qualidade dessa 

quantidade de materiais publicados, criando a necessidade de filtros e validação desses 

conteúdos e tornando o ambiente fértil para processos de busca, como no caso do YouTube, 

que facilita a procura de vídeos no seu acervo por categorias como entretenimento, música, 

filmes, blogs e pessoas.  
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3 REDES SOCIAIS 

 

3.1 O impacto do YouTube 

 

Sabe-se que as novas tecnologias transpuseram fronteiras e integraram a cultura midiática 

à vida contemporânea. Longo (1999) já dizia que “o conceito de online passa a comandar as 

ações e põe você no assento de motorista e não mais de passageiro”. Em 200510, seguindo esse 

contexto de possibilidades do mundo online, surgiu um dos sites mais acessados atualmente: o 

YouTube, uma plataforma que funciona como um acervo de vídeos. Neste ambiente é possível 

assistir à videoclipes, vídeos amadores, programas de televisão, documentários, entrevistas e os 

mais variados gêneros audiovisuais.  

O Youtube, assim como o Vimeo e o DailyMotion foram desenvolvidos para um mesmo 

propósito: atender à demanda de um público produtor e consumidor de imagem. Tais sites 

fazem parte, inclusive, da cultura transmídia, alimentando os programas de televisão, por 

exemplo, que se apropria desse conteúdo e também da sua linguagem.  

A palavra YouTube vem do inglês you, que significa: você, e tube, que significa: tubo, 

uma gíria que se aproxima do termo televisão. O que, segundo Dantas (2015), significaria 

“televisão feita por você”. O site é, basicamente, um serviço que permite aos seus usuários 

produzir, carregar, publicar e compartilhar vídeos em formato digital, com a possibilidade de 

incorporar ao conteúdo de outros websites, até mesmo smartphones e e-mails. Torna-se uma 

espécie de rede social no momento em que permite aos usuários participar de comunidades, 

inscrever-se em outros canais, a fim de obter materiais de seu interesse, além de comentar e 

apreciar trabalhos alheios. É um ambiente de fácil navegação, com barras e menus 

autoexplicativos e um sistema de ajuda bastante eficiente.  

Foi fundado por três pioneiros do PayPal, uma plataforma ligada a gerenciamento de 

transferência de fundos, que permite a realização e pagamentos online de forma mais segura. O 

YouTube utiliza o formato Adobe Flash11, um tipo de reprodutor multimídia, para disponibilizar 

o conteúdo. É o site mais popular desse tipo, o qual se encontra em 1º lugar no ranking mundial 

da categoria e em 2º no ranking geral, de acordo com o site Alexa12, especializado em métricas 

online. O material encontrado no YouTube, hoje, pode ser protegido por direitos autorais, apesar 

                                                 
10 Matéria publicada no Site G1 sobre o lançamento do YouTube disponível em 

<http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00.html>. Acesso em 02/05/2016. 
11 Disponível em <https://www.adobe.com/br/software/flash/about/>. Acesso em 16/05/2016. 
12 Disponível em < http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com>. Acesso em 16/05/2016. 
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de suas regras serem facilmente burladas com técnicas de edição de vídeo e áudio, dificultando 

a identificação automática dos conteúdos protegidos. 

Pela sua visibilidade e praticidade, o seu uso se estendeu a, praticamente, todo tipo de 

divulgação, quaisquer que sejam: desde programas de televisão à marketing comercial. Os 

vídeos são classificados em várias categorias como: entretenimento, filmes, música, notícias, 

animais, pessoas e blogs, entre outras. Em 2006, o grupo Google anunciou a compra do 

YouTube pelo valor de 1,65 bilhão de dólares em ações, segundo o Site G113, ou seja, não houve 

pagamento em dinheiro, apenas uma quantidade de ações fora repassada aos donos do site de 

vídeos. 

Atualmente é possível dizer que o livre acesso a diversos produtos é favorecido graças a 

multiplicação desses serviços de compartilhamento de mídias online. Cada vez mais, existe a 

possibilidade de as pessoas se expressarem por meio do audiovisual, que depende apenas do 

interesse de cada um. Em “Internet e Sociedade em Rede”, Castells (2003) já debatia o efeito 

da internet no cenário global. 

 

Nesse sentido, a Internet não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de 

comunicação que constitui a forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente 

ao que foi a fábrica ou a grande corporação na era industrial. A Internet é o coração 

de um novo paradigma sócio-técnico, que constitui na realidade a base material de 

nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação. O que a 

Internet faz é processar a virtualidade e transforma-la em nossa realidade, constituindo 

a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos (CASTELLS, 2003, p.287). 

 

Nesse contexto a comunicação se dá com estranhos e conhecidos, sejam eles próximos 

ou distantes e em diversos graus de interação. O slogan da empresa, broadcast yourself, ou, 

divulgue-se, em uma tradução livre, caracteriza o perfil do YouTube e de muitos dos seus 

usuários. Com a popularidade e visibilidade do site, cada vez mais pessoas desejam usufruir da 

plataforma para se tornarem conhecidas regional, nacional ou até internacionalmente. A 

necessidade de o ser humano ser visto, tornar-se influente e receber aprovação dos outros 

sempre existiu nas mais variadas sociedades, segundo Zimerman (2010). Com o advento da 

internet, mais especificamente, das redes sociais, tal fenômeno tornou-se mais frequente e 

identificável.  

O YouTube proporcionou às pessoas um desses espaços para troca de informações. 

Qualquer indivíduo pode carregar seu conteúdo para ser visto, compartilhado e avaliado, visto 

que o site disponibiliza um botão de “gostar” e outro de “não gostar” abaixo dos vídeos e um 

                                                 
13 Disponível em < http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1304481-6174,00.html>. Acesso em 

16/05/2016. 
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espaço para comentários e avaliações dos materiais disponibilizados. Ele tem sido responsável, 

também, por um novo conceito de cobertura generalizada de informações, como nas coberturas 

de eventos mundiais como a Copa do Mundo e de festivais de música como o Tomorrowland14.  

Um exemplo do valor dessa plataforma é a sua utilização para divulgação de videoclipes 

oficiais de cantores do mundo inteiro. Não somente uma das ferramentas, mas a principal delas 

para tal divulgação. Os maiores artistas musicais do mundo, que faziam as estreias dos seus 

vídeos na MTV, agora o fazem no Youtube. Grandes números de visualizações ainda podem 

gerar receita para quem fez o upload do conteúdo, a partir de um algoritmo do website que 

contabiliza as views, os likes e dislikes, os comentários, os compartilhamentos e os anúncios 

publicitários que aparecem antes de iniciar o vídeo.  

O cantor sul-coreano, Psy, é o detentor do maior número de views atualmente em seu 

videoclipe chamado Gangnam Style15, acumulando mais de 2.5 bilhões de visualizações. Do 

top 30, 29 são conteúdos musicais. Em trigésimo lugar, o vídeo Charlie bit my finger - again, 

ou, Charlie mordeu o meu dedo – de novo16, acumula quase 840 milhões de views, sem ter 

nenhum vínculo com alguma empresa, apenas um vídeo caseiro de um pai gravando seu filho, 

o qual “viralizou” na internet por meio de, praticamente, todas as redes sociais.  

Desse modo, muitas empresas sobrecarregam seus canais com conteúdo, não 

necessariamente com caráter publicitário e muitas vezes corriqueiros, sem nenhum tipo de apelo 

ou relevância aparente, seja criado pela própria instituição ou pelo seu consumidor. Mas o 

objetivo é claro: aumentar a visibilidade da sua marca, produto ou serviço através da 

disponibilização de conteúdo. O Facebook pode ser um exemplo ainda mais forte que o 

YouTube em relação ao acúmulo exacerbado de informações, visto que oferece mais 

ferramentas e finalidades que outras redes sociais. 

 

3.2 A importância do Facebook 

 

Há alguns anos, compartilhar conteúdo na internet era possível apenas para uma parcela 

da população. Entretanto, com o avanço tecnológico e o aparecimento de programas para web 

mais desenvolvidos, surgiram sites em que os usuários podem trocar mensagens, como fóruns 

de discussão e as redes sociais online. 

 

                                                 
14 Festival de música eletrônica que acontece anualmente na Bélgica e conta com algumas edições no Brasil. 
15 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0>. Acesso em 18/05/2016. 
16 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM>. Acesso em 18/05/2016. 
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A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um século para designar um 

conjunto complexo de relações entre membros de um sistema social a diferentes 

dimensões. A partir do século XXI, surgiram as redes sociais na internet, e, do ponto 

de vista sociológico, permanecem os mesmos conceitos. A revolução das mídias 

sociais aconteceu sem se derramar uma gota de sangue e já é uma realidade (TELLES, 

2010, p.3). 

 

Lançado em 2004, o Facebook é hoje um dos sites de relacionamento com maior número 

de usuários no mundo, abrigando, até o primeiro trimestre de 2016 mais de 1.6 bilhão de 

usuários ativos, segundo o Portal Statista17. Segundo Mark Zuckerberg18, seu fundador, a 

ferramenta começou em proporções reduzidas, apenas para alunos de Harvard, onde estudava, 

e posteriormente expandiu-se para as escolas até chegar ao público geral, como funciona hoje. 

Assim como no Youtube, o usuário que deseja criar um perfil deve registrar-se no site e 

possuir um endereço de e-mail para ativar a sua conta. Através desses perfis e por meio de uma 

rede de amigos, os participantes podem começar a trocar informações uns com os outros, 

podendo ainda criar grupos e definir quem pode visualizar o conteúdo postado. Um grande 

diferencial do Facebook é a versatilidade de materiais que podem ser divulgados na ferramenta: 

vídeos, fotos, gifs, textos, links, jogos, aplicativos e entre outras funcionalidades.  

No essencial, a experiência permite que os utilizadores se envolvam em três tipos de 

atividades: publicar informação pessoal relevante numa página individual com o seu perfil, 

ligar-se a outros utilizadores e criar listas de amigos, e interagir com outros usuários 

(BUFFARDI e CAMPBELL, 2008; TUFEKCI, 2008). No Brasil, o Facebook começou a ser 

mais reconhecido em meados de 2008, com o desgaste de outra rede social que funcionava de 

maneira bastante similar, o Orkut. Em 2013 o Brasil acumulava mais de 70 milhões de usuários 

ativos diariamente19, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos, segundo a própria 

empresa. 

Tendo em vista essa grande participação de usuários na rede social, cada vez mais 

empresas estão se inserindo no meio online, no momento em que “a proliferação de tecnologias 

e plataformas digitais oferece um cenário fértil para as mais diversificadas ações de marketing” 

(GABRIEL, 2010, p.105).  

Segundo o site de notícias do Banco Santander de Portugal20, existem mais de 3 milhões 

de empresas, a maioria pequenas e médias, que anunciam as suas marcas, negócios e produtos 

                                                 
17 Disponível em: <http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-

worldwide/>. Acesso em 17/05/2016. 
18 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=bFhBLWU9LyU>. Acesso em 17/05/2016. 
19 Disponível em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-

entram-diariamente-no-facebook.html>. Acesso em 17/05/2016. 
20 Disponível em < https://pt.santanderadvance.com/detalhe-noticia/promover-negocio-pme-facebook.html>. 

Acesso em 17/05/2016. 
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ou serviços, de forma ativa, no Facebook. A rede social não permite mais o contato somente 

entre amigos e familiares no âmbito pessoal e acabou por tornar-se uma ferramenta de 

comunicação entre empresas e consumidores, estreitando ainda mais a relação e a participação 

no conteúdo postado pelos mesmos.  

 

No que se refere especificamente às estratégias em redes sociais, é essencial que se 

conheça cada plataforma de redes sociais com suas particularidades, públicos, 

atributos, para que possam ser utilizadas em qualquer plano de marketing. Assim, 

conhecimentos específicos e detalhados sobre LinkedIn, Facebook, Orkut, MySpace, 

YouTube, Slideshare, Scribd, Twitter e qualquer outra plataforma de rede social que 

possa ser relevante ao seu público são essenciais. Não se pode usar uma ferramenta 

sem conhecê-la e dominá-la com maestria (GABRIEL, 2010, p.295). 

 

Para Gabriel (2010) o que se faz nas redes sociais online é, basicamente, o mesmo que se 

faz nas redes sociais e ambientes off-line. O que muda, nesse caso, é a maneira como os seres 

humanos se relacionam com os novos recursos digitas que amplificaram a sua atuação nessas 

redes e isso se estende à forma como as marcas se comunicam com os usuários. Um exemplo 

da importância do Facebook na formação da sociedade contemporânea é citado na Revista 

Alceu (Revista de Comunicação, Cultura e Política) da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro21. Trata-se da derrota do presidente Hosni Mubarak, em 2011, no Egito, após um 

longo mandato, que contou com mais de cinco milhões de usuário do Facebook no Egito, 

assumindo um papel importante na rebelião. Os protestos tiveram início no final de janeiro de 

2011 e durante as duas semanas que se seguiram mais de 32.000 novos grupos e 14.000 novas 

páginas foram criadas no Facebook, no Egito (Press Trust India, 2011). Depois de o Presidente 

ceder à pressão pública e renunciar ao seu cargo, um casal egípcio batizou a sua filha recém-

nascida, com o nome de Facebook Jamal Ibrahim para expressar a gratidão e honrar o papel da 

rede social neste evento histórico (Press Trust India, 2011), o que destaca a importância do site 

de relacionamento na sociedade contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Disponível em < http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/alceu%2028%20-%20168-187.pdf>. Acesso em 

18/05/2016. 
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4 MARKETING DE CONTEÚDO 

 

Vive-se em uma época em que a relação entre a vida social e as tecnologias digitais ficam 

cada vez mais próximas, conforme já exposto anteriormente. As mudanças nos comportamentos 

e atitudes dos consumidores fez com que os profissionais de comunicação precisassem se 

adaptar a essa realidade e buscar inovação em suas diversas áreas de atuação. O indivíduo está 

cada vez mais conectado e o profissional de marketing precisa entender como isso afeta a vida 

das pessoas e como elas se comportam diante disso, mesmo que não esteja diretamente ligado 

ao consumo. Além disso, a difusão de informações e a praticidade no acesso às mesmas faz 

com que as marcas estejam mais vulneráveis à opinião do público. 

Através da internet é possível perceber como uma mensagem pode prejudicar ou 

beneficiar uma empresa a partir de determinada postagem no Facebook. Isso faz com que as 

marcas sejam mais cautelosas em suas ações e divulgações, visto que a interpretação do 

consumidor pode ser completamente diferente da interpretação da própria marca. Segundo 

Gabriel (2010), o consumidor busca mensagens relevantes, consistentes e interessantes, de 

maneira que o faça buscar o produto ou serviço, sem ser incomodado por uma publicidade 

ostensiva.  

O marketing de conteúdo entra em cena, por ser uma estratégia de marketing com foco 

na criação e distribuição de conteúdo relevante (varia de acordo com o público-alvo 

estabelecido), consistente e valioso para atrair e reter uma audiência bem definida e, por fim, 

gerar ação rentável do consumidor, de acordo com o site Content Marketing Institute22. 

O seu foco é mudar ou incentivar o comportamento do consumidor. Basicamente, é a arte 

de se comunicar com os seus consumidores e prospects sem, especificamente, vender algo. Ao 

invés de apresentar produtos e serviços, entrega informações que tornam o comprador mais 

informado sobre o que consome e suas utilidades. A essência é crer que, se forem entregues 

informações consistentes e valiosas para compradores, eles irão recompensar com a tomada de 

decisão de compra e, se a sensibilização for maior ainda, torná-los leais à marca. 

 

O marketing de conteúdo tem como objetivo conquistar o interesse das pessoas pelos 

conteúdos e informações para depois engajar vendas. Também é conhecido como 

marketing de atração, por que desperta o interesse pelos conteúdos ao invés de 

produtos ou marcas. O marketing tradicional simplesmente oferece produtos e 

serviços e muitas vezes em momentos inoportunos para os leitores ou telespectadores. 

                                                 
22 Disponível em < http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/>. Acesso em 19/05/2016. 
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Não é à toa que leitores de mídias impressas praticamente ignoram as propagandas 

(PAULO SEBIN, 2016, on-line).  

Segundo a revista Forbes (2014), para entender o uso do marketing de conteúdo é preciso 

entender os quatro passos do ciclo de uma compra. O primeiro, a atenção ou conhecimento (de 

marca), se dá a partir de uma necessidade ou desejo. Em seguida surge a pesquisa, indicando 

que o consumidor busca conhecimento sobre tal assunto para solucionar o seu desejo. No 

terceiro passo, a consideração, o consumidor compara diferentes produtos de diferentes 

vendedores para garantir o custo-benefício. E por último, a tomada de decisão de compra. Ainda 

segundo a matéria publicada no domínio online da revista23, para a publicidade tradicional os 

dois últimos passos funcionam perfeitamente. Já o marketing de conteúdo tem efeito nos dois 

primeiros, por trazer à tona soluções e trazer conhecimento aos consumidores sobre um produto 

que talvez nem fosse considerado uma opção de compra. 

Tal estratégia é utilizada por algumas das maiores organizações de marketing no mundo, 

incluindo P&G, Microsoft, Apple, Coca-Cola e RedBull. Mas o marketing de conteúdo não é 

exclusividade do meio online, ele pode e deve ser utilizado em todos os canais de comunicação, 

servindo para engajar e atrair a atenção do consumidor. Entretanto, segundo o site Marketing 

de Conteúdo24, não basta apenas produzir material interessante e aleatório, é preciso 

planejamento estratégico para que a criação e a distribuição de conteúdo sejam eficazes, além 

das métricas estabelecidas para todos os estágios do processo de compra. 

 

4.1 Inbound Marketing 

 

Para o meio online, no qual as coisas acontecem com um pouco mais de velocidade e 

intensidade, a HubSpot25, empresa especializada em marketing digital, desenvolveu um 

conceito chamado Inbound Marketing. Segundo a mesma, esse tipo de marketing é uma nova 

forma de se relacionar com os clientes e potenciais consumidores, através de mecanismos de 

busca, sites, redes sociais e outras formas de marketing de conteúdo digital. A ideia é trazer os 

visitantes até a empresa e não ter que ir atrás de consumidores. O principal é chamar a atenção 

do público e disseminar o maior número de informações possíveis para alimentar o 

conhecimento de marca. Nesse contexto, os meios de comunicação tradicionais se encaixam na 

categoria de Outbound Marketing, ou seja, buscam fazer a prospecção de clientes no meio 

                                                 
23 Disponível em < http://www.forbes.com/sites/joshsteimle/2014/09/19/what-is-content-marketing/>. Acesso 

em 20/05/2016. 
24 Disponível em < http://marketingdeconteudo.com/marketing-de-conteudo/>. Acesso em 19/05/2016. 
25 Disponível em < http://www.hubspot.com/inbound-marketing>. Acesso em 20/05/2016. 
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offline, como eventos, televisão, rádio, jornal, mala direta, ações promocionais no ponto de 

venda, entre outros. 

 

A presença digital, da mesma forma que a presença da empresa/marca no mundo 

físico, deve estar totalmente alinhada com o posicionamento da marca/produto e 

oferecer a melhor relação possível entre experiência para o público-alvo e o retorno 

para a marca. Assim, antes de desenvolver uma ação de mobile marketing, a sua 

marca/produto/empresa precisa ter uma presença mobile, um site/página que tenha 

sido desenvolvido para dispositivos móveis que, quando acessado por um telefone 

celular ou smartphone, proporcione uma experiência rica e engaje o público que ali 

chegou (GABRIEL, 2010, p.250). 

 

Mas de nada adianta ter uma presença constante em redes sociais, por exemplo, mas não 

possuir um site prático e convidativo ou não possuir uma versão mobile que funcione 

corretamente. Com um planejamento prévio e bem estruturado, as ferramentas que o marketing 

de conteúdo e, mais especificamente, o inbound marketing oferecem podem ser 

significativamente importantes na construção da presença digital de determinada marca, visto 

que as possibilidades no mundo online são bastante variadas e o usuário deseja cada vez mais 

participar das ações das marcas, tornando-se um dos produtores de conteúdo. 

Segundo Rez (2015) o termo deve ser considerado um subconjunto de estratégias do 

marketing de conteúdo, visto que o último não se restringe apenas ao meio online. 

 

Em primeiro lugar, a ideia do Inbound Marketing surge aliada à geração de leads, ou 

seja, está focado nas estratégias online para transformar estranhos em contatos 

qualificados e, consequentemente, em consumidores. No topo desse processo, 

portanto, os dois conceitos (Marketing de Conteúdo e Inbound Marketing) entram em 

contato, porque não há como gerar leads sem bons conteúdos. No entanto, enquanto 

o Inbound Marketing fecha seu objetivo na taxa de conversão, o Marketing de 

Conteúdo segue o cliente até que ele volte a comprar e/ou divulgue a marca 

positivamente (RAFAEL REZ, 2015, on-line). 

 

Para Lierberman (2013), inbound marketing é um termo abrangente, de alto nível e 

descritivo para estratégias de marketing que, ao invés de forçar mensagens repetitivas aos 

clientes, engaja potenciais consumidores e os atrai para o negócio. O objetivo dessa 

metodologia é ajudar o público a conhecer, gostar e confiar na marca. Entretanto, Lieberman 

(2013) também afirma que o marketing de conteúdo é uma parte importante do inbound 

marketing, da mesma maneira que websites, e-mail marketing, otimização de ferramentas de 

busca, comerciais e outras táticas são partes integradas do marketing em si. No entanto, Mann 

(2013), discute que a definição de marketing de conteúdo pode ser ainda mais abrangente.  

Isca (2013) expõe que os dois métodos – tanto o marketing de conteúdo quanto o inbound 

marketing – diferem-se dependendo de como e com o que são relacionados. Existem diversas 
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opiniões e definições quanto às diferenças e similaridades entre os dois conceitos. Percebe-se 

que, do ponto de vista do marketing, ambos são igualmente importantes e eficientes para o 

desenvolvimento de conteúdos relevantes ao consumidor.  
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5 LOVEMARK, MUITO MAIS DO QUE UMA MARCA 

 

É necessário considerar que o estudo de marcas já foi amplamente realizado em diversos 

contextos. Conceitos como lealdade, personalidade e comportamento do consumidor são 

intensamente associados às marcas, além de serem indicativos de pesquisas relacionadas à 

comunicação de relacionamento, psicologia e o próprio marketing. O brand equity, ou o valor 

agregado a uma marca, representa valor monetário para investidores, fabricantes e 

revendedores. No entanto, como foi visto nos capítulos anteriores, uma marca não possui valor 

se ela não for relevante para o consumidor. Segundo Lévy (1985) os consumidores atribuem 

características da personalidade humana às marcas. O que leva à emoção, um conceito que não 

passa despercebido pela comunicação e pesquisas publicitárias que visam entender os 

costumes, motivações e valores dos consumidores. Os profissionais e pesquisadores da 

indústria publicitária frequentemente afirmam que emoções são cruciais para entender a criação 

de marcas eficazes (MOSER, 2003; ROBERTS, 2005). 

Assim como a sociedade e o mercado passam por mudanças, o mesmo acontece com as 

marcas, as quais precisam se adaptar a essas transformações para que continuem sendo 

relevantes ao público. A busca principal: a fidelização dos consumidores. A definição de marca 

é algo bastante relativo e depende de determinado autor ou estudo, mas a definição aceita pela 

Associação de Marketing Americana (AMA) é a de que uma marca é “um nome, termo, 

símbolo, desenho - ou uma combinação desses elementos – que deve identificar os bens ou 

serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência” 

(KHAUAJA; PRADO, 2008, p. 24). 

Grandes marcas funcionam, metaforicamente, como a cultura, ou seja, são um conjunto 

de valores e ideias de determinada empresa que se relacionam diretamente com o seu público 

alvo. Uma marca não pretende divulgar apenas o que ela oferece ao consumidor ou 

simplesmente ser lembrada e sim, uma experiência memorável que o fidelize.  

 

A marca é diferente do produto (...) A marca estabelece um relacionamento e uma 

troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o 

que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: as marcas é 

que dão significado e falam por eles (TAVARES, 1998, p.17). 

 

Atualmente, uma marca de sucesso é um fator importante para muitos negócios. Segundo 

Aaker (1991) ela é um elemento único que identifica e diferencia um produto ou serviço de 

uma organização em relação aos seus concorrentes e contribui para a geração de valor agregado 
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à empresa. Uma imagem consistente, com associações positivas e atitudes favoráveis formadas 

por experiências memoráveis podem ser essenciais na construção de uma marca forte. A correta 

gestão de uma marca pode trazer uma variedade de benefícios não somente para a empresa, mas 

também para os consumidores quando se fala em tomada de decisão de compra e fidelização 

dos clientes.  

Segundo Keller (2003) uma boa gestão de marcas oferece ao consumidor três benefícios 

principais: redução de risco, informação eficiente e auto expressão. Keller (2008) ainda afirma 

que tal gestão ajuda a diminuir a chance de os consumidores escolherem um produto que talvez 

não alcance as suas expectativas. Riesenbeck e Perrey (2007) sugerem que a gestão de marcas 

ajuda os consumidores a reconhecerem e se tornarem atentos às ofertas de uma categoria 

específica de produtos, o que os ajuda a categorizar diversas quantidades de informações 

disponíveis sobre determinado produto ou serviço. Ao criar estruturas cognitivas que ajudam o 

consumidor a organizar conhecimentos e experiências em relação a diferentes produtos, o 

próprio consumidor pode transferir características das marcas a si mesmo (Riesenbeck e Perrey, 

2007). Segundo Aaker (2007) esse processo pode tornar a percepção que um cliente possui de 

uma marca em um reflexo do seu caráter, personalidade, status social e estilo de vida. 

A publicidade é muito importante na construção de marcas e na forma de como elas são 

lembradas pelo consumidor, além de ser uma ferramenta para influenciar e divulgar a evolução 

das mesmas. É possível considerar, a partir dos aspectos que envolvem o entendimento de 

marca, que a relação estabelecida com o consumidor pode ir além dos aspectos racionais, o que 

leva a uma nomenclatura própria: lovemarks. O termo foi apresentado por Kevin Roberts (2005) 

em seu livro “Lovemarks: o futuro além das marcas” com o intuito de mostrar como o mistério, 

a sensualidade e a intimidade podem criar uma forte conexão emocional com os consumidores 

e inspirar sua lealdade. 

A teoria proposta pelo autor sugere que uma companhia deve ir além de criar uma marca 

e sim, criar uma lovemark para construir a lealdade do consumidor. De acordo com Roberts 

(2005), o termo é definido como uma conexão emocional profunda que diferencia a experiência 

de lovemark da experiência de marca. O autor afirma, ainda, que são “marcas, eventos e 

experiências pelos quais as pessoas se apaixonam” (Roberts, 2005, p.15). Em sua visão, ela 

também pode ser definida como uma combinação de intenso amor e respeito pela marca. 

Roberts (2004, 2006) apresenta diferenças entre lovemarks e marcas, produtos e modismos, 

baseadas no nível de amor e respeito sentidos por um consumidor (figura 1). Por exemplo, nota-

se que produtos possuem um nível mais baixo de amor e respeito; modismos possuem alto nível 
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de amor, mas baixo nível de respeito; marcas já apresentam baixo nível de amor e alto nível de 

respeito; por fim, as lovemarks demonstram possuir alto nível de amor e respeito.  

 

Figura 1: Tabela Amor/Respeito separando marcas de lovemarks e commodities (produtos) de modismos. 

 

Adaptado de ROBERTS (2006, p.18). 

 

Para criar uma lovemark, uma marca deve proporcionar ao consumidor três elementos de 

experiência (citados anteriormente): mistério, sensualidade e intimidade (Roberts, 2004). 

Segundo o autor, o mistério captura a experiência cognitiva formada pelas interações do 

passado e do presente da marca, assim como sonhos futuros e aspirações que refletem um certo 

estilo de vida. Ele também afirma que grandes histórias formadas por experiências de marca 

podem enfatizar mitos e características icônicas que estimulam percepções e sentimentos 

positivos com os consumidores. Associações positivas com a marca podem ser resultados de 

sonhos pessoais e aspirações de cada pessoa, ou seja, experiências de marca do passado podem 

influenciar as atuais e futuras percepções que os consumidores possuem em relação a 

determinada empresa. 

A sensualidade reflete experiências sensoriais agradáveis. O autor propõe que os 

elementos visuais de um produto, como a embalagem, as cores, o logotipo, a estimulação 

olfativa, as texturas, entre outros, acentuam a experiência sensorial. Já o aspecto emocional 

refere-se às experiências de marca que envolvem os sentimentos dos consumidores, o que traz 

intimidade entre empresa e público. A intimidade captura a afetividade e conexão entre os 

mesmos. Por exemplo, uma companhia que entende as opiniões do seu público-alvo, as suas 

preferências, a sua cultura e seus valores, tem a capacidade de acentuar emoções e percepções 

positivas na mente do consumidor a partir de campanhas focadas nesses sentimentos.  
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Roberts (2005) traz uma nova abordagem ao termo, crucial para a sua evolução. Ainda 

segundo o autor a ideia chave dessa filosofia de aproximar marcas e produtos é a convicção de 

que emoções são muito importantes para o comportamento humano e, consequentemente, para 

o consumidor. As pessoas tomam a maioria das suas decisões sob a influência dessas emoções, 

o que as ajuda a escolher um produto ao invés de outro, deixando, assim, a racionalidade de 

lado.  

 

5.1 Brand Love e o conteúdo gerado pelo usuário 

 

Construir mistério, sensualidade e intimidade junto das experiências de marca moldam o 

brand love, ou seja, o amor pela marca. Brand love é definido, para Roberts (2004), como um 

forte afeto ou profunda conexão emocional que os consumidores possuem por certa marca. O 

autor ainda sugere que o brand love é o componente primário de uma experiência de lovemark, 

descrevendo a importância do apelo aos consumidores por meio de níveis pessoais e 

emocionais. Para o autor, as três dimensões citadas anteriormente contribuem no sentimento de 

amor em relação à uma marca, o que leva à retenção do consumidor por meio da fidelização. 

Na teoria de lovemarks (conforme citado anteriormente), o sentimento de amor por uma 

marca tem similaridade com o amor interpessoal na psicologia social. Liebowitz (1983) definiu 

o amor como sentimento positivo mais forte que uma pessoa pode sentir. Segundo Fournier 

(1998), pesquisadores de marketing utilizaram pesquisas psicológicas existentes sobre o amor 

interpessoal para examinar como se dá este sentimento dos consumidores relacionado a objetos, 

produtos e marcas.  

Pode-se perceber que o desenvolvimento de sentimentos por parte das pessoas em relação 

a uma marca, ou lovemark, faz com que as mesmas queiram participar do processo de produção 

do conteúdo das empresas, além de inseri-las no seu cotidiano. Tal fator possibilita que o cliente 

crie uma espécie de laço com a companhia e vice-versa. Segundo Recuero (2009) os 

consumidores estão se tornando cada vez mais ativos, especialmente a partir do acesso às redes 

sociais. Além de serem audiência, eles também produzem conteúdo e, portanto, também passam 

a ter sua própria audiência. Desse modo, o que difere um consumer de um prosumer é o aspecto 

da participação. Para Toffler (2001) o prosumer tem o desejo de participar daquilo que o 

interessa. Se ele é cativado por um determinado produto ou por uma marca, ele irá compartilhar 

esse sentimento com outros indivíduos, inclusive as estratégias de marketing, o que pode torná-

lo, ainda, um brand lover, o qual constrói e difunde opiniões sobre o que consome. Esse tipo 
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de conexão é enfatizado no discurso de Weinberger (2003) ao dizer que não estamos na era da 

informação nem na era da Internet e sim, na era das conexões.  

Segundo um dos fundadores da empresa Pixlee26, Kyle Wong, “os consumidores têm o 

poder de definir visualmente as marcas, amplificando suas experiências e influenciando seus 

similares, tudo com compartilhamento de uma simples foto ou vídeo”. O aumento do número 

de fotos e vídeos criados pelos consumidores levou a uma evolução na experiência que o 

público tem com as marcas no mundo online. 

 

Os consumidores hoje têm maior capacidade de interferência na produção: tornam-se 

co-produtores. A esse novo tipo de ‘consumo produtivo’ corresponde um novo tipo 

de trabalho, imaterial. O ‘trabalho imaterial’ está caracterizado pelas operações de 

sentido e sobre sentidos, voltado para a gestão de informações, exigindo que o 

trabalhador empregue o máximo de informações no processo produtivo, fragilizando 

inclusive a fronteira, por exemplo, entre trabalho e lazer. Sinaliza-se, desse modo, 

para a crise das noções isoladas de produção e consumo: passamos todos a 

experienciar a coprodução, a produção coletiva e/ ou em rede, advindo daí a parte 

mais significativa da mais-valia (HERSCHMANN e PEREIRA, 2002, p.8). 

 

Devido à postura desse novo consumidor, as empresas não podem se fechar para o que 

está sendo falado sobre ela na rede. Para a HubSpot27 um certo grupo de consumidores tem 

despertado a atenção das empresas há algum tempo, por causa do seu forte papel na decisão de 

compra. Esses compradores são pertencentes à geração Y, também conhecidos como 

Millennials. A Hubspot (2012) os identifica como os indivíduos nascidos entre 1977 e 1994 e 

que estão sempre conectados, seja via smartphone ou desktop. Por essa presença digital, 

tornam-se grandes influenciadores nas decisões de compra de outras pessoas e se encaixam na 

categoria de prosumers e brand lovers. 

Existem diversos tipos de conteúdo gerado pelo usuário. Eles podem ser fóruns na 

internet, o qual funciona como um centro de discussões e debates sobre determinado assunto. 

Blogs, onde as pessoas podem falar sobre diversos tópicos, como o Tumblr, Blogger e 

WordPress e também podem funcionar como Vlogs, que têm o mesmo propósito, mas são 

materiais audiovisuais ao invés de textos e normalmente são divulgados no YouTube. Outro 

tipo muito comum de user generated content 28 é qualquer conteúdo postado nas redes sociais 

como Facebook, Twitter e Instagram, permitindo que os usuários interajam entre si enquanto 

trocam mensagens ou postam fotos, vídeos e links.  

                                                 
26 Plataforma online de marketing visual para marcas, utilizando conteúdo gerado pelo consumidor no Instagram, 

Facebook, Twitter, entre outros. 
27 Disponível em < http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31258/Why-User-Generated-Content-Is-More-

Important-Than-You-Think.aspx>. Acesso em 21/05/2016.  
28 Termo em inglês para: conteúdo gerado pelo usuário. 
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, serão expostas as referências metodológicas apropriadas para a execução 

do presente estudo e a definição das categorias norteadoras das observações e análises, bem 

como o objeto de estudo. 

 

 

6.1 Natureza, método e técnica de pesquisa 

 

O presente estudo pode ser caracterizado como sendo de natureza qualitativa. A pesquisa 

qualitativa procura entender algo com uma visão mais profunda. Ao contrário de estatísticas, 

regras e outras generalizações, ela trabalha com descrições, comparações e interpretações, nesse 

caso das estratégias de comunicação publicitária da GoPro.  

Essa natureza da pesquisa se torna importante para contribuir no entendimento da relação 

entre a empresa e os seus consumidores a partir da teoria de lovemarks de Roberts (2004), a 

qual tem como foco principal a emoção das pessoas, impossibilitando que o estudo seja baseado 

somente em dados numéricos, além de se preocupar com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado. Segundo Minayo (1999), na abordagem qualitativa não podemos pretender 

encontrar a verdade com o que é certo ou errado, ou seja, devemos ter como primeira 

preocupação à compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade.  

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

convence na forma de experimentação empírica, a partir da análise feita detalhadamente, 

abrangente, consistente e coerentemente, assim como na argumentação lógica das ideias. Por 

este motivo, ela é mais utilizada e necessária nas ciências sociais, onde o pesquisador participa, 

compreende e interpreta (MICHEL, 2005). Assim, o pesquisador é o elemento principal, em 

que existe a necessidade de valorizar o processo e não apenas o resultado, dado que abre espaço 

para a interpretação. 

Para desenvolver a pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo que, segundo Olabuenaga 

e Isoizúa (1989), é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, 

que analisados adequadamente abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da 

vida social de outro modo inacessíveis. Segundo Bardin (2004), o início do trabalho de pesquisa 

se dá através da escolha dos documentos a serem submetidos à análise e após a seleção, deve 

ser desenvolvido um corpus. “[...] corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para 

serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 2004, p. 90). A análise de 

conteúdo, em sua vertente qualitativa, parte de uma série de pressupostos, os quais, no exame 
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de um audiovisual, servem de suporte para captar seu sentido simbólico. Este sentido nem 

sempre é manifesto e o seu significado não é único.  

 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material 

oriundo de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, 

informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários 

pessoais, filmes, fotografias, vídeos etc. (MORAES, 1999, p. 2). 

Para que os objetivos deste estudo pudessem ser atingidos, foram analisados três vídeos 

promocionais de lançamento de cinco edições da GoPro: Hero 2, Hero 3, Hero 3+, Hero 4 e 

Hero 5, postados diretamente na conta oficial da GoPro no YouTube. Foram avaliadas as 

mudanças na linguagem audiovisual de cada um dos produtos dentro de três categorias: 

mistério, sensualidade e intimidade. Além disso, também dentro das categorias, foram 

analisados os três principais mecanismos de interação com os consumidores da GoPro: foto do 

dia, vídeo do dia e GoPro Awards, além de postagens da empresa em suas redes sociais e seus 

respectivos comentários e índices de curtidas e compartilhamentos.   

 

6.2 Apresentação das categorias de análise 

 

Para a aplicação do método, foram definidas categorias de análise com base na teoria 

proposta por Kevin Roberts (2005), no livro “Lovemarks: o futuro além das marcas”. O autor 

apresenta as três principais dimensões necessárias para a construção de uma lovemark: 

mistério, sensualidade e intimidade. As categorias de análise foram criadas para que se 

estabeleça uma relação entre estas dimensões apontadas pelo autor com as estratégias de 

comunicação publicitária da GoPro. Sendo elas: 

 

6.2.1 Mistério 

 

A construção de mensagens publicitárias, ícones, elementos e mitos, além de campanhas 

e pessoas inspiradoras com as quais os consumidores se identificam, mantêm a admiração dos 

fãs e a sua vontade de estar em contato constante com a empresa. O mistério está relacionado a 

manter essa curiosidade do público em relação à determinada lovemark, seja pela sua história 

empresarial, linguagem de comunicação, líderes ou ações que gerem expectativa por parte dos 

consumidores. As campanhas de lançamento da GoPro, os teasers de novas câmeras e os posts 

no Facebook são exemplos do que integra o mistério de uma lovermark. 
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O aspecto cognitivo da imagem de marca reflete os pensamentos da marca, os quais os 

consumidores podem estabelecer ao considerar os atributos de determinado produto ou serviço, 

além das experiências com os mesmos, de acordo com Bullmore (1984). Os significados 

pessoais ligados às lembranças de experiências, para Friedmann e Lessig (1987), levam os 

consumidores a criarem percepções distintas em relação à uma marca na sua mente.  

Para Roberts (2004), o mistério, então, captura essas experiências cognitivas, moldadas 

por interações passadas e atuais com a marca, além de aspirações que refletem um certo estilo 

de vida. O autor acredita que uma empresa desenvolve a sua identidade ao contar a história da 

marca. Grandes histórias formadas por experiências podem incluir mitos e ícones favoráveis 

que estimulam sentimentos e percepções positivas por parte dos consumidores, como já citado 

anteriormente.  

Um exemplo muito comum de como criar mistério em torno de uma marca ou produto é 

a utilização de teasers que, segundo Aaker (1992), são um estilo de comunicação que não atrai 

somente a atenção do público alvo, como também gera interesse e educa o consumidor sobre 

os benefícios e posicionamento do produto, além de atuar como uma ferramenta de 

comunicação eficiente. Visto isso, o teaser pode ser percebido como uma tática de transmitir 

mensagens em um estilo próprio de criar curiosidade sobre o conteúdo da publicidade em si e 

direcionar a atenção do público alvo à marca e o seu produto ou serviço. 

Os consumidores, então, são intrigados pelas pistas dadas nos anúncios. A lacuna de 

conhecimento sobre o produto incentiva os consumidores a intensificarem os seus esforços na 

tentativa de preencher essa lacuna, com o objetivo de reduzir o sentimento de falta criado pelo 

teaser. 

 

6.2.2 Sensualidade 

 

Ao contrário do que o termo pode sugerir, a sensualidade não está ligada à prazeres 

carnais e sim, atrair consumidores através de estímulos sensoriais, ou seja, associar a marca à 

determinados sentidos, como visão, tato ou audição. O objetivo é que essas sensações levem à 

lembrança de marca. O próprio logotipo da GoPro, o design das câmeras e dos assessórios, até 

mesmo o tipo de edição imersiva dos vídeos postados no YouTube, com diferentes ângulos e 

efeitos sonoros estão interligados com a dimensão da sensualidade. 

A sensualidade está ligada diretamente com os cinco sentidos: audição, visão, olfato, tato 

e paladar. Roberts (2004) afirma que os sentidos são a via expressa para emoções e não basta 

apenas adicionar textura ou fragrância em determinado produto, é preciso entender a linguagem 
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dos mesmos e como será recebido pelo público. O aspecto sensorial da imagem de marca está 

relacionado a essas experiências ligadas aos sentidos, ou seja, de acordo com o autor a 

sensualidade reflete experiências sensoriais agradáveis ao consumidor. A música ambiente em 

uma loja ou em um website, a paleta de cores de um anúncio ou até mesmo o cheiro no ambiente 

da loja são exemplos de experiências sensoriais que podem levar à sensualidade.  

O campo da visão, segundo Roberts (2004), está ligado à apresentação visual de um 

produto, ao design do logotipo, à embalagem e às cores, o que pode aflorar emoções específicas. 

Já o cheiro (olfato) é uma experiência direta e pessoal que não pode ser transformado por 

crenças e julgamentos e, ainda, o estímulo olfativo pode ter um impacto positivo nas vendas. 

Um ambiente silencioso ou certas melodias em volume mais alto ou mais baixo, normalmente, 

geram sentimentos e humores específicos ao trabalhar a audição. O tato pode ser estimulado 

por texturas lisas, duras, suaves, úmidas, secas ou quentes. Por fim, o doce, o salgado, o amargo 

e o azedo podem estimular o paladar também com sentimentos e humores específicos. 

 

6.2.3 Intimidade 

 

O aspecto emocional da imagem de uma marca refere-se às experiências de marca 

envolvidas com os sentimentos dos consumidores. Para Roberts (2004), a intimidade captura a 

afetividade e experiências conectivas entre público e marca e está relacionada com a inserção 

da lovemark na vida do consumidor. Nesse sentido, é importante que a empresa esteja integrada 

ao cotidiano do seu cliente. Ela precisa entender como o seu público alvo pensa e age, o que os 

motiva a tomar determinadas decisões, com o que mais se identificam, para que possa encontrar 

a linguagem mais adequada ao dialogar com esse público. Questões socioambientais, 

praticidade, conectividade, internet e outros temas de destaque no mundo atual influenciam na 

tomada de decisão de compra do consumidor, por isso não basta a marca estar inserida no dia-

a-dia das pessoas. Ela precisa criar um relacionamento com as mesmas. 

 

6.3 GoPro Incorporation: o objeto de estudo 

 

Antigamente chamada de Woodman Labs Incorporation, é uma empresa norte-americana 

fabricante de câmeras esportivas. A companhia foi fundada em 2002 por Nick Woodman, um 

surfista que desejava capturar o esporte em primeira pessoa com qualidade e praticidade. O seu 

desejo por um sistema de câmera que pudesse captar essas imagens em ângulos profissionais 
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inspirou o nome da empresa. Go, do inglês ir (ou tornar-se dependendo da aplicação) e pro, 

abreviação para professional (profissional). Numa tradução livre, “torne-se profissional”.  

O sistema original desenvolvido foi uma câmera compacta com lente de 35mm presa ao 

pulso de quem a usasse, a GoPro 35mm Hero. Desde então, o produto evoluiu para um sistema 

de câmera digitais compactas que suportam conexões WiFi, controle remoto, caixa de proteção 

à prova d’água e sistema de gravação em cartões de memória à preços acessíveis, entre 200 e 

400 dólares americanos. Em 2004, a companhia fez a sua primeira grande venda para uma 

empresa japonesa. Na ocasião, foram encomendadas 100 unidades da câmera para um evento 

esportivo. A partir disso, as vendas começaram a dobrar a cada ano e, em 2012, a GoPro já 

havia vendido 2.3 milhões de câmeras, tornando o fundador e CEO da empresa um bilionário, 

segundo a Revista Forbes29. 

 

Figura 2: GoPro 35mm Hero. 

 

Fonte: Google. 

 

Em 2006 a companhia introduziu ao mercado a sua primeira câmera digital, a Digital 

Hero, com capacidade de apenas dez segundos de filmagem para cada vídeo gravado e contava 

com memória interna. Em 2007 a Digital Hero 3 permitia que o usuário captasse fotos com 3 

megapixels e que os vídeos fossem gravados com um pouco mais de qualidade. No final de 

2008 a Digital Hero 5 permitia fotos com 5 megapixels e um sistema de memória interna e 

externa. 

 

Figura 3: GoPro Digital Hero. 

 

Fonte: Google. 

                                                 
29 Disponível em <http://www.forbes.com/profile/nicholas-woodman/> Acesso em 19/05/2016. 
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A grande mudança veio em 2010 com o lançamento da HD Hero Naked acompanhada de 

diversos acessórios, com imagens de alta definição (1080p) e fotos com 5 megapixels. A linha 

de câmeras naked formou a base para o lançamento das câmeras futuras, diferenciada pela sua 

extensão de acessórios, podendo “grudá-la” em uma prancha de surfe ou até mesmo em um 

capacete. A HD Hero 2 surgiu no ano seguinte, com um sensor de 11 megapixels para fotos e 

gravação de 120 quadros por segundo para efeitos de câmera lenta, além de ter sido lançadas 

em três edições diferentes: Outdoor, Motorsports e Surf, cada uma com acessórios próprios.  

 

Figura 4: GoPro HD Hero Naked. 

 

Fonte: Google. 

Figura 5: GoPro Hero 2 Motorsports Edition. 

 

Fonte: Google. 

 

No final de 2012, foi anunciado o lançamento da linha de câmeras Hero 3. Essa nova 

linha possuía três edições: black, silver e white. Todas elas chegaram 30% menores, 25% mais 

leves e com tecnologia WiFi embutida. As mudanças nas dimensões físicas da câmera fizeram 

com que muitos dos acessórios anteriores não pudessem ser utilizados com a mesma, induzindo 

que os consumidores comprassem os novos acessórios compatíveis com a sua linha de GoPro. 

A Hero 3 Silver e Black tiveram uma perda significativa na duração da bateria pelo aumento da 
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qualidade dos vídeos e das fotos. Por exemplo, com resolução de 720p em 25/30 fps (frames 

per second ou quadros por segundo), a HD Hero Original e a Hero 2 chegavam a três horas de 

duração, já a Hero 3 Silver chegava a duas e a Black a uma hora e trinta minutos. A Black 

Edition possui um sensor de 12 MP (megapixels) e captura vídeos de até 4K. A Silver Edition 

utiliza o mesmo sensor de 11 MP da Hero 2 e grava em até 1080p, enquanto a White possui um 

sensor de 5 MP e também grava em 1080p. Em 2013, a câmera Hero 3 ganhou o prêmio Emmy 

de Tecnologia e Engenharia30 pela sua contribuição para a televisão.   

 

Figura 6: GoPro Hero 3. 

 

Fonte: Google. 

 

Ainda em 2013, no mês de outubro, aconteceu o lançamento da Hero 3+, disponíveis nas 

edições Black e Silver, substituindo a geração Hero 3. A linha substituta surgiu com melhorias 

na performance em luz baixa, na funcionalidade do microfone (com redução de ruído), com 

uma caixa a prova d’água um pouco menor e duração de bateria 30% maior em relação ao 

modelo antigo.  

 

Figura 7: GoPro Hero 3+. 

 

Fonte: Google. 

                                                 
30 O vídeo da premiação foi gravado pelo CEO da Empresa e encontra-se disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hOct5RbkZIo> Acesso em 23/05/2016. 
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Em setembro de 2014 foi anunciado o lançamento da linha substituta da Hero 3+, a Hero 

4, também disponível nas edições Black e Silver. A Hero, uma linha mais simples e mais barata, 

foi anunciada no mesmo período. A Hero 4 Black Edition veio com diversos adicionais, como 

a conectividade via Bluetooth31, maior abertura do sensor, foco livre e declarada duas vezes 

mais rápida que o modelo anterior pelo fabricante. A Hero 4 Silver Edition é, basicamente, a 

Hero 3+ com uma tela LCD embutida, o que não havia em nenhum modelo anterior, apenas 

como um acessório extra. Ambas as edições aparecem com várias resoluções de vídeo e de foto, 

não disponíveis nas câmeras anteriores. A GoPro Hero 4 Session, lançada em julho de 2015, é 

50% menor e 40% mais leve e oferece menos opções de filmagem e foto em comparação com 

as outras versões da Hero 4. 

 

Figura 8: GoPro Hero 3+ Black Edition. 

 

Fonte: Google. 

Figura 9: GoPro Hero 3+ Silver Edition. 

 

Fonte: Google. 

Figura 10: GoPro Hero. 

 

Fonte: Google. 

 

                                                 
31 Tecnologia de conexão sem fio. 
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Figura 11: GoPro Hero 4 Session. 

 

Fonte: Google. 

 

A mais recente linha de câmeras da GoPro, a Hero 5, foi lançada no dia 19 de setembro 

de 2016. Segundo Woodman (2016), CEO da empresa, essa é a melhor GoPro já lançada. A 

linha está disponível em duas versões: a Hero 5 Black e a Hero 5 Session. A primeira, chega 

com diversas novidades: tela LCD de duas polegadas com touchscreen, apenas um botão para 

ligar e desligar, estabilização de vídeo, microfone com tecnologia crystal-clear e controle por 

voz. Nessa edição, não é mais necessária a capa de proteção à prova d´água, já que a própria 

câmera suporta profundidades de até dez metros. A Hero 5 Session chega com as mesmas 

novidades em termos de gravação e continua 50% menor e 40% mais leve em relação à Hero 5 

Black. 

 

Figura 12: GoPro Hero 5 Session e GoPro Hero 5. 

 

Fonte: Google. 

 

Juntamente com as novas câmeras, a GoPro lança o seu primeiro drone, Karma, 

compatível com as linhas Hero 5 e Hero 4. O drone possui um estabilizador de imagem que 

pode ser retirado e acoplado diretamente na câmera, facilitando a captura de imagens não-

tremidas em outras modalidades, como mountain bike e motocross.  
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Figura 13: GoPro Karma. 

 

Fonte: Google. 

 

Para cada linha de câmera, a GoPro prepara um vídeo de lançamento para ser postado no 

YouTube. Esses vídeos são, na verdade, um conjunto de vários outros materiais que são 

divulgados aos poucos pela empresa (em versões estendidas).  E mesmo com uma quantidade 

significativa de materiais prontos, a GoPro oferece a oportunidade de os consumidores 

enviarem os seus próprios conteúdos via gopro.com para serem postados nas páginas oficiais 

da marca, após uma avaliação prévia da equipe responsável. 

A GoPro possui, atualmente, em sua página oficial do Facebook mais de 9 milhões e 500 

mil curtidas. São postadas em média 3 fotos e 2 vídeos por dia, sendo a maioria materiais 

enviados pelos usuários. Já no YouTube, a empresa possui quase 4 milhões de inscritos e seus 

vídeos acumulam mais de 1 bilhão de visualizações.  
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7 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

7.1 Mistério 

 

Nesta categoria, busca-se observar as principais atividades da GoPro relacionadas ao 

mistério, como teasers de lançamentos e postagens nas redes sociais, em função do recente 

lançamento da nova linha de câmeras da empresa, a Hero 5 e o drone Karma. Para 

contextualizar a importância da comunicação da GoPro na construção de uma história, é 

necessário apresentar os materiais de forma descritiva, permitindo assim maior entendimento 

da análise. Os primeiros materiais selecionados foram as quatro diferentes capas da página 

oficial da GoPro no Facebook postadas num intervalo de 30 minutos no dia 6 de julho de 2015, 

anunciando o lançamento da Hero 4 Session.  

A primeira capa (figura 14), postada às 9h31min, continha uma imagem e textos 

embaralhados, como um quebra cabeça e veio acompanhada de uma legenda: “something is 

coming...” ou “algo está chegando...” em uma tradução livre. A postagem contou com 95 

curtidas, 6 compartilhamentos e 19 comentários. É possível perceber que a partir da postagem 

os consumidores passam a tentar resolver o quebra cabeça, pois iniciam a postar comentários 

com as suas percepções (figura 15), facilitando também para quem não conseguisse realizar a 

montagem das peças. 

 

Figura 14: Capa Hero 4 Session (1). 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook32. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Disponível em 

<https://www.facebook.com/gopro/photos/a.10150592518056919.381507.50043151918/10153188128526919/?t

ype=3&theater> Acesso em 26/10/16. 
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Figura 15: Comentários na Capa Hero 4 Session (1). 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook. 

 

A segunda (figura 16), atualizada apenas 10 minutos depois, continha os mesmos 

elementos, dessa vez um pouco mais próximos e mais identificáveis, além de uma nova legenda: 

“Get ready to be stoked...” (“fique pronto para se amarrar...”). Nessa mesma capa já podia se 

perceber que o lançamento de uma nova câmera estava por vir sem a necessidade de realizar a 

montagem em algum software. A postagem recebeu um total de 98 curtidas, 6 

compartilhamentos e 9 comentários. 

Figura 16: Capa Hero 4 Session (2). 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook33. 

 

Na terceira capa (figura 17), postada às 9h46min com a legenda “Not much longer...” 

(algo como “sem muita demora”), há uma imagem quase completa e já pode-se definir a 

composição do texto e da câmera. A capa obteve 156 curtidas, 4 compartilhamentos e 26 

comentários.  

                                                 
33 Disponível em 

<https://www.facebook.com/gopro/photos/a.10150592518056919.381507.50043151918/10153188139996919/?t

ype=3> Acesso em 27/10/16. 
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Figura 17: Capa Hero 4 Session (3). 

                               

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook34. 

 

Por fim, na quarta e última capa (figura 18), o estilo de quebra cabeça desaparece e a 

imagem aparece inteiramente composta, revelando a nova GoPro Hero 4 Session. A postagem 

veio acompanhada da seguinte legenda: “So small. So Stoked. Say hello to Hero 4 Session” 

(“Tão pequena. Tão amarrada. Diga olá para a Hero 4 Session”) e obteve um aumento bastante 

significativo nos seus índices de engajamento, com 3.200 curtidas, 143 comentários e 272 

compartilhamentos. Em sua maioria, os usuários reclamaram nos comentários (figura 19) sobre 

o preço da nova câmera, visto que ela tinha atributos menores que as outras opções da linha 

Hero 4.  

Os comentários, no entanto, não se mostram persistentes pelo fato de a câmera Session 

ter sido desenvolvida para um tipo de público ligeiramente diferente (não esportistas radicais), 

o qual não se importa muito com uma qualidade profissional de gravação de vídeos e procura 

por ainda mais praticidade na hora de capturar momentos, sem muitas complicações. Tais 

postagens foram os primeiros materiais compartilhados em forma de teaser para anunciar a 

nova câmera, o que as faz entrar para a categoria de mistério, gerando expectativa dos 

consumidores e instigando a curiosidade dos mesmos. 

 

Figura 18: Capa Hero 4 Session (4). 

                                 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook35. 

                                                 
34 Disponível em 

<https://www.facebook.com/gopro/photos/a.10150592518056919.381507.50043151918/10153188151651919/?t

ype=3> Acesso em 27/10/16. 
35 Disponível em 

<https://www.facebook.com/gopro/photos/a.10150592518056919.381507.50043151918/10153188163196919/?t

ype=3&theater> Acesso em 27/10/16. 
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Figura 19: Comentários na Capa Hero 4 Session (4). 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook. 

 

O segundo material selecionado foi mais uma capa da página oficial da GoPro no 

Facebook (figura 20) – dessa vez, o primeiro teaser de lançamento da Hero 5 – atualizada no 

dia 15 de setembro de 2016 às 22h. No entanto, o teaser contava apenas com uma frase e uma 

data, sem deixar explícito se seria um lançamento de uma nova câmera, um evento ou algo 

relacionado. “It all gets easy. 9/19/16. 9 am pacific” ou, em uma tradução livre, “Tudo fica 

fácil. 19/09/16). Às 9 horas, horário do pacífico”, era o que dizia o texto da capa. 

A postagem obteve 501 reações (sendo 474 curtidas, 16 amei, 10 uau e 1 grr), 22 

compartilhamentos e 25 comentários. É necessário perceber a diferença de percepção nos 

comentários, enquanto alguns consumidores identificaram o lançamento de uma nova câmera, 

outros suspeitaram de um drone e outros de um software de edição de vídeo (figura 21), 

conforme pode ser percebido nos seguintes comentários: “estou curioso”, “(é) um software de 

edição de vídeo”, “Karma, o primeiro drone da GoPro? Estou ansioso” e “Eles devem estar 

lançando o drone Karma e a nova Hero 5”.  

 

Figura 20: Capa “It All Gets Easy”. 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook36. 

                                                 
36 Disponível em 

<https://www.facebook.com/gopro/photos/a.10150592518056919.381507.50043151918/10154100686536919/?t

ype=3&theater> Acesso em 27/10/16. 
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Figura 21: Comentários na Capa "It All Gets Easy". 

 

Fonte: Página oficial da GoPro no Facebook. 

 

No mesmo dia foi disponibilizado na conta da GoPro no YouTube um teaser de 

lançamento do primeiro drone da empresa, o Karma. O vídeo tem duração de apenas 25 

segundos e o produto aparece por 2 segundos. Com um visual cinematográfico e um aspecto de 

16:10, ao contrário do usual 16:9 (aspecto widescreen utilizado no YouTube), o teaser inicia 

com um fade in 37 de uma paisagem, com pássaros cantando ao fundo e quatro mountain bikers 

descendo uma montanha (figura 22). Aos 15 segundos, o Karma aparece no canto superior 

direito do vídeo, mas é preciso prestar bastante atenção para notar a sua presença (figura 23). 

O teaser é finalizado (figura 23), então, com a seguinte mensagem: “Karma. Watch it 09/19/16 

at gopro.com” (“Karma. Assista no dia 19/09/16 no site gopro.com”), referindo-se à 

conferência de lançamento da GoPro, a qual foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Porém, em 

momento algum do teaser é dito que o Karma seria um drone, instigando ainda mais a 

curiosidade dos consumidores. 

Outro aspecto que parece ter chamado a atenção dos fãs da marca nos comentários foi o 

fato de neste vídeo em específico não estar escrito na descrição “Shot 100% on the Hero 4”, 

uso padrão da empresa em todos os seus vídeos, o que significa “100% gravado com a Hero 4”. 

Tal fator influenciou especulações sobre o lançamento de uma nova câmera, no caso a Hero 5. 

 

Figura 22: Cenas do Teaser Karma is out there38. 

 

Fonte: canal da GoPro no YouTube. Mountain Bikers dentro dos círculos. 

                                                 
37 Técnica de transição de cena que corresponde ao esmaecimento da imagem na tela. 
38 Teaser “Karma is out there” disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=U2NpeVCyBAc>. Acesso 

em 17/10/16. 
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Figura 23: Cenas do Teaser Karma is out there. 

 

Fonte: canal da GoPro no YouTube. Karma dentro do círculo. 

 

Percebe-se que a introdução de um novo produto no mercado é a função mais visível de 

um teaser, sendo frequentemente utilizado no estágio primário do ciclo de vida de um produto. 

Fora utilizado pela GoPro com a intenção de criar interesse ao público mesmo antes de o 

produto ter sido lançado. Também pode-se afirmar, que a empresa, ao longo de toda a sua 

trajetória, não apresentou campanhas com a utilização de teasers. Pois geralmente a GoPro 

utiliza o conteúdo gerado pelo usuário, posterior ao lançamento de seus produtos. O que 

incentiva potenciais consumidores a tomarem a decisão de compra a partir de usuários da 

marca, ao invés de teasers que apresentam pouca informação. 

 

7.2 Sensualidade 

 

Nesta categoria será analisada a relação entre a comunicação publicitária da GoPro com 

a segunda dimensão de uma lovemark, segundo Roberts (2004) e identificar quais recursos a 

empresa utiliza para estimular os sentidos dos consumidores. No caso, só é possível estimular 

três dos cinco sentidos humanos, sendo eles: a visão (a partir dos vídeos), a audição (a partir 

das trilhas sonoras) e o tato (relacionado à textura do produto: áspero nas bordas, para evitar 

deslizes), visto que é uma empresa de produção de câmeras. 

A GoPro utiliza 5 elementos primários para construir a sua marca: nome, logotipo, slogan, 

videografia em ponto de vista (point-of-view39) e áudio. O nome da empresa parece vir do desejo 

de muito atletas, em algum ponto das suas carreiras, de se tornarem profissionais (go pro). O 

termo possui um significado importante para esportistas radicais (ou extremos, como a empresa 

costuma chamar). Além disso, o nome é transferível de um segmento para outro. Por exemplo, 

                                                 
39 Estilo de filmagem em primeira pessoa, na altura dos olhos, mostrando o que aparece à frente do indivíduo, 

imitando o olhar humano. 
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pode ser utilizado tanto para esportes radicais quanto para o segmento de fotografia ou 

videografia, pois basta compartilhar do sentimento de querer se tornar profissional.  

O slogan “be a hero” ou “seja um herói” tem ligação direta com o nome, pois ambos 

direcionam as pessoas a excederem seus limites pessoais. O slogan tem significado, é 

memorável e de fácil apreciação pela sua simplicidade. E assim como o nome, também é algo 

genérico, o que permite diversas interpretações em diferentes segmentos de mercado. 

Segundo o site Branded With Fire40, o logotipo (figura 24) apresenta quatro caixas com 

diferentes tonalidades embaixo da palavra “GoPro” para representar os diferentes usos do 

produto. Algumas versões alternativas do logo (figura 25) apresenta imagens dentro dos 

retângulos, facilitando a identificação da mensagem. A primeira caixa (à esquerda) representa 

o motocross e mountain bike, isso pode ser percebido pela tonalidade de azul similar a cor do 

céu quando se está praticando os esportes em estradas ou em áreas florestais. A segunda caixa 

representa o surf, relacionando-se com a cor do mar visto de cima. Já a terceira caixa, com uma 

tonalidade de azul bem mais escura, representa atividades praticadas embaixo d’água e a 

habilidade que a câmera possui de suportar os elementos: água, terra, ar e fogo (nesse caso, em 

altas temperaturas). O último retângulo, então, em sua cor branca, representa os esportes ligados 

à neve. 

 

Figura 24: Logotipo utilizado atualmente pela empresa. 

 

Fonte: site oficial da GoPro.. 

Figura 25: Versão alternativa do logotipo utilizado em 2011. 

 

Fonte: Google. 

                                                 
40 Disponível em <http://brandedwithfire.blogspot.com.br/2012/03/gopro-brand-audit-part-2.html>. Acesso em 

25/10/16. 
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Apesar de o estilo “ponto-de-vista” ser uma técnica pré-existente de gravação de vídeos, 

a GoPro inovou com o desenvolvimento de uma câmera específica para a técnica, tornando o 

point-of-view um elemento associado à marca, mesmo que o vídeo não tenha sido filmado em 

uma GoPro. Por exemplo, um vídeo gravado por alguém praticando snowboard é rapidamente 

associado à empresa em razão do seu estilo de filmagem, o que faz as pessoas pensarem que 

uma das linhas Hero foi utilizada na gravação. 

 

Figura 26: Cena do vídeo "GoPro Music: Insane Piano POV part Deux41" como exemplo de gravação em "ponto-

de-vista" ou "primeira pessoa". 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Todos os audiovisuais da companhia postados nas redes sociais iniciam com um som 

marcante, juntamente com o logotipo, utilizado para introduzir o clipe. É um som intenso e 

profundo que dura apenas um segundo, similar a um objeto muito pesado caindo no chão com 

o efeito de eco no final.  

O vídeo de lançamento da HD Hero 242 foi o primeiro audiovisual desenvolvido 

exclusivamente neste formato para o lançar uma das câmeras no mercado, visto que os materiais 

anteriores não possuíam o mesmo caráter de videoclipe e, apenas, apresentavam as modalidades 

de esporte em que a GoPro poderia ser utilizada na época, por este motivo não serão estudados 

nessa análise. O material possui 5 minutos e 11 segundos de imagens contendo esportes radicais 

em cenários exuberantes em parceria com diversos praticantes de esportes ao redor do mundo. 

A música “We can make the world stop” da banda Glitch Mob adiciona uma sensação de 

radicalismo ao audiovisual, pelo seu gênero derivado de elementos eletrônicos e batidas 

marcantes e por relacionar-se com uma mescla de imagens aceleradas e outras em câmera lenta. 

O vídeo conta, atualmente, com mais de 23 milhões de visualizações no YouTube, 115 mil 

                                                 
41 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=9igz_EFPTuU> Acesso em 27/10/16. 
42 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=GUEZCxBcM78>. Acesso em 28/10/16. 
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curtidas e mais de 18 mil comentários. É um número bastante expressivo, tornando-o o sexto 

vídeo mais visto do canal. 

 

Figura 27: Frames do vídeo de lançamento da GoPro HD Hero 2. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Os comentários, como é possível perceber na maioria dos conteúdos postados em canais 

do YouTube, são bastante diversificados. Ou seja, existem pessoas que utilizam a plataforma 

para criticar a marca e os seus produtos, mas também existem pessoas que, pelo conteúdo da 

postagem, demonstram-se verdadeiros fãs da mesma. E os elogios englobam aspectos da 

sensualidade que, segundo Roberts (2005) englobam sensações agradáveis em relação à marca, 

como as imagens em sintonia com a música, o que permite despertar um sentimento aventureiro 

em quem assiste, além de fazer com que desperte a vontade de praticar os mesmos esportes que 

são apresentados nos vídeos. 

 

Figura 28: Comentários no vídeo de lançamento da GoPro HD Hero 2. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 
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É possível perceber o sucesso da GoPro em despertar esse tipo de sentimento nas pessoas 

ao observar os comentários postados: “a música faz o vídeo”, “tenha em mente que você não 

irá comprar todos esses momentos radicais, então foque na qualidade”, “The Glitch Mob é boa 

demais”, “Foi por causa desse vídeo que eu comprei uma GoPro. Alguém mais?”, “A melhor 

(GoPro)”, “Eu também, precisei vender a minha há uns dois anos, mas esse vídeo foi a razão 

de eu ter comprado”, “essas imagens são tão boas quanto às da Hero 4”, “na verdade não são 

(tão boas quanto), mas ainda são muito boas”. 

O lançamento da Hero 343 segue as mesmas características do modelo anterior, entretanto 

com uma variedade maior de esportes radicais. A música “Overwerk” da banda Daybreak 

também segue o mesmo estilo da utilizada no outro lançamento, com elementos eletrônicos e 

efeitos sonoros feitos especialmente para o vídeo. O audiovisual (figura 29) tem quase a mesma 

duração que o da HD Hero 2, estendendo-se à 5 minutos e 7 segundos. É, também, o mais visto 

do canal, com mais de 42 milhões de visualizações e quase 230 mil curtidas.  

Ele inicia com 35 segundos de imagens que mostram diversas paisagens, enquanto a 

música ainda permanece numa fase de introdução, sem muitos elementos. Em seguida aparecem 

imagens dos esportes, mas ainda sem nenhum tipo de ação e é nesse momento que a música 

começa a acelerar progressivamente em conjunto com as imagens até o minuto 1:04, no qual a 

transferência para o ritmo acelerado é finalizada e as cenas de ação começam a aparecer. 

 

Figura 29: Frames do vídeo de lançamento da GoPro Hero 3. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

A construção do material até o clímax é bastante visível e gera expectativa nos 

espectadores. As cenas iniciais são mais tranquilas e se movem vagarosamente, porém são, 

                                                 
43 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=A3PDXmYoF5U>. Acesso em 28/10/16. 
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rapidamente, quebradas com as imagens de esportistas radicais praticando manobras em frente 

às câmeras, o que pode instigar as pessoas à desejarem fazer parte daquela ação. A partir da 

criação do interesse o consumidor pode se motivar a comprar uma câmera não pelo produto em 

si, mas pelo resultado e sentimento que a câmera proporciona.  

O que se está sendo vendido no audiovisual não é simplesmente a GoPro e, sim, a 

experiência que o produto oferece. Através dos comentários é possível chegar a esta 

constatação, tendo uma similaridade com os do lançamento anterior. A Hero 3 trouxe um 

“radicalismo” e “vontade de viver” nas pessoas ainda maior do que a Hero 2 conseguiu. Parece 

ter sido, ainda, o vídeo que lançou a GoPro definitivamente no mercado mundial. 

 

Figura 30: Comentários do vídeo de lançamento da GoPro Hero 3. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Nesse momento, por mais que o foco fosse para quem praticasse esportes (de acordo com 

o vídeo), qualquer pessoa poderia ter uma câmera GoPro e fazer o que desejasse com ela: “esse 

vídeo acabou de mudar a minha vida, o melhor vídeo já feito”, “mesmo com a nova Hero 5 

entrando no mercado, eu ainda acho que nada foi tão impactante quanto o salto da Hero 2 para 

a Hero 3”, “um dos vídeos mais bem editados que eu já vi”, “esse ainda é o melhor vídeo de 

lançamento que vocês já fizeram”, “vídeo incrível, a música e as imagens se mesclam 

perfeitamente. Cumpre o seu papel: dar-nos a inspiração para praticar esportes e comprar uma 

GoPro” e “a minha vida é sem graça (em relação as imagens de ação)”. 

Para o vídeo de lançamento da Hero 3+ a GoPro parece ter decidido utilizar um estilo um 

pouco diferente dos materiais anteriores. A música “Make me a boat” da banda The Family 

Crest não apresenta os mesmos elementos eletrônicos das músicas selecionadas anteriormente 

e, sim, elementos do gênero musical indie. O vídeo (figura 31) de 4 minutos e 34 segundos 

parece ter um foco em outros tipos de esportes, talvez não tão radicais quando os apresentados 
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previamente, além de conter imagens de documentários produzidos pela própria empresa, os 

quais foram postados posteriormente nas redes sociais. 

Figura 31: Frames do vídeo de lançamento da GoPro Hero 3+. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

Figura 32: Comentários no vídeo de lançamento da GoPro Hero 3+. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Este vídeo também colocou a GoPro no 1º lugar de marca mais popular do YouTube na 

época do lançamento em 2012, segundo o YouTube Brand Channel Leaderboard44. Esse 

ranking é estabelecido a partir do engajamento dos fãs com a marca no site de vídeos: “esse é 

um vídeo promocional espantoso para um produto. Pura classe, entretenimento, emocionante e 

completamente perfeito”, “eu amo tanto essa música e as imagens são tão bonitas. Eu poderia 

assistir sem parar”, “esse vídeo me fez pensar que eu não vivo o suficiente”, “os 4 minutos e 37 

segundos mais curtos que eu já assisti. Incrível” e “Eu gostaria de poder assistir ao 3:51 pela 

primeira vez de novo”.  

O vídeo de lançamento da Hero 445 explora esportes não convencionais e parece focar 

também em situações do cotidiano, mesmo não sendo, necessariamente, um esporte. O vídeo 

(figura 33) conta com mais de 30 milhões de visualizações, tornando-se o 5º vídeo mais visto 

                                                 
44 YouTube Brand Channel Leaderboard GoPro #1. Disponível em <https://gopro.com/news/gopro-ranked-1-in-

youtube-brand-channel-leaderboard>. Acesso em 28/10/16. 
45 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=wTcNtgA6gHs>. Acesso em 28/10/16. 
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do canal. A música “Run boy, run” do artista Woodkid possui similaridades com o gênero indie 

e alternativo utilizado no lançamento anterior. É interessante notar que em momento algum 

aparecem imagens de surf, motocross, snowboard e esportes embaixo d’água. O foco se dá em 

outras possibilidades que as câmeras oferecem, como gravar um festival de música 

(Tomorrowland), corridas de carro, viagens de barco, cavalos selvagens e até vulcões. 

 

Figura 33: Frames do vídeo de lançamento da GoPro Hero 4. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

Figura 34: Comentários no vídeo de lançamento da GoPro Hero 4. 

 

Fonte: Canal da GoPro no Youtube. 

A recepção da nova câmera parece ter sido bastante positiva, percepção obtida a partir 

dos comentários (figura 34) no YouTube, apesar de, aparentemente, ter deixado de lado os 

esportes radicais que receberam bons comentários por parte dos consumidores nos lançamentos 

anteriores: “esse vídeo me encoraja a viver”, “como você pode não gostar desse vídeo?”, 

“assistir mil vezes e ainda quero assistir de novo”, “eu quero fazer tudo que aparece nesse vídeo 

antes de morrer” e “se eu tivesse que definir o porquê de eu gostar tanto da GoPro, seria simples. 

Por muito tempo eu quis uma câmera que mostrasse o mundo exatamente como eu o vejo, e ela 

faz isso”.  

Quase um ano depois, a GoPro lançava a Hero 4 Session, posteriormente chamada apenas 

de Hero Session. Neste vídeo de lançamento 46 (figura 35) são recuperadas as imagens de 

esportes radicais, como snowboard e motocross, que não apareceram no lançamento anterior. 

                                                 
46 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=PjGkVCAo8Fw>. Acesso em 30/10/16. 
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Além disso, o estilo musical também se assemelha aos utilizados inicialmente pela GoPro, com 

um gênero alternativo e eletrônico da banda The Glitch Mob, já utilizada anteriormente no 

lançamento da Hero 2. Um atrativo importante foi o seu preço mais acessível para quem ainda 

não possuía uma GoPro, mas tinha o desejo de tê-la. 

 

Figura 35: Frames do vídeo de lançamento da GoPro Hero 4 Session. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Os comentários gerais (figura 36) não foram diferentes da Hero 4 e as visualizações e 

comentários também foram bastante significativas, tornando o vídeo o 9º mais visto do canal, 

com pouco mais de 18 milhões de visualizações: 

 

Figura 36: Comentários no vídeo de lançamento da GoPro Hero 4 Session. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

 Sendo eles: “a melhor câmera de ação do mundo. Eu te amo GoPro”, “eu acabei de 

comprar a minha GoPro e já estou louco para usá-la”, “Eu já vi (o vídeo) mais de 20 vezes. 

Ainda consigo sentir a adrenalina no meu sangue e no meu corpo toda vez”, “eu não acho que 

as pessoas entendam o objetivo desse vídeo. Não é a qualidade da câmera que importa e sim, a 

criatividade com que é usada.” 
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O último lançamento audiovisual neste estudo, da Hero 5 e o drone Karma foram 

lançados em um único vídeo47 (Figura 37). Neste, são adicionadas de volta imagens de surf, 

snowboard e mountain bike, além de apresentar novos documentários. Entretanto o foco ainda 

parece ser os diferentes tipos de uso que a câmera possibilita, como uma viagem na estrada com 

a família, um show musical e passeios em um destino tropical. O material foi lançado no dia 19 

de setembro de 2016 e conta, atualmente, com mais de 6 milhões de visualizações e mais de 3 

mil comentários. 

 

Figura 37: Frames do vídeo de lançamento da GoPro Hero 5. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

A ideia do vídeo é mostrar que a nova câmera, a Hero 5 Black, é tão conveniente e fácil 

de usar que o consumidor esquece que a está usando e continua com a mesma performance e 

durabilidade pela qual a empresa é conhecida. Essa conveniência e facilidade é apresentada no 

lançamento a partir do controle por voz, o qual permite que o usuário não utilize as suas mãos 

para gravar um vídeo ou tirar uma foto. A música “Indian Summer” do artista Jai Wolf 

proporciona um clima um pouco menos “radical” que nos vídeos anteriores, uma composição 

sonora mais suave, com elementos indie e tropicais (gênero de música eletrônica), o que parece 

mesclar perfeitamente com o conceito do vídeo. 

Além disso, todos os detalhes da nova linha são nitidamente apresentados no vídeo, como 

a nova configuração à prova d´água sem a caixa protetora, a tela Touch LCD embutida, o 

comando por voz, o controlador do drone, o bastão estabilizador, entre outras funcionalidades. 

A união desses elementos parece ter um efeito significativo na apresentação do produto e no 

desenvolvimento do interesse em consumidor o produto, sendo que este representa algo que 

                                                 
47 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vlDzYIIOYmM>. Acesso em 30/10/16. 
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pode capturar momentos em diferentes perspectivas e “eternizá-los”, por assim dizer, conforme 

pode-se interpretar pelos comentários. 

 

Figura 38: Comentários no vídeo de lançamento da GoPro Hero 5. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Os comentários representam a linguagem audiovisual que a GoPro pretende transmitir ao 

público: “a pessoa que editou esse vídeo. Parabéns. Apenas uau! Surpreendente. Ótimo 

trabalho”, “ainda sinto arrepios quando assisto isso”, “não sei bem o que faria com uma 

(GoPro), mas estou vendido”, “o único comercial que eu não me importo de aparecer em 

qualquer vídeo que eu assista com anúncios”, “eu estou, na verdade, mais impressionado com 

o estabilizador da Hero 5 do que com o drone, apesar de eu querer muito os dois” e “os dos 

melhores vídeos”. 

 

7.3 Intimidade 

 

Nesta categoria, busca-se analisar como a GoPro está inserida na vida cotidiana dos seus 

consumidores e que tipo de relação ela estabelece na construção de brand lovers, por meio da 

terceira dimensão de uma lovemark, intitulada “Intimidade” por Roberts (2005). 

O GoPro Awards consiste em recompensar os fãs pela criação de conteúdo, e com isso, 

permite uma interação ainda maior. Para que o conteúdo possa ser disponibilizado é necessário 

acessar gopro.com/awards, criar um login de usuário e enviar uma foto, clipe sem cortes ou 

vídeos editados capturados com uma GoPro, assim os usuários concorrem a prêmios. O 

propósito com esta plataforma é incentivar os fãs a compartilharem as suas diferentes 

perspectivas e exercitarem sua criatividade ao capturar momentos.  

Para assegurar um lugar na competição, o usuário que enviar seu material precisa se 

responsabilizar pela qualidade do conteúdo e da história que ele conta. É interessante citar que 

não há limites para envio de materiais e sempre que algum deles é aprovado ou está elegível 
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para ganhar algum prêmio, o usuário é notificado via e-mail. As recompensas por enviar 

conteúdo, se forem selecionados, são realizadas em dinheiro ou outros prêmios que variam de 

cupons com 50% de desconto na loja online da GoPro e de 500 a 5.000 dólares, dependendo da 

categoria48. 

Existem ainda diversas categorias em que o conteúdo pode ser avaliado e destacado 

(postado) nos canais sociais da GoPro, ou receber o título de foto ou vídeo do dia (figura 39). 

Além disso, qualquer conteúdo gerado por usuários postados pela própria GoPro também se 

qualificam para receber prêmios. Além das categoriais, que podem variar com o tempo, existem 

também os desafios de conteúdo, que oferecem mais chances de cada material ser premiado, 

como: histórias da estrada, transporte incomum, talento em ascensão, momentos do tempo em 

POV, surfe único, entre outros. 

 

Figura 39: Exemplo de postagem de Foto e Vídeo do Dia. 

 

Fonte: Página da GoPro no Facebook. 

 

A empresa parece se preocupar também com temas de responsabilidade social e questões 

ambientais. Documentários curtos são apresentados com frequência no seu canal do YouTube, 

e tratam de diversos assuntos. O segundo vídeo (figura 40) mais visto do canal (com mais de 

34 milhões de visualizações), por exemplo, fala sobre a realidade dos leões na savana africana. 

O material acompanha o perigo e a beleza da paixão que Kevin Richardson, conhecido como 

“the lion whisperer”, tem por leões, atraindo a atenção do público, com imagens de qualidade, 

                                                 
48 Informações retiradas do site oficial da GoPro. Disponível em <https://gopro.com/awards/faq>. Acesso em 

31/10/16. 
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uma trilha sonora impactante e um tema recorrente: o perigo que o ser humano traz à vida 

selvagem. 

 

Figura 40: Frames do vídeo "Lions: the new endangered species?"49. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

Figura 41: Comentários no vídeo "Lions: the new endangered species?". 

 

Fonte: Canal da GoPro no Youtube. 

 

Os comentários revelam a aceitação dos consumidores e a importância de conteúdos 

como esse: “incrível o quão valente é esse homem... e o quão corajosos são esses leões para 

abraçarem e deitarem com o animal mais perigoso do planeta”, “é uma pena que as pessoas não 

apreciem a vida que temos nesse planeta”e “no final do dia, quem é mais perigoso? O leão ou 

o humano?”. 

Já o terceiro vídeo (figura 42) mais visto do canal (com mais de 32 milhões de 

visualizações e mais de 400 mil curtidas) traz um tema um pouco diferente, ainda trata de 

felinos, mas é sobre o resgate de um gato filhote em uma casa em chamas. Os vídeos foram 

gravados pelo bombeiro Cory Kalanick e chamou a atenção da GoPro, que, posteriormente, 

reeditou as imagens e postou no seu canal.  

 

 

 

                                                 
49 “Lions, the new endangered species?”. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MNCzSfv4hX8>. 

Acesso em 31/10/16. 
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Figura 42: Frames do vídeo "Fireman Saves Kitten"50. 

 

Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

Figura 43: Comentários no vídeo "Fireman Saves Kitten". 

 
Fonte: Canal da GoPro no YouTube. 

 

Os comentários são de fãs emocionados e felizes com o que o conteúdo apresenta: “toda 

vez que eu assisto a esse vídeo eu choro”, “os verdadeiros heróis”, “obrigada por ajudar esse 

gatinho, eu estou chorando”e “todos os animais merecer a vida igualmente. Ainda bem que 

existem pessoas que cuidam deles”. 

No canal da marca no YouTube existe ainda uma série de outros materiais ligados à temas 

de responsabilidade socioambiental e parceria com entidades que trabalham com causas 

semelhantes. É nesse sentido que a intimidade é criada com o consumidor, trazendo conteúdos 

relevantes e que aflorem sentimentos nos mesmos, além da marca estar inserida no cotidiano 

dos fãs por meio das redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 “Fireman saves kitten”. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CjB_oVeq8Lo>. Acesso em 

31/10/16. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância em buscar um diferencial para a realização da comunicação publicitária 

das marcas no cenário atual, competitivo e cada vez mais disputado, é um assunto relevante e 

que merece atenção por parte do profissional de publicidade e propaganda. É de conhecimento 

amplo que existem diversas formas para que uma empresa consiga se comunicar com o seu 

público e destacar-se da concorrência, não somente pela diferenciação do produto, mas também 

pela forma como ela interage com os seus consumidores, o que pode se tornar uma vantagem 

competitiva considerável. 

Diante de uma era de conexões constantes, além de difusão e disponibilidade de 

informações, o consumidor torna-se cada vez mais exigente e demanda um tratamento especial, 

único e com o qual possa se identificar em todas as etapas de um processo de compra. No 

momento da escolha e tomada de decisão de compra por determinado produto ou serviço de 

uma empresa o consumidor leva em consideração uma série de requisitos que servem como 

referências para seu julgamento.  

Um problema que pode interferir no momento da tomada de decisão é quando uma 

empresa, por um descuido ou pelo relacionamento mal desenvolvido com o cliente, acaba 

prejudicado a relação que pretende estabelecer e com isso desvaloriza a sua imagem. O preço e 

a qualidade, mesmo que estejam adequados, passam a ser um fator não determinante frente às 

poucas diferenças entre os concorrentes, por esta razão o relacionamento desenvolvido é tão 

importante. O fator decisivo, que irá interferir diretamente na relação entre empresas e 

consumidores, depende da gestão que for desenvolvida para as marcas que possuem imagens 

com maior credibilidade, que conhecem e entendem o seu público e se interessam na 

manutenção dessa relação.  

É possível considerar que atualmente as pessoas buscam acima de tudo, marcas que 

representem o seu estilo de vida, a sua personalidade e os seus gostos. Assim, as empresas que 

desejam conquistar clientes devem buscar o máximo possível de informações sobre os mesmos, 

por diferentes meios ou fontes, tanto formais (através de pesquisas) quanto observações 

informais para identificar entre outras questões, os interesses relacionados a hobbies, esportes 

favoritos, estilos musicais, que tipo de lugares frequentam, em que grupo social estão inseridos, 

entre outros.  

A partir do estudo teórico prévio realizado para este Trabalho Final de Graduação foi 

possível perceber que existem elementos que permitem definir uma linguagem comunicacional 

condizente com o estilo do público. E a partir desta escolha, uma marca consegue estabelecer 
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um relacionamento emocional com o seu público e com isso desenvolver identificação que 

permite angariar confiança e fidelidade. Quando uma marca consegue se aproximar realmente 

do seu público alvo e acima disso passa a ser amada pelos seus consumidores, e alcançam uma 

conexão afetiva, elas passam a ser consideradas Lovemarks. 

Entretanto para que possam ser assim nomeadas, as empresas precisam oferecer ao 

público mais do que simples produtos ou serviços, elas precisam humanizar a sua marca e 

transmitir emoções aos consumidores, a partir de experiências relevantes e duradouras. No 

entanto, é preciso que alguns cuidados sejam tomados para que ao buscar uma aproximação o 

espaço dos consumidores, sua intimidade, não seja invadida, de maneira imposta ou agressiva. 

A comunicação deve ser planejada de maneira a atender estes pressupostos e com isso possa 

ser gerenciada de forma a aproximar-se de maneira sutil, como um complemento da experiência 

com a empresa e não parecer obrigatória ou até mesmo forçada. Para que essas táticas sejam 

realmente eficazes, existem três dimensões, nas quais uma marca deve se apoiar para adquirir 

o status de lovemark, conforme foi possível apresentar no desenvolvimento do trabalho e que 

merecem ser reforçadas. 

Para Roberts (2005), autor escolhido para embasar esta pesquisa por ter desenvolvido um 

livro específico para o tema, as três dimensões são: o mistério, que conforme foi apresentado, 

é criado a partir da captura da experiência cognitiva formada pelas interações do passado e do 

presente da marca, a sensualidade que reflete experiências sensoriais agradáveis e a 

intimidade que captura a afetividade e conexão entre marca e consumidor. E por mais que uma 

marca se identifique mais com um determinado atributo do que outro, ao usar os três de 

diferentes formas e em diferentes mídias, com o intuito de chegar até o consumidor, ela ainda 

pode ser consolidada como uma lovermark.  

Tendo em vista o que foi apresentado em caráter teórico, foi possível observar através do 

presente estudo que, desde a sua fundação, a GoPro Incorporation norteia a sua comunicação 

publicitária com base nas três dimensões citadas por Roberts (2005). A empresa optou por 

seguir um perfil ‘jovem’, descontraído e inovador, voltado para a prática de atividades radicais 

ao se comportar da mesma maneira que o público-alvo definido. O uso de estratégias de 

marketing de conteúdo, inbound marketing e do aproveitamento do conteúdo gerado pelo 

usuário pode ser percebido nas principais plataformas de redes sociais online (Facebook e 

Youtube), além do site da empresa, que são ambientes comuns de acesso a produtores de 

conteúdo e fãs da marca. Em sua página no YouTube conta, atualmente, com mais de 4 milhões 

de inscritos e um total de 1,3 bilhão de visualizações em mais de 1.700 vídeos disponíveis. 
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A partir da análise realizada foi possível perceber que a GoPro valoriza e concede 

importância aos seus fãs, seja através da utilização de imagens provenientes da captura de 

momentos, sejam estes radicais ou familiares, por meio de recompensas e prêmios diários, de 

acordo com o que foi estabelecido na terceira categoria de análise. A empresa, conforme o que 

foi verificado, utiliza os atributos do mistério, da sensualidade e da intimidade, dando mais 

ênfase nos dois últimos, associados ao posicionamento da marca e ao espírito radical e inovador. 

Com o mistério, sabe aproveitar as expectativas dos consumidores ao lançar novas linhas de 

produtos e instigar a curiosidade dos fãs. Por meio de teasers veiculados nas redes sociais 

obteve resultados positivos ao incentivar o público a tentar descobrir que tipo de lançamento 

estava prestes a acontecer, buscando assim uma interação com os internautas. 

No contexto da sensualidade, utiliza vídeos com imagens exuberantes, músicas intensas 

e edições imersivas para atrair a atenção das pessoas e trazer sentimentos positivos em relação 

aos materiais de lançamento. Ao introduzir a sensualidade nos seus materiais de divulgação, a 

GoPro conseguiu relacionar a marca a boas experiências, como o prazer de sair de casa sozinho, 

com amigos ou junto com a família e aproveitar diferentes e agradáveis sensações. 

A empresa parece entender que, nos dias de hoje, não basta vender apenas um produto ou 

serviço, é preciso vender uma experiência (sentimento) agregada, para que os consumidores 

possam confiar e gostar da marca, a fim de chegarem ao estágio de consumidor que toda 

companhia deseja: brand lovers. 

Além disso, por ter como uma das suas características principais ser criadora de conteúdo 

e estar inserida no cotidiano dos fãs, a intimidade torna-se uma dimensão importante na 

construção da marca, seja com a divulgação de documentários de responsabilidade 

socioambiental, assim como pela interação e recompensa em relação ao conteúdo gerado pelo 

usuário. A intimidade entre a GoPro e os seus fãs também pode ser notada pelo tipo de 

linguagem mais informal utilizada nos materiais produzidos, o que possibilita que o consumidor 

se identifique mais facilmente com a marca. A opção por utilizar o conteúdo gerado pelo usuário 

como uma das principais técnicas de divulgação da marca torna-se fator importante na 

identificação com o público, por se tratar de pessoas comuns utilizando as câmeras e 

compartilhando o seu ponto de vista em relação ao produto, além de aproximar os espectadores 

da marca e instigá-los a participar.  

A empresa possui presença eficiente no ambiente online, não apenas com perfis nas 

principais redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram, mas também pelo site51 que 

                                                 
51 Disponível em <www.gopro.com>. Acesso em 08/11/16. 
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pode ser considerado como visualmente atrativo e simples de utilizar, além do aplicativo 

próprio para smartphones. A GoPro está presente em um cenário importante, tendo em vista o 

público alvo da marca, com muitos seguidores e oferece a possibilidade de interação contínua 

através do engajamento por meio de mensagens, curtidas e comentários em suas atividades, 

além de reconhecer o conteúdo gerado pelos usuários do produto. 

A integração entre as três dimensões (mistério, sensualidade e intimidade) com utilização 

do marketing de conteúdo e do inbound marketing nas estratégias de comunicação publicitária 

demonstraram-se de suma importância na construção de uma Lovemark. Afinal, adaptar-se às 

mudanças nos diversos formatos de comunicação é fundamental para a evolução de uma 

empresa. A importância do relacionamento entre empresas e clientes é de grande valia e a 

presente pesquisa pode ajudar em futuros estudos sobre esta relação. 

Para o realizador deste trabalho, o resultado foi positivo e resultou em um conhecimento 

expandido sobre o tema e um interesse ainda maior pelo universo das marcas, o que pode 

resultar em diversas ideias para futuras pesquisas e desafios no mercado de trabalho, como por 

exemplo, aprofundar o campo de pesquisa sobre Lovemarks e estudar os motivos pelos quais 

os fãs atribuem características e sentimentos humanos às marcas. 
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