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RESUMO 

 

 Este trabalho propõe-se a descobrir e analisar as estratégias de marketing usadas pela 

rede de massas Spoleto após o surgimento de um vídeo veiculado no site YouTube, produzido 

pelo canal de humor Porta dos Fundos. Inicialmente, o trabalho aborda as etapas da 

comunicação e sua evolução, partindo para o marketing e ambientes digitais e, por fim, para a 

análise das produções com base na semiótica greimasiana. Dessa forma, é possível notar a 

evolução do marketing e suas estratégias e a forma como empresas vêm aplicando-as no seu 

cotidiano. Conclui-se que empresas que estão imersas no ambiente digital e que fazem uso de 

marketing digital possuem uma relação mais próxima com os seus consumidores, 

melhorando, assim, sua imagem perante os seus públicos. 

Palavras-chave: Produções audiovisuais. Marketing. Comunicação digital. Estratégias de 

marketing.  

 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to understand the marketing strategies used by the firm Spoleto after 

the emergence of a video conveyed in the website YouTube, produced by the comedy channel 

Porta dos Fundos. Inicially the work adresses the steps of communication and its evolution, 

after that it adresses marketing and gigital environments, the analysis of the productions is 

based on semiotics Greimasian semiotics. This way, it’s possible to notice the evolution of 

marketing and its strategies. The conclusion is that the firms that are immersed in the digital 

environment and use digital marketing have a closer relationship to the consumers, improving 

their image before the clients. 

Keywords: Audiovisual productions. Marketing. Digital communication. Marketing 

strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de novos conteúdos e 

informações, e com isso a possibilidade das pessoas expressarem suas ideias publicamente. 

Com esses avanços, surgiu também a preocupação de se criar novas estratégias de marketing 

para possíveis conflitos gerados via web.  

Com a circulação via internet de um vídeo produzido pelo canal de humor Porta dos 

Fundos, no Youtube, em que o canal satirizava e possivelmente fazia referência ao modo 

como a rede de restaurantes Spoleto tratava seus clientes na hora do pedido, a empresa, 

mesmo sem ser citada no vídeo, percebeu aspectos e elementos relacionados a ela e, devido 

aos comentários que surgiram após milhares de visualizações do vídeo, obteve a certeza de 

que o restaurante referenciado se tratava da Spoleto. 

Embora a rede de massas Spoleto esteja presente na maioria dos estados brasileiros, 

com mais de 260 lojas, a sua comunicação não era abrangente a ponto de a marca ser 

conhecida em diversas cidades e estados onde não havia filiais da rede. Após veiculação e 

dissipação do vídeo, por mais que fosse passada uma imagem negativa da marca, a Spoleto 

conseguiu enxergar a produção − que para muitos poderia parecer o início de uma crise − de 

forma positiva e possível de apropriação, encontrando uma oportunidade de fazer com que o 

nome da marca chegasse a lugares em que antigamente não havia acesso e se tornasse mais 

conhecida.  

Tudo teve início quando os criadores do canal de vídeos Porta dos Fundos, Antonio 

Pedro Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro, 

resolveram criar um vídeo no qual era expressa a forma de atendimento que muitos 

restaurantes proporcionavam aos seus clientes no momento do pedido, em que a otimização 

de tempo e o maior número de pedidos eram mais levados em conta do que o bom 

atendimento. No vídeo em questão, o uso de uma linguagem mais coloquial fez com que se 

gerasse uma identificação pelos que assistiam, e, por ter um apelo humorístico, o receptor em 

questão fazia o uso de uma ferramenta disponível na internet, o compartilhamento massivo de 

informação aos demais usuários.  

Diante dessa facilidade de mais pessoas serem informadas de forma simples e gratuita, 

muitas empresas vem fazendo uso desse novo modo de se comunicar com seu público-alvo, e, 

no caso da Spoleto, não foi diferente. A partir dessa situação, o problema desta pesquisa recai 

sobre o seguinte questionamento: que estratégias de marketing a rede de massas Spoleto 

empregou após o surgimento de um vídeo viral pela web? 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kibe_Loco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kibe_Loco
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bio_Porchat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greg%C3%B3rio_Duvivier
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Tem-se então como objetivo geral do trabalho o interesse de compreender as 

estratégias de marketing usadas pela empresa Spoleto em tempos de comunicação digital. E 

como objetivos específicos: (1) mapear o histórico da marca Spoleto; (2) averiguar a atitude 

da marca após o surgimento de vídeo viral; e (3) comparar e analisar as produções 

audiovisuais produzidas para a marca Spoleto nesse período. 

O trabalho se justifica por analisar como situações que requerem estratégias de 

marketing podem ser gerenciadas e bem trabalhadas, a ponto de ações que antes eram vistas 

como futuras crises se tornarem benéficas para a imagem de empresas. Sabendo planejar,  

estudar e fazer uso das ferramentas que são encontradas hoje no ambiente digital, empresas 

conseguem superar problemas e se aproximar dos seus clientes, criando uma imagem positiva 

da marca. 

O estudo de novas formas de comunicar-se e de novas estratégias a partir de novos 

formatos de comunicação dá a este trabalho o propósito de reconhecer situações em que muito 

pode ser feito para a imagem de empresas. A internet, suas facilidades de uso e sua 

acessibilidade cada dia mais próxima de todos fazem com que as empresas entrem no 

ambiente on-line e fiquem mais próximas dos seus clientes, para haver uma maior 

interatividade, mas também para estarem cientes de novas possíveis crises que podem surgir 

com a facilidade de expressão de que esse ambiente dispõe e, assim, criar novas estratégias 

para superá-las. 

O crescimento da popularidade do canal de humor Porta dos Fundos teve início a partir 

das primeiras produções audiovisuais criadas e postadas no canal de vídeos YouTube, sendo 

que uma dessas produções pioneiras é o vídeo da Spoleto. Com o sucesso que o canal de 

humor ganhou, a marca soube aproveitar a oportunidade e criou novas estratégias de 

comunicação com seus clientes. 

Dependendo de como as estratégias de marketing forem trabalhadas, podem gerar 

sucessos imediatos e consagração de nomes ou crises e escândalos públicos. Com o fácil 

acesso e a proximidade que a internet nos possibilita hoje em dia, essa função ganhou mais 

cuidados e estudos minuciosos, pois, assim como a imagem pública pode vir a ser denegrida 

quando mal estrategicamente trabalhada, outras, como no caso da Spoleto, podem vir a 

crescer, ganhar fama e se destacar.  

Para embasar este estudo, buscam-se informações nas reflexões de diversos autores: 

sobre comunicação o referencial teórico funda-se em Angelone (2009), Penteado (1989) e 

Stefanelli (1992); sobre evolução dos prosumers nos ambientes digitais, em Vacas (2010), 
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Recuero (2012), Ferrari (2007) e Andres (2011); para o entendimento de marketing em Kotler 

(2003); e marketing digital em Telles (2011), entre outros.  

O trabalho tem início com um capítulo sobre comunicação, no qual são abordados 

assuntos como a comunicação social e sua evolução, até chegar à comunicação digital, assim 

como a evolução dos chamados prosumers e seu crescimento no ambiente digital para se 

tornarem profissionais do ramo. O segundo capítulo aborda as práticas do marketing, desde o 

marketing tradicional até o marketing atual, que também é chamado de marketing interativo 

ou marketing digital. O terceiro e último capítulo trata do canal de humor Porta dos Fundos, 

que foi o precursor dos vídeos que são analisados para o encerramento do capítulo. 
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2 DIMENSÃO COMUNICATIVA  

 

Neste capítulo, são abordadas as práticas de comunicação social entre os homens e as 

formas que eles usam para emitir e repassar informações a uma população sedenta por 

informação. Para embasamento deste estudo, as visões de autores como Angelone (2009) e 

Stefanelli (1992) serão usadas no subcapítulo sobre comunicação social, assim como os 

autores Saad (2005) e Andres e Verissimo (2012), no subcapítulo seguinte, comunicação 

digital; e, como conclusão do capítulo, o subcapítulo final, de prosumers a profissionais, 

autores como Vacas (2010), Andres (2011), Recuero (2012) e Telles (2010) contribuem para 

o desenvolvimento do estudo.  

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A comunicação é algo que está infiltrado desde as mais antigas civilizações e foi 

através dela que o homem conseguiu se desenvolver. O primeiro relato de comunicação está 

presente na pré-história, com o uso de pinturas rupestres em paredes de cavernas como forma 

de se comunicar com os demais habitantes. Conforme o homem foi se aperfeiçoando e 

evoluindo, a comunicação teve que acompanhá-lo e se desenvolver, mas nunca deixando de 

perder a sua essência inicial, que era poder fazer com que um indivíduo se comunicasse com o 

seu semelhante.  

Assim, a comunicação social, segundo Angelone (2009), vem a ser o processo de 

comunicar-se com algum indivíduo ou grupo e está presente no cotidiano, pois é com a 

comunicação que nos relacionamos com as outras pessoas. A comunicação é a atividade de 

interação social, e é através de símbolos e de mensagens que conseguimos nos comunicar com 

outros indivíduos. De acordo com Angelone (2009), por meio da comunicação é possível 

aumentar a sinergia entre as pessoas, diminuindo dúvidas e questionamentos.  

Entende-se que, com a comunicação, seja possível a inter-relação humana e social, em 

que se pode expandir ideais e pensamentos, tornando-se emissor de conteúdo para algum 

receptor que, sucessivamente, se tornará também outro emissor. Stefanelli (1992) define a 

comunicação como o processo de compreender e compartilhar mensagens enviadas e 

recebidas, no qual as próprias mensagens se dão ao seu intercâmbio, exercem influências no 
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comportamento das pessoas, a curto, médio e longo prazo, no local onde ocorreu a 

comunicação ou mesmo a distância. Segundo o autor, comunicação é um processo que 

envolve pessoas que se inter-relacionam por meio de símbolos em busca de significados 

compartilhados. 

Para que haja comunicação entre pessoas, tem que haver um objeto a ser comunicado, 

criando, assim, conteúdos a serem emitidos e recebidos por pessoas e fazendo com que a 

mensagem se dissipe a outros indivíduos e crie uma interação social interpessoal. 

Segundo Angelone (2009), a mensagem é a forma com que o emissor codifica a 

informação. O emissor seria a pessoa que produz, codifica e transmite a mensagem, podendo 

ser um único indivíduo ou um grupo. Angelone (2009, p. 36) ainda afirma que:  

 

A decodificação da mensagem é o processo por meio do qual o receptor interpreta o 

significado dos símbolos utilizados na construção da mensagem, podendo receber 

uma série de interpretações diferentes por diferentes indivíduos ou pelo mesmo 

indivíduo em épocas diferentes. No caso quando se fala em interpretações diferentes, 

estamos falando do ruído que é uma interferência na mensagem que pode tornar a 

mensagem menos eficaz e que está quase sempre presente no processo de 

comunicação. Um emissor pode emitir uma mensagem para diversas pessoas, grupo, 
cada indivíduo vai interpretar e receber a mensagem de uma forma, um grande 

exemplo de ruído na comunicação seria a brincadeira de telefone sem fio, onde 

quanto mais conteúdo é passado adiante mais interferências ele terá no seu destino 

final.  

 

 

Na comunicação social, há muitas barreias a serem enfrentadas, pois existe uma inter-

relação entre pessoas e, com isso, surgem muitas linhas de pensamento e interpretações sobre 

a mesma mensagem emitida, chamadas ruídos. Para que haja essa comunicação entre pessoas, 

faz-se o uso do canal, que é o meio ou veículo pelo qual o emissor e o receptor estão ligados e 

que possibilita à mensagem circular.  

Esses canais podem ser os mais variados possíveis, passando por mídias mais 

tradicionais, como jornal, rádio e TV, até chegar a grandes inovações e avanços tecnológicos, 

como a internet. Mas não são somente mídias e redes sociais que podem causar esses ruídos, a 

grande dissipação de uma mensagem, passando por vários receptores, pode ocasionar a perda 

da essência original, pois cada receptor e emissor irão interpretar a informação de modo 

único, resultando em formas e proporções diferentes.  

Esses ruídos podem ser interferências no canal de propagação da mensagem, que 

acaba modificando a mensagem original e, assim, afetando o seu desfecho final. Como o 

repasse de informação é algo diário e decorrente do cotidiano, uma mesma informação pode 

passar por vários emissores e receptores, cada um captando a mensagem de forma pessoal e 
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absorvendo o que mais chamou a atenção. Esse repasse de informação entre várias pessoas 

acaba gerando um grande nível de ruído, muitas vezes interferindo no sentido real que o 

emissor inicial queria passar e, assim, distorcendo a mensagem.  

Apesar dos ruídos, a comunicação nunca deixou e nunca deixará de evoluir, o homem 

necessita da comunicação e, a partir dessa necessidade, novas formas de se comunicar são 

criadas a todo tempo, fazendo com que, assim, a comunicação acompanhe a evolução do 

homem.  

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 

Como mencionado, o homem das cavernas descobriu a pintura como forma de se 

comunicar com seus semelhantes e, com a evolução, teve que achar novas formas de se 

comunicar, assim nascendo a fase escrita e oral. Mas, como o homem sempre está em 

desenvolvimento, algumas dessas formas de comunicação foram ficando precárias e não se 

adaptando mais ao seu cotidiano.  

Com a chegada das novas descobertas do homem, como a luz, o telefone e as mídias 

impressas, ele ganhou novas formas de fazer evoluir sua maneira de se comunicar. Porém, 

como a evolução humana é algo constante, essas descobertas acabaram ficando novamente 

precárias e não sendo mais tão úteis para acompanhar o desenvolvimento da humanidade. 

Assim, novas descobertas foram aparecendo e ajudando o homem a continuar a se comunicar 

com os demais. 

O homem evoluindo a cada época fez com que a comunicação acompanhasse essa 

evolução, os meios de se comunicar também tiveram que evoluir e se adaptar às novas formas 

de comunicação de que o homem necessitava. Com a chegada da modernidade no cotidiano 

do homem, não foram apenas as máquinas que se desenvolveram, mas também a forma de se 

comunicar com os demais. Com essa evolução, o homem pôde desfrutar das facilidades 

presentes nas novas descobertas decorrentes da evolução da espécie, e a comunicação entre 

pessoas ganhou fortes aliados.  

O homem atual se encontra na era da internet, na qual é possível ter acesso a 

informação rápida e gratuita em tempo real, sendo que aquilo que era impossível por 

deficiências tecnológicas hoje está imerso no cotidiano da civilização atual.  

Com a chegada da internet ao cotidiano das pessoas, muitas fronteiras da comunicação 

foram quebradas. Além de ter facilitado o diálogo entre pessoas de localidades extremamente 
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opostas, trouxe a velocidade em tempo real como outra vantagem dessa facilidade. Segundo 

Saad (2005, p. 98), 

É fato que o processo de comunicação evoluiu na medida em que o homem 

encontrava sinergia entre modos, formas e meios de expressão. É fato que tal 

evolução vem sendo marcada pela introdução de novos modus faciendi e modus 

operandi que foram se sofisticando em patamares equivalentes à evolução do 

conhecimento e das tecnologias. 

 

 

Entende-se pela autora que a comunicação só conseguiu evoluir devido às novas 

inovações tecnológicas e que o seu desenvolvimento só poderá continuar a crescer e evoluir 

se estiver agregado a estudos e a novas descobertas. São caminhos que devem ser estudados 

juntos, pois um depende do outro. Para que haja uma evolução no modo de o homem se 

comunicar, tem que haver tecnologia para que tornem possíveis tais ideias.  

A autora ainda salienta que o homem tem como objetivo encurtar, acelerar e 

disseminar cada vez mais rapidamente suas mensagens e, dessa forma, criar meios para que 

isso seja possível. As invenções do telefone, do rádio e até da mídia impressa foram uma 

evolução para que a comunicação chegasse a lugares onde apenas a voz não alcançaria. 

Usando esses meios de comunicação como exemplos, Saad mostra como a comunicação e as 

inovações tecnológicas estão ligadas há muito tempo.  

Com as novas invenções da humanidade, como a chegada da internet, que a princípio 

tinha o interesse militar para transmissão de dados, a comunicação ganha um forte aliado para 

quebrar barreiras que, antigamente, não eram alcançadas. Segundo Andres e Verissimo (2012, 

p. 2), a internet “atualmente está estabelecida como uma rede de diversos sistemas 

interligados por meio de computadores em escala mundial, permitindo que sujeitos, 

instituições e organizações interajam entre si, fato que altera as relações sociais”. 

Andres e Verissimo (2012) ainda afirmam que o entorno digital permite ao homem se 

comunicar com indivíduos que não necessitam o contato direto, propondo, assim, as inter-

relações reticulares. Um indivíduo que antigamente não tinha acesso a essas novas tecnologias 

sofria com ruídos ao tentar se comunicar com pessoas que se encontravam muito distantes, 

pois muitas vezes os meios de telecomunicação eram precários e demorados, podendo gerar, 

assim, desencontros em relação ao espaço e tempo real da mensagem. Atualmente, com a 

ajuda da internet, é possível comunicar-se com indivíduos em tempo real, independente da 

localidade em que o receptor esteja.  

 Segundo Filho e Castro (2008), esses novos mecanismos de comunicação, decorrentes 

dessas inovações tecnológicas, trouxeram mais qualidade de vida para o homem, pois 

facilitaram a comunicação e propagação de informação. Como essas novas invenções 
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tecnológicas estão presentes no nosso dia a dia, seja através de celulares, seja de 

computadores ou até mesmo outras invenções, fica fácil obter informações atuais e repassá-las 

para os demais sem que grandes ruídos distorçam a mensagem original, assim havendo mais 

propriedade na comunicação. 

 Outro ganho para a sociedade decorrente da comunicação digital é a ferramenta de 

comunicar-se com mais de uma pessoa ao mesmo tempo sem que isso gere distorção ou 

desencontro da mensagem. Os ganhos para uma sociedade com a chegada do modo digital de 

se comunicar são notáveis, pois o digital quebra barreiras e faz com que mais pessoas se 

conectem umas às outras, mesmo sem nunca terem tido um encontro pessoalmente. Muitas 

ideias se formam e se propagam perante essa facilidade de se comunicar com indivíduos que, 

por mais distantes que estejam, podem compartilhar da mesma forma de pensar. 

 A comunicação digital gerou algo muito maior que apenas facilidades de comunicação 

entre indivíduos, ela trouxe também a facilidade de nos comunicarmos com instituições, 

organizações, governos e autoridades, dando mais voz ativa para as pessoas que sabem usar 

essa ferramenta para se comunicar. As pessoas que antigamente era apenas anônimas e não 

influentes agora podem ter voz e usar dessa ferramenta como forma de expressão.  

 Outra consequência da comunicação digital são as chamadas redes sociais, que, 

segundo Telles (2011), têm como foco reunir pessoas para que possam postar fotos pessoais, 

expor suas opiniões e, assim, compartilhá-las com os demais membros das redes. Uma das 

ferramentas encontradas nessas redes sociais é o compartilhamento de mensagem, além da 

conversação entre pessoas que não estão presentes no mesmo espaço. 

 Essas redes sociais vieram para tornar a comunicação digital mais facilitadora para a 

vida do homem e o tornar mais influente perante a sociedade, dando voz a quem antes não 

tinha muito espaço ou condições de se comunicar, além de proporcionar a ferramenta de 

busca por informação que se deseja, fazendo com que o conhecimento humano também fosse 

expandido pelas novas formas de se obter informação.  

 Tendo em vista que a comunicação digital veio agregar à vida do homem, este 

contribui para que novas informações circulem nesse ambiente e mais pessoas possam 

desfrutar dos benefícios que as inovações tecnológicas trouxeram para o cotidiano da 

humanidade, facilitando a sua comunicação, evolução, expressão e crescimento. 
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2.3 DE PROSUMERS A PROFISSIONAIS NO AMBIENTE DIGITAL 

 

A evolução da comunicação fez com que o homem tivesse mais facilidade de se 

comunicar com outros indivíduos, e isso gerou uma formação muito grande de conteúdos 

gerados por usuários da web. Esses usuários fazem dessa comunicação digital de fácil acesso, 

um carro de divulgação para pensamentos, ideias, discussões e uma porta de entrada para que 

se possa manter contato com pessoas e empresas que anteriormente não estavam ao seu 

alcance.  

A comunicação digital tem como ambiente o meio digital, que vem crescendo e se 

difundindo cada vez mais com o ambiente off-line. Por essa razão, não se pode negar a força 

que essa atividade exerce perante os demais ambientes e nas pessoas que nele circulam. Após 

o surgimento de novas formas de se comunicar e uma necessidade de compartilhar 

informações, a tendência de muitas pessoas se tornarem emissoras, aquelas que geram 

informação, deixando de ser apenas receptoras, aquelas que recebem a informação, cresceu 

nesse ambiente. 

As pessoas sentiram a necessidade de se pronunciar e expressar suas ideias, fazendo o 

uso de ferramentas encontradas nesse ambiente, como o compartilhamento de informação em 

redes sociais. Com essa ferramenta, o compartilhamento de mensagens pode ter um alcance 

que chega a dimensões que, se não fosse pelas facilidades desse ambiente, não seriam 

alcançáveis. 

Com o fácil acesso à internet, houve uma proliferação de emissores, pessoas 

interessadas em propagar informações aos demais usuários. Mas, como o acesso a esse 

ambiente digital é fácil e a propagação de informação também, muitos se autointitularam 

emissores de conteúdo, sendo eles, com qualidade ou não, os chamados prosumers, que são 

pessoas que produzem conteúdo, mas não são profissionais. Como o número de emissores 

nesse ambiente tomou grandes proporções, alguns emissores tiveram a preocupação com os 

conteúdos que estavam sendo veiculados nesse ambiente e resolveram produzir conteúdos 

diferenciados e com qualidade, com isso surgiu a necessidade de se profissionalizar para que 

houvesse uma melhoria no trabalho compartilhado e um destaque perante os demais usuários. 

Segundo Vacas (2010, p. 48), 

 

Nuevamente, la aparición de internet como médio universal altero esta férrea 

división haciendo más fácil que nunca que lós usuário se convertieran a la vez em 

productores y distribuidores de sus propios contenidos (y aplicaciones), algo inédito 

em la historia de la comunicación. 
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A internet tornou possível que um produtor e distribuidor de conteúdo se tornasse 

criador de materiais e o compartilhasse com os demais usuários. Entende-se por Andres 

(2011) que consumidores ativos estão participando do processo comunicacional e que, com o 

avanço da tecnologia, os produtores e receptores, que estão cada vez mais híbridos, 

adquiriram o poder de visibilidade e participação entre os mais diversos meios de 

comunicação. A internet de fácil acesso possibilitou o surgimento de produções UGC, User-

generated content, que são caracterizadas por serem conteúdos expostos em sites e por não 

serem produzidos por profissionais. Segundo Andres (2011, p. 8), 

 

A participação ativa dos consumidores/produtores não deve ser vista pelas empresas 
como meros materiais gerados em ambiente virtual e, sim, conteúdos passíveis de 

apropriação, pois refletem ideologias, críticas e sugestões dos consumidores, 

referentes a marcas, produtos ou conceitos. 

  

 

Para Recuero (2012), todos os dias, pessoas entram nesse ambiente digital e engajam-

se na interação com outras pessoas, para que possam expor suas ideias e encontrar pessoas que 

pensem da mesma forma que elas. Essas relações estabelecidas no ambiente digital fazem 

com que as pessoas criem laços e possam ampliar seus pensamentos e repassar informações. 

Algumas dessas opiniões formadas no ambiente digital acabam influenciando pessoas que se 

encontram em outros ambientes. 

Por haver essa grande participação dos usuários da internet em criar produções e as 

compartilhar, muitos desses internautas buscaram se destacar, se profissionalizaram e 

investiram nos seus conteúdos, tornando-os singulares à grande massa presente no ambiente 

digital. A profissionalização trouxe mais qualidade para os conteúdos gerados e, como 

consequência dessa qualidade, a dissipação do conteúdo tem mais chances de se expandir do 

que as produções feitas por apenas prosumers. 

A mídia tem um papel muito importante, pois ela também influencia na proporção que 

esses conteúdos e produções tomam no macroambiente. Segundo Ferrari (2007), o ambiente 

digital permite ao narrador usar qualquer tipo de mídia na apresentação dos seus textos. Nota-

se que fazer propagar uma ideia ou opinião no mundo digital é muito fácil, pois ele possui 

uma grande abrangência.  

Os produtores se aproveitam dessa mídia gratuita e de grande abrangência que se 

encontra no ambiente digital e da grande oferta de redes sociais para então produzir e gerar 
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conteúdos dos mais diversos temas e usando da rapidez e diversidade desse ambiente para 

atingir a grande massa. Segundo Vacas (2010, p. 129), 

 
La personalización sería la adaptación de la web a esse perfil único de cada usuario, 

acercándole cada vez más a lo que le conviene, interesa (a él o a otros como el) o 

desea, en función de sus cambiantes circunstancias (espaciales y temporales). 

 

O ambiente digital não apenas cresceu, mas também houve uma melhoria nos 

conteúdos gerados e compartilhados devido à necessidade do usuário em deixar de ser apenas 

um prosumer e se profissionalizar, tornando-se um profissional reconhecido pela qualidade do 

seu trabalho. Esses usuários que se preocuparam em se especializar, de certa forma, pensaram 

igual a Telles (2010, p. 184), para quem “o conteúdo criado dentro das mídias sociais assume 

uma proporção muitas vezes não esperada ou planejada, viralizando e alcançando 

rapidamente um número alto de visualizações e reproduções”. Entende-se então que, ao saber 

dessas proporções que os conteúdos possam vir a ter no ambiente digital, os usuários tiveram 

que se capacitar cada vez mais para se sobressair perante os demais. Alguns produtores já 

apostam na facilidade que a ferramenta de compartilhar tem em relação a algumas produções 

feitas para a web. Telles (2010, p. 184) afirma que “a campanha de marketing viral pode ser 

baseada em uma única peça viral ou em um conjunto delas, como acontece com as séries em 

vídeo. A campanha pode ter diversos complementos, como um blog, um hotsite ou até um 

marketing off.”  

Tendo em vista a possibilidade de terem produções viralizadas e expandidas por uma 

grande massa, muitos desses anteriormente chamados de prosumers investiram e se 

especializaram para se tornar profissionais, poder ser reconhecidos por produções que tiveram 

sucesso no ambiente digital e, assim, crescer profissionalmente.  
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3 DIMENSÃO DO MARKETING 

 

Assim como a evolução da comunicação foi necessária, o marketing teve de 

acompanhar essa trajetória. Este capítulo trata das fases do marketing, iniciando com o 

tradicional marketing e suas origens, tomando por base autores como Kotler (2003), e 

passando, então, para a fase atual, em que o marketing interativo ou digital está ganhando 

cada vez mais espaço dentro de estratégias empresariais e se mostrando cada vez mais 

influente no mundo dos negócios, chamando a atenção das empresas e das novas formas de 

divulgação. Para dar concretude ao capítulo buscou-se nas referências de Kotler (2003) e 

Telles (2011) o embasamento teórico.  

 

3.1 ORIGENS DO MARKETING 

 

Envolver e satisfazer as necessidades humanas é um modo de se definir o termo 

“marketing”; um modo mais simples de defini-lo é afirmar que ele completa as necessidades 

lucrativamente. O marketing reúne todas as atividades de planejamento, concepção e 

concretização para satisfazer as necessidades dos clientes, com produtos ou serviços. Com o 

marketing, é possível identificar oportunidades que, sem o uso dele, poderiam passar 

despercebidas. Uma empresa deve primeiramente, antes mesmo da criação de um produto ou 

serviço, analisar o mercado e o seu determinado público-alvo, para que possa ter sucesso no 

futuro. Segundo Kotler (2003, p. 11), marketing é: 

 

A função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, define e 

mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo 

serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e 
programas adequados para servir a esses mercados selecionados e convoca a todos 

na organização para pensar no cliente e atender ao cliente.  

 

 

Entende-se pelo autor que empresas não deveriam criar produtos sem antes fazer uso 

das funções detalhadas do marketing, como a verificação das necessidades do público-alvo 

em vigência, pois, com os conhecimentos das necessidades e da carência que esse público 

sofre, o desenvolvimento de estratégias visando ao suprimento dessas necessidades se torna 

muito mais fácil. O conhecimento detalhado de ferramentas para melhor desenvolver marcas, 

produtos e serviços gera às empresas um retorno satisfatório, pois estas souberam atingir e 

suprir seus clientes de forma correta.  
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O autor ainda destaca que o conhecimento em marketing não deveria ser apenas 

restrito a um setor dentro da empresa, e sim um conhecimento para todos que nela trabalham. 

Tendo os conhecimentos em marketing, todos poderão desenvolver produtos e serviços 

pensando sempre nas necessidades dos clientes, e é essa uma das principais funções do 

marketing, que o autor salienta para entender e suprir as necessidades dos seus clientes.  

Um marketing bem executado no processo inicial de qualquer produto ou serviço 

dispensa a disputa por preço entre empresas concorrentes; o marketing ajuda a enfrentá-las 

com outras bases além desta. Muitas empresas que não fazem o uso do marketing como 

estratégia inicial para seus negócios acabam tendo que lidar com a concorrência, que cresce a 

cada dia, e, para se destacar entre elas, baixam seus preços, distribuem brindes, entre outros. 

Se no início do processo tivessem feito um planejamento de marketing, pelo qual fosse 

possível saber quais as necessidades encontradas em seus clientes-alvo, a partir disso 

desenvolveriam produtos e serviços que suprissem essas falhas, e o crescimento da 

concorrência não seria problema, pois o uso do marketing anteriormente faz com que tenha 

ferramentas que suas concorrentes não possuem, como o conhecimento.  

Dentro do marketing, encontram-se os famosos quatro Ps, que, segundo Kotler (2003), 

são produto, preço, promoção e ponto de venda (distribuição), essenciais para um bom 

planejamento. O produto diz respeito ao produto físico ou serviço oferecido para os clientes, 

em que aspectos como aparência, design, embalagem, serviço, garantia, entre outros, são os 

objetos de estudos. No produto, também é analisado o ciclo de vida do consumidor, pois este 

pode passar de estudante para trabalhador e, assim, suas necessidades mudam conforme o 

rumo que sua vida vai tomando. A análise desse ciclo é importante, pois potencializa ações 

para determinados nichos de clientes.  

Para o preço, existem várias estratégias para a sua definição, pois, para que se possam 

estabelecer preços, deve haver um perfil dos consumidores e do ambiente de negócios, ou 

seja, os aspectos culturais e de competição também são fatores responsáveis por esse P.  

A promoção está relacionada ao processo de comunicação e venda aos clientes. É 

interessante analisar o ponto de equilíbrio para a verificação da estratégia que, inicialmente, 

terá custo, mas que fará com que o número de clientes aumente, o que trará benefícios. Esse P 

envolve a publicidade e propaganda e outros tipos de mídias.  

No último P, ponto de venda, é feita a análise de como o produto ou serviço será 

vendido ou distribuído aos clientes. A análise da distribuição envolve estudos de cobertura, 

como áreas de atuação e abrangência, seleção dos tipos e características dos canais. 
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Com a ajuda desses Ps, as empresas que fazem o uso do marketing têm mais chances 

de crescer que suas concorrentes, pois possuem um estudo detalhado e planejado de quem é, 

como vive, o que quer e quais as necessidades do seu público-alvo antes mesmo da criação de 

produtos e serviços, criando, assim, produtos que serão direcionados e que satisfarão seus 

clientes. 

 

 

3.2 MARKETING NA INTERNET 

 

Com a popularidade e grandeza da internet cada vez maiores, o foco das empreses teve 

que ser adaptado aos novos mecanismos de divulgação e propaganda. As tradicionais 

estratégias de marketing usadas pelas empresas anteriormente tiveram que se adaptar a esse 

novo ambiente de divulgação, surgindo, assim, o marketing digital ou marketing interativo, 

que, segundo Las Casas (2009, p. 31), tem por finalidade 

 

estabelecer diálogos permanentes com os clientes, tendo como objetivo não apenas 

registrar as preferências do consumidor, como também permitir que os próprios 

consumidores ajudem a moldar novos produtos e serviços com base em seus 

interesses, estilos de vida e padrões de compra. 

 

 

Com essa interatividade presente na internet, ficou mais fácil para as empresas entrar 

em contato com seus clientes e saber quais as suas opiniões, sugestões, reclamações, e, assim, 

manter um contato mais próximo com eles. A tecnologia ajudou as empresas a serem mais 

atualizadas e possibilitou que as informações fluam bilateralmente, tanto para o cliente como 

para si mesmas, ajudando-as a entender quais as necessidades e desejos dos seus 

consumidores e clientes.  

As ferramentas que possibilitaram esse novo modelo de marketing, o interativo, se 

deram através da criação de redes sociais encontradas na internet, tais como Facebook, 

Twitter, YouTube, entre outras, nas quais milhões de usuários entram todos os dias, sendo 

possível a partir delas essa proximidade. Segundo Telles (2011), o grande número de usuários 

dessas redes vem atraindo brutalmente novas empresas a anunciar suas marcas via internet, 

pois empresas imersas na internet possuem mais interação com seus clientes. 

 Las Casas (2009) ainda salienta que o marketing na internet cresceu devido à sua 

rapidez (agilidade), conforto, custos baixos, informações, relacionamento mais próximo e 

possibilidade de coletar dados com detalhamento maior. Os benefícios da internet vieram para 
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ajudar empresas a se relacionar melhor com seus clientes e, assim, poder ter uma divulgação 

maior de seus serviços e produtos.  

Com a chegada do marketing nas redes sociais, o uso delas pela empresa tem a agregar 

no desenvolvimento de produtos e serviços, visto que muitas pessoas poderão ter acesso à 

empresa mesmo com pouco valor de investimento. Segundo Torres (2009, p. 114), 

 

As redes sociais são criadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e 

das comunidades que participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme 

rede de propagação de informação. Nelas, cada indivíduo influencia não um grupo 

de amigos, mas vários grupos de comunidades às quais pertence, com várias pessoas 
que influenciam outras comunidades, em uma progressão geométrica, que leva ao 

chamado efeito viral, que multiplica e amplifica qualquer mensagem de interesse 

coletivo.  
 

 

Nota-se, então, que com as redes sociais a divulgação de mensagens e propaganda de 

empresas teve um grande aumento de visualizações, com as facilidades de compartilhamento 

de mensagem e propagação entre os usuários imersos na rede. Entende-se por Torres (2009) 

que os novos profissionais responsáveis pelo marketing das empresas devem estar sempre 

atualizados nas novas formas de propagação de informação via web e o quão isso ajuda na 

divulgação e crescimento da empresa atualmente. Kotler, em entrevista concedida para Telles 

(2010), afirma que as empresas devem ver o canal YouTube como uma nova ferramenta de 

marketing, pois as pessoas estão cada vez mais acessando o canal e tendo o site como forma 

de entretenimento. O autor ainda afirma que os consumidores não vão atrás de comerciais das 

empresas em lugares específicos, mas, se esses comerciais estiverem no ambiente onde os 

clientes se encontram, será possível atingir seu determinado público-alvo. 

 Segundo Telles (2010), as empresas devem estar presentes no ambiente onde seus 

clientes se encontram. Na internet, a linguagem usada na divulgação de marcas via linguagem 

on-line deve ser diferente da usada na off-line, pois tem que haver uma proximidade com seus 

clientes, fazendo-se o uso de linguagem que deixe claro que a marca está ali para interagir, 

ajudar e criar uma relação mais próxima com seus clientes. Telles (2010, p. 184) afirma que 

“esse espaço construído pela interação dos usuários da web é onde tem se concentrado o 

público que precisa ser alcançado e que está compartilhando sobre suas experiências de 

compras”.  

 Entende-se, então, que a união do marketing com as ferramentas que estão disponíveis 

hoje com a internet ficou mais acessível para as empresas saberem quais são as necessidades 

de seus clientes ou até mesmo os seus futuros clientes. Como a internet é um espaço onde 
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muitas pessoas expressam seus pensamentos, opiniões e reclamações, as empresas podem 

obter mais informações sobre quais são as necessidades que seus clientes estão tendo. O uso 

de mídias sociais hoje em dia é um aliado muito forte das empresas, por disponibilizar 

informações muito valiosas para que os profissionais de marketing possam suprir as 

necessidades dos seus clientes e melhorar os produtos considerando as reclamações deles.  

A importância da presença digital das empresas hoje em dia é muito grande, pois, 

aliando as já conhecidas estratégias de marketing com as ferramentas que a comunicação 

digital disponibiliza, a comunicação entre empresa e cliente fica mais fácil e, assim, beneficia 

ambos os lados: as empresas, pois conseguem obter mais informações detalhadas sobre seus 

clientes, e os consumidores, que vão ter suas necessidades ouvidas e, na maioria das vezes, 

atendidas.  
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4 DIMENSÃO METODOLÓGICA 

 

Para a realização deste trabalho, foi feita uma pesquisa qualitativa. Minayo (1997, p. 

27) defende a ideia de que “a pesquisa qualitativa se preocupa, nas ciências sociais, com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”.  

O trabalho analisa, sob pesquisa qualitativa, os vídeos produzidos pelos profissionais 

do canal de humor Porta dos Fundos. Neste trabalho, escolheram-se os aspectos teórico-

metodológicos da semiótica greimasiana, que, segundo Castro (2013), contribuíram para que 

aspectos exteriores fossem considerados nas análises. Após, então, essas considerações, a 

análise de texto foi ampliada para textualidade. Segundo Castro (2013, p. 9), 

 

A finalidade desta reflexão é sugerir uma proposta teórico-metodológica capaz de 

dar conta do produto promocional, associando, de um lado, a concretude ampla do 

contexto e o processo de interação que a peça propõe com o público e, de outro, a 

visão sistêmica que compreende o ato comunicativo e as especificidades de sua 

configuração discursiva. Em outras palavras, isso implica um olhar sobre as relações 

externas, envolvendo empresa e mercado, e a consideração pelas instâncias 

comunicativa (produtor/receptor) e discursiva (enunciador/enunciatário) em que se 

funda essa ação interativa. 

 

 

Para poder analisar como determinado texto faz para dizer o que diz, explicam-se as 

relações lógicas responsáveis pelo sentido. Para a análise semiótica do texto televisivo, há 

diversos fatores a serem seguidos para se ter uma investigação completa, como a tematização, 

figuração, actorização, espacialização, tonalização e temporalização. Segundo Castro (2013, 

p. 7), 

 

Quando se pretende analisar qualquer produção promocional em televisão (seja 

programa, peça publicitária, ação socioeducativa, chamada, merchandising, e tantos 

outros), há que se adotar, como ponto de partida, a realidade concreta que emoldura 

e dá o pano de fundo àquela produção; depois examinar o processo de interação 

firmado pelos sujeitos, sabendo-se que esse processo é sempre social e surge em 

resposta a uma situação anterior; além disso, ele também vai exigir do receptor uma 

atitude responsiva, avaliativa. O efeito da interação do produtor com o receptor 
produz a significação. 

  

 

Devido à metodologia escolhida, a análise foi feita a partir de dois vídeos produzidos 

pelo canal de humor Porta dos Fundos, analisando-os de forma geral, tendo um panorama das 

produções, as estratégias comunicativas que se encontram fora do texto e as estratégias 
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discursivas, observando os segmentos separadamente, como os atores, espaço, tom, tema e 

figura. 

Em primeira instância, vem o panorama. Segundo Castro (2013), o panorama 

socioeconômico e cultural compreende a relação entre interação verbal e condições concretas 

em que se realiza. Em seguida, a análise comunicativa, em que é analisado a configuração das 

partes envolvidas no processo comunicativo (produtor/receptor), com o detalhamento do 

perfil da empresa, implicando sua relação com a mídia e as estratégias de marketing. Em 

terceiro, a análise discursiva, na qual será feita a identificação dos atores usados nos vídeos, 

espaços, tema dos vídeos, a figura e identificação e o tom que os vídeos tiveram no ponto de 

vista dos receptores. 

Uma comparação também é feita entre os dois vídeos, analisando primeiramente o 

viral produzido somente pelo canal e observando suas particularidades (Figura 1), seguido da 

análise do segundo vídeo (Figura 2), já produzido em parceria com a marca Spoleto, 

destacando quais mudanças ocorreram de um para o outro. 

 

 
Figura 1 − Frame do vídeo produzido apenas pelo canal de humor 

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

 

 
Figura 2 − Frame do vídeo produzido em parceria com a Spoleto 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ>. 

 

 

4.1 ANÁLISE  
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A etapa do trabalho de análise leva em conta um panorama geral e duas instâncias de 

análise: comunicativa e discursiva. 

a) Panorama geral: consideração pelos elementos exteriores ao texto, o que 

envolve estudo sobre a situação da empresa e o histórico da rede de massas 

Spoleto; 

 

b) Instância comunicativa: indicação dos movimentos efetuados pelo canal 

Porta dos Fundos no que se refere à veiculação de cada vídeo, sua inserção 

na internet e a disponibilidade de recursos tecnológicos empregados; 

 

c) Instância discursiva: estudo das ações selecionadas para descrever o vídeo, 

mecanismos e estratégias discursivas com detalhamento das operações 

identificadas na peça no que se refere à composição temática, à estrutura 

figurativa, à dimensão actorial, à configuração de espaço e tempo e às 

marcas de tom. 

 

4.1.1 Panorama geral 

 

Segundo informações retiradas nos sites de pesquisa, Porta dos Fundos é uma 

produtora de vídeos de gênero comédia que os veicula apenas na internet, pois acreditam que 

na internet eles encontram mais liberdade de expressão e não se prendem a paradigmas 

encontrados na televisão. Com produções sendo postadas semanalmente, ele já é o quinto 

maior canal de comédia do mundo no YouTube, tendo parceria com o site de humor Kibe 

Loco e com a produtora Fondo Filmes.  

Os criados do Porta foram Antonio Pedro Tabet, Ian SBF, Gregório Duvivier, Fábio 

Porchat e João Vicente de Castro, que também atuam nas produções, além dos demais 

integrantes que formam o elenco: Clarice Falcão, Letícia Lima, Rafael Infante, Júlia Rabello, 

Luiz Lobinco, Marcos Veras, Marcus Majella, Gabriel Totoro e Gustavo Chagas. Contam 

também com participações especiais de atores convidados. Alguns dos integrantes do Porta 

dos Fundos, além de atores e criadores, também são roteiristas, sendo eles Antonio Pedro 

Tabet, Ian SBF, Fábio Porchat, Gabriel Esteves e Gregório Duvivier. 

As atividades do canal de humor tiveram início em março de 2012, tendo a primeira 

veiculação em agosto. Com apenas seis meses no YouTube, a marca de 30 milhões de 
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visualizações foi alcançada, devido ao compartilhamento dos vídeos. Um dos seus primeiros 

vídeos a ganhar destaque foi o Fast food, no qual se faz referência ao atendimento da rede de 

massas Spoleto.  

Atualmente, é o canal brasileiro com mais vídeos inscritos no YouTube; apesar disso, 

não pensam em entrar para a televisão, pois não teriam a mesma liberdade de expressão que 

eles encontram na internet. Hoje os vídeos do canal chegam a totalizar 407 milhões de 

visualizações e o canal se tornou o pioneiro on-line a vencer o prêmio da Associação Paulista 

de Críticos de Arte, mesmo concorrendo na categoria TV como programa de comédia. O 

canal pretende lançar um longa metragem, mas sem data definida. 

O sucesso do Porta dos Fundos é incontestável. Com um humor debochado e ao 

mesmo tempo inteligente, seus vídeos ganharam o gosto do público imerso no ambiente 

digital. O uso da internet certamente ajudou a atingir o atual sucesso do canal, pois, além de 

os custos com veiculação serem quase nulos, a divulgação se deu de forma natural, com o 

compartilhamento entre os usuários das redes sociais.  

Do mesmo ambiente digital de onde foram retiradas informações sobre o canal Porta 

dos Fundos, é possível encontrar a origem do Spoleto, que começou bem diferente do formato 

em que se encontra hoje. Foi no ano de 1992 que os amigos Eduardo Ourivio e Mário Chady 

abriram em sociedade o Guilhermina Café, no Leblon, bairro localizado na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ), Brasil. Após o sucesso do restaurante, surgiu o Guilhermina Cafés, no centro da 

mesma cidade, que desencadeou outros novos projetos, que são um restaurante a quilo, um 

buffet para empresas e um centro gastronômico com seis lojas compartilhando um espaço 

amplo e agradável. 

Após adquirem experiências com os empreendimentos, Mário e Eduardo perceberam 

que poderiam aproveitar a experiência adquirida e atender às pessoas que se alimentam fora 

de casa diariamente, mas que fazem questão de uma refeição com qualidade, sem abrir mão 

do bom atendimento. Surge, então, em 1999 o projeto Spoleto, onde o cliente é o chefe, 

criando suas próprias receitas, dando-lhe a liberdade para escolher entre 11 tipos de massas, 

34 ingredientes e cinco molhos, podendo, assim, fazer uma refeição do seu gosto. 

Logo após a abertura do primeiro restaurante Spoleto, em um centro gastronômico na 

cidade do Rio de Janeiro, a marca conseguiu adquirir um público fiel e se destacou entre os 

outros restaurantes, formando-se filas de clientes querendo ter a experiência de poder criar 

seus próprios pratos, as quais aumentavam cada vez mais.  

O sucesso foi tanto que, depois de quase dois anos estudando e aprimorando o 

restaurante, os sócios se dedicaram à abertura de um sistema de franquia da marca Spoleto. 
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Hoje a rede conta com mais de 260 restaurantes em operação, alguns próprios e os demais 

franqueados; possui operações de norte a sul do Brasil, contando também com 26 filiais no 

México e duas na Espanha. 

No sistema de atendimento dos restaurantes Spoleto, o cliente pode montar como 

preferir seu prato, com a ajuda de um funcionário. Embora isso requeira um ambiente 

relaxado e acolhedor, na prática funciona de forma diferente: a pressão da fila e do atendente 

acabam deixando o ambiente tenso para a escolha dos ingredientes. Segundo Andrade (1994, 

p. 58), 

 

A responsabilidade do bom atendimento do público cabe a todo o pessoal da 
empresa, desde os mais altos chefes aos mais humildes funcionários, todos os 

empregados que tenham contato pessoal com o público deverão ser examinados 

quanto à sua aparência pessoal, ao modo de ouvir uma reclamação, à maneira de 

atender ao telefone ou de escrever uma carta.  
 

 

A empresa, embora esteja presente em grande parte do Brasil, não vinha tendo uma 

comunicação muito abrangente, possuía comerciais televisivos, mídia impressa, site, mas 

nada que a fizesse ser conhecida em todo o território brasileiro. 

Os restaurantes Spoleto se encontram, em sua grande maioria, em praças de 

alimentações de shoppings e centros gastronômicos nas principais cidades do Brasil (Figura 

3). Por mais inovadora que a proposta do restaurante seja, alguns conflitos surgiram, pois,  

como a procura pelo restaurante foi grande, a pressão na hora da escolha do prato, em 

consequência da fila e atendente − o que era para ser uma experiência única e tranquila −, 

acabou se tornando algo negativo para a imagem dos restaurantes.  

Em consequência dessa falta de qualidade no atendimento, muitos clientes começaram 

a questionar a qualidade do serviço prestado pelo restaurante, tanto que, em 13 de agosto de 

2012, o canal de humor Porta dos Fundos fez um vídeo em que satirizava o mau atendimento 

da rede de massas.  
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Figura 3 − Restaurante Spoleto de Pernambuco 

Fonte: Google.com. 

 

 

4.1.2 Instância comunicativa do vídeo Spoleto Parte 1 

 

a) Ficha técnica: 

Diretor: Ian SBF 

Roteirista: Fábio Porchat 

Cliente: Clarice Falcão 

Atendente: Fábio Porchat 

Faxineira: Camila Vaz 

Fotografia: Ian SBF 

Som direto: Gustavo Chagas 

Edição: Luanne Araújo 

Mixagem: Ian SBF 

Direção de produção: Nataly Mega 

Produção: Bianca Caetano e Ohana Boy 

 

b) Comunicativa restrita  

A falta de qualidade nos serviços prestados pela rede de massas Spoleto foi o carro-

chefe para a insatisfação dos clientes, a ponto de um canal de humor, Porta dos Fundos, criar 
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uma produção audiovisual satirizando o atendimento recebido pelos clientes ao procurarem o 

restaurante. 

Foi o site Kibe Loco, em parceria com a produtora Fondo Filmes, que criou o canal de 

humor Porta dos Fundos, no qual seria possível criar peças de cunho humorístico para falar 

das situações do cotidiano humano. Segundo informações retiradas do site Wikipédia, em 13 

de agosto de 2012, o vídeo de nome Fast food foi postado no canal de vídeos YouTube, sendo 

que, após obter trezentas visualizações, a rede de massas entrou em contato com o canal e 

propôs uma parceria na qual trocariam o nome do vídeo de Fast food para Spoleto. 

Atualmente, o vídeo tem 7.402.302 visualizações (Figura 4).  

 

 
Figura 4 − Frame do vídeo Spoleto 

Fonte: YouTube.com. 

 

 

4.1.3 Instância discursiva vídeo Spoleto Parte 1 

 

- Descrição da peça 

O vídeo, com duração de dois minutos, inicia com som e imagens de uma possível 

praça de alimentação, de algum shopping, onde uma mulher deseja bom-dia para o atendente 

de um restaurante, com uma pequena fila atrás dela. Ao fazer seu pedido, a cliente se depara 

com um tom agressivo do atendente enquanto pergunta qual o prato que ela vai montar. Aos 
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13 segundos de vídeo, o atendente coloca presunto no pedido da cliente mesmo sem ela ter 

escolhido, demonstrando total falta de paciência para esperar a cliente fazer sua escolha. 

Nos segundos seguintes, o atendente começa a colocar cada vez mais pressão na 

cliente para que ela faça logo o pedido, perguntando-lhe qual mais ingrediente ela quer, 

batendo com o pegador dos ingredientes na tigela e esperando impaciente a escolha do prato. 

Aos 19 segundos, devido à pressão posta para a escolha do pedido, a cliente começa a pedir 

calma e, logo em seguida, escolhe colocar pimentão no seu prato mesmo odiando pimentão, 

dando a entender que a escolha só foi feita devido à cobrança imposta pelo atendente. Aos 

trinta segundos de vídeo, a cliente escolhe colocar palmito no seu pedido e, ao questionar se a 

cliente queria mesmo palmito, o atendente joga o ingrediente no rosto da cliente, mostrando 

total falta de respeito; ao pedir mais palmito, o atendente repete o gesto, jogando novamente o 

palmito na cliente. Logo após, o atendente fala para a cliente escolher tomate, interferindo no 

pedido desta, e ela acaba optando pelo tomate; a pressão no atendimento fica cada vez maior. 

Ao mencionar que só restam dois ingredientes, o atendente agride a cliente verbalmente 

falando “Fala, vagabunda” e, em seguida, puxa o cabelo da cliente com o pegador dos 

ingredientes.  

Após pedir mais alguns ingredientes, a cliente comenta que ela só queria almoçar, 

nisso o atendente rebate e fala “Ninguém mandou vir almoçar no inferno.” Quando o pedido é 

encerrado, o atendente chama o próximo da fila como se nada tivesse acontecido. Após um 

corte, a vinheta com a marca do canal aparece, e é quando identificamos o nome do Porta dos 

Fundos; em seguida, o vídeo volta para o cenário do restaurante, mas focando na profissional 

de higienização que está limpando o local onde o palmito, que foi jogado pelo atendente na 

cliente, caiu, reclamando sobre o alimento jogado fora. Enquanto ocorre a cena, os créditos 

vão aparecendo, com toda a parte técnica e o nome de todos os envolvidos, para, então, 

finalizar o vídeo.  

 

- Diálogo entre o atendente e a cliente (Figura 5) 

Cliente: Bom-dia. 

Atendente: Bom-dia. 

Cliente: Eu queria o pene. 

Atendente: Pene, molho? 

Cliente: Eu queria molho de tomate. 

Atendente: Acompanhamento? 

Cliente: Acompanhamento eu queria milho. 



31 

 

 

Atendente: Milho, que mais? 

Cliente: É... 

Atendente: Presunto, o que mais? 

Cliente: Presunto... 

Atendente: Isso, milho, presunto, o que mais? O que mais? 

Cliente: Calma! 

Atendente: Que mais o quê, pô?! 

Cliente: Calma! 

Atendente: Quer o quê, pô? 

Cliente: Pimentão. 

Atendente: Pimentão, isso, o que mais? 

Cliente: Ai, meus Deus, odeio pimentão. 

Atendente: O que mais? Fala, fala, o que mais? 

Cliente: Calma, calma, eu tô pensando. 

Atendente: O que mais você quer? 

Cliente: Eu quero palmito. 

Atendente: Você quer palmito? 

Cliente: Quero, quero palmito. 

Atendente: Ó o palmito aqui ó! 

Cliente: Aiii... 

Atendente: O que mais você quer? 

Cliente: Quero mais palmito. 

Atendente: Ah, você quer mais palmito, aqui o palmito ó... 

Cliente: Aaaaa... 

Atendente: Que mais o quê? Fala, fala, fala tomate... 

Cliente: Tomate, eu quero tomate. 

Atendente: “Vambora, vambora”, faltam dois, fala, vagabunda, “vambora”. 

Cliente: Ervilha, eu quero ervilha. 

Atendente: Ervilha e o que mais, pô? 

Cliente: Eu só queria almoçar... 

Atendente: Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, pede, pede. 

Cliente: Azeitona. 

Atendente: Azeitona, próximo. 

Atendente: Boa-tarde. 
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Figura 5 − Frame do vídeo Spoleto Parte 1 

Fonte: YouTube.com. 
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- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, o vídeo volta-se para o tratamento que os clientes recebem ao 

procurar uma determinada rede de massas. Como estratégia, o audiovisual busca satirizar esse 

atendimento, a partir de elementos humorísticos, enfatizando o descaso com o cliente, a falta 

de paciência da parte do atendente, a falta de preparo em lidar com clientes e o descuido de 

muitas empresas ao não terem pessoas mais adequadas para ocupar os cargos. 

Quanto à figurativização, os elementos usados para identificar que se trata de um 

atendimento estão nas vestimentas e no vocabulário, tanto do atendente quando da cliente. 

Notam-se também elementos como o balcão de atendimento e figurantes ao fundo, dando uma 

ideia de fila, bandeja e aparelhos domésticos ao fundo, porém o que deixa mais clara a ideia 

de atendimento está no diálogo existente entre o atendente e a cliente. Esse diálogo, no 

entanto, está carregado de sentimentos muito fortes, começando por uma pressão e um 

descaso com o cliente, até chegar à violência verbal e física, mostrando o quão precário é o 

atendimento de algumas empresas.  

No que diz respeito à actorialização, os personagens estão presentes no cotidiano. Há 

um atendente de restaurante, fazendo o uso de uniforme e chapéu semelhantes ao usados pelos 

atendentes da Spoleto, portando uma tigela onde despeja os ingredientes e um pegador para 

selecioná-los, posicionado atrás do balcão de atendimento. Já a outra personagem, que 

representa um cliente, aparece vestida normalmente, com uma bandeja nas mãos e do lado de 

fora do balcão de atendimento. Ainda, há outro, que representa a profissional de higienização, 

que usa avental, touca e porta um balde, vassoura e pano de chão. Esses são os elementos que 

nos fazem identificá-la como faxineira.  

De acordo com a espacialização, os personagens estão todos posicionados em um 

ambiente que representa uma possível praça de alimentação, em algum shopping, por 

apresentar um cenário com elementos de buffet, semelhantes ao encontrados nos restaurantes 

da Spoleto, fila de clientes. Além das imagens, há som ambiente, o que pode ser percebido 

pelos ruídos e conversas de outros.  

Quanto à temporalização, o tempo é desencadeado pelo diálogo dos personagens 

atendente e cliente, no qual se usam os termos “Bom-dia” e “Almoço”, indicando-nos que a 

situação se passa no final da manhã, no horário em que normalmente se costuma almoçar. 

Esses são alguns elementos que nos fazem ter uma noção. Além dos elementos que se 

encontram presentes no vídeo, percebe-se que a situação se passa no presente, fazendo o uso 

de figurinos e cenários atuais, porém nenhuma data ou ano são citados, deixando livre para 

que uma pessoa que assista ao vídeo hoje ou daqui a cinco anos se identifique. O vídeo 
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também não faz o uso de flashback nem avanço no tempo, deixando claro que a situação 

acontece no presente.  

No que se refere à tonalização, fica claro o tom humorístico, sarcástico e debochado, 

tanto no roteiro quanto na interpretação dos atores para expressar uma situação de um 

atendimento precário, longe daquele esperado pelas grandes marcas. Para marcar esse tom, 

são identificados no vídeo os termos usados pelos personagens, que denotam um ar de 

descaso, pressão ao cliente, até chegar a níveis de violência verbal e física. 

 

 

4.1.4 Instância comunicativa do vídeo Spoleto Parte 2 

 

a) Ficha técnica  

Roteiro: Fábio Porchat 

Atendente: Fábio Porchat 

Cliente I: Clarice Falcão 

Cliente II: Letícia Lima 

Gerente: Gabriel Totoro 

Paciente: Gustavo Chagas 

Direção: Ian SBF 

Fotografia: João Paulo Casalino 

Direção de produção: Nataly Mega 

Produção: Bianca Caetano e Ohana Boy 

Edição: Ian SBF 

Finalização: Luanne Araújo 

Captação de som: Gustavo Chagas 

Figurino: Bianca Caetano e Nataly Mega 

Arte: Bianca Caetano e Ohana Boy 

 

b) Comunicativa restrita  

Devido ao sucesso do vídeo 1, em que era satirizado o atendimento recebido pelo 

cliente ao procurar os restaurantes Spoleto, a marca notou o sucesso que a produção estava 

tendo via web e resolveu criar uma parceria com o canal Porta dos Fundos. Dados 

encontrados em sites como o Wikipédia mostram que a rede de massas foi quem sugeriu a 

veiculação do nome da marca com as produções. Após o sucesso da primeira produção, que 
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foi postada no YouTube no dia 13 de agosto de 2012 e que obteve mais de 7.402.302 

visualizações, foi postado também no canal, no dia 29 do mesmo mês, outro vídeo, já com o 

nome Spoleto Parte 2 (Figura 6), que possui até o momento 3.938.998 visualizações. 

 

 
Figura 6 − Freme do vídeo Spoleto Parte 2 

Fonte: YouTube.com. 
 

 

4.1.5 Instância discursiva do vídeo Spoleto Parte 2 

 

- Descrição da peça 

O vídeo, com duração de três minutos e nove segundos, inicia recuperando imagens da 

primeira produção, em que aparece a cliente sendo mal atendida pelo atendente; logo após, a 

cena muda e mostra que, no caso, o gerente do restaurante estaria mostrando a filmagem para 

o atendente, ambos sentados numa praça de alimentação. Em seguida, o atendente se levanta e 

sai caminhando até trocar de cena, quando ele aparece lendo um jornal de classificados, dando 

a entender que estaria procurando outro emprego. A cena muda novamente, e começam a 

aparecer pequenos trechos nos quais o atendente aparece trabalhando em outros empregos, 

começando como atendente de telemarketing, onde continua sendo agressivo e ofendendo as 

pessoas verbalmente; em seguida, ele aparece como ascensorista, onde também continua não 

tendo muita paciência para lidar com as pessoas. Após voltar para uma cena onde o atendente 

está trabalhando como telemarketing, eis que ele aparece novamente na bancada do 

restaurante Spoleto, usando um avental onde está escrito “Estou em treinamento, posso 
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ajudar?” e começa a atender uma cliente, inicialmente sendo bem educado. É possível ver que 

o gerente está observando o seu comportamento e que, em momentos em que o atendente 

começa a falar um pouco mais alterado, rapidamente pede para que ele se acalme. A cena 

continua e, apesar de o atendente começar a se alterar, percebe-se que ele está tentando se 

controlar. A cena acaba, e, então, surge uma tela branca com os seguintes dizeres: “Isso 

jamais deve acontecer. Mas às vezes foge do nosso controle... Se foi mal atendido no Spoleto, 

conte pra gente e nos ajude a melhorar. Escreva para: sos@spoleto.com.br”, aparece a marca 

da Spoleto e, por fim, um link com o vídeo 1, para que seja possível vê-lo (Figura 7).  
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Figura 7 − Frame do vídeo Spoleto Parte 2 

Fonte: Youtube.com. 
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- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, diz respeito à preocupação de uma marca em atender bem a 

seus clientes. Para isso, o vídeo mostra que às vezes as empresas não têm como controlar as 

atividades de seus funcionários e que o problema, muitas vezes, é o temperamento difícil de 

algumas pessoas que trabalham na empresa. 

Quanto à figurativização, os elementos de identificação de que a marca está tomando 

providências, fazendo-nos perceber que o problema do mau atendimento era culpa do 

atendente e não da marca, são as cenas que mostram o gerente conversando com o atendente, 

o atendente sendo agressivo em outros empregos, assim como o gerente observando o 

funcionário em serviço e o uso de avental com a identificação de que o atendente está em 

treinamento. 

No que diz respeito à actorialização, os personagens que trabalham na Spoleto fazem 

uso de uniformes com a marca da empresa. O gerente aparece com uma camisa vermelha, que 

é uma das cores da marca, e com um crachá; o atendente está uniformizado com o uniforme 

da Spoleto e possui um pegador de ingredientes. É possível identificar que o atendente está 

procurando emprego, pois ele aparece lendo os classificados do Rio de Janeiro e, em seguida, 

em uma fileira de atendentes de telemarketing, fazendo o uso dos fones de ouvidos, que são 

de uso dessa profissão. Em seguida, o atendente aparece usando camisa azul e calça social, 

roupa comum usada por porteiros e ascensoristas. Por último, o atendente volta à bancada do 

restaurante, mas agora fazendo uso de um avental da marca, informando que ele está em 

treinamento. O homem que entra no elevador para ir ao médico e a cliente que faz o pedido no 

restaurante estão usando roupas normais, sem nenhuma identificação.  

De acordo com a espacialização, os personagens inicialmente estão posicionados em 

um ambiente que representa uma possível praça de alimentação em algum shopping, por 

apresentar um cenário com elementos iguais aos encontrados nos restaurantes da Spoleto. Em 

seguida, quando o atendente procura emprego, é possível que ele se encontre em sua casa, 

apesar de não aparecer muito o ambiente, porém o uso de roupas informais e a leitura do 

jornal nos remetem a uma atividade mais caseira. Nas cenas em que o atendente exerce a 

função de telemarketing, é possível ver uma fila de pessoas usando os mesmos fones de 

ouvidos e computadores que são encontrados em call centers. Quando o atendente aparece 

sendo um ascensorista, a cena é toda gravada dentro de um elevador, podendo-se ver os 

botões e as setas que identificam se o elevador está subindo ou descendo. Por fim, voltando ao 

restaurante, é possível ver todos os elementos encontrados nos restaurantes da marca, como 

bancada, uniformes, geladeiras, fotos dos pratos e nome do restaurante.  
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Quanto à temporalização, segundo elementos que se encontram, inicialmente é feito o 

uso de flashback, quando o gerente mostra a situação ocorrida no vídeo 1; em seguida, as 

cenas em que o atendente passa por diversos empregos estão no passado e a última cena, em 

que o atendente volta para o restaurante, está no presente, dando a entender que as cenas 

passadas dos outros empregos seriam o histórico de maus atendimentos feitos pelo atendente 

do restaurante.  

No que se refere à tonalização, fica claro o tom de humor e de retratação, tanto no 

roteiro quanto na interpretação dos atores, para expressar uma situação do cotidiano que 

muitas vezes foge do controle das empresas, mostrando o quão preocupada a Spoleto está com 

o bem-estar de seus clientes.  

 

 

4.2 COMENTÁRIOS FINAIS  

 

Após análises feitas dos dois vídeos produzidos pelo canal de humor Porta dos 

Fundos, é possível a identificação de uma continuidade entre as duas produções. Os elementos 

encontrados no vídeo 1, apesar de não conterem nenhuma marca ou imagem que se refira à 

rede de massas Spoleto, são semelhantes aos usados no vídeo 2, no qual já se faz o uso de 

figurinos e elementos da própria marca, como nos aventais, chapéus e painéis com fotos de 

pratos de massas.  

O uso de um flashback no início do vídeo 2 faz relembrar a situação ocorrida no vídeo 

1, estabelecendo a relação de um vídeo com o outro, mostrando que a segunda produção é 

uma continuidade da primeira. No vídeo 1, a ênfase foi no tom agressivo e a falta de preparo 

que muitos atendentes possam vir a ter ao atender um cliente; já no vídeo 2, o que foi 

enfatizado é a preocupação da empresa em lidar com esse tipo de situação, mostrando que 

isso não está no controle deles e que muitas vezes o problema são as pessoas que ali 

trabalham e não a empresa em si.  

O humor está presente em ambos os vídeos, no primeiro esse humor vem por trás de 

uma situação um tanto quanto estressante e violenta; já no segundo, observa-se que o 

causador dessa situação encontrada no primeiro vídeo é o personagem de Fábio Porchat, que 

se comporta da mesma forma em diversos trabalhos. 

Acredita-se que um dos fatores essenciais para o sucesso dos vídeos foi a presença do 

humor em ambas as produções, deixando o assunto − que é delicado e que, possivelmente, 
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muitas pessoas já experimentaram, sendo mal atendidas ao procurar determinado 

estabelecimento − mais descontraído, além de tirar sarro da situação.  

O canal Porta dos Fundos estava no início de suas produções quando produziu os 

vídeos sobre a Spoleto, e acredita-se que foi o sucesso que obteve com essas produções que 

ajudou o canal a crescer e ganhar fama na internet, assim como a Spoleto, que, para muitas 

pessoas, era desconhecida e, com os vídeos, pôde se tornar mais popular.  

A Spoleto soube aproveitar a oportunidade que surgiu com a veiculação da produção 

audiovisual. Como citado por Saad (2005), as formas de se comunicar evoluíram e, com isso, 

ouve uma adaptação na forma de se interagir, graças aos avanços tecnológicos. Mas não foi 

somente a evolução da comunicação que contribuiu para a apropriação do vídeo pela marca, 

mas também o uso do marketing digital e suas novas estratégias, que hoje fazem parte do 

cotidiano das empresas. Segundo Telles (2010), o ambiente digital vem crescendo cada vez 

mais dentro das estratégias de marketing empregadas nas empresas atualmente, pois a grande 

maioria dos seus consumidores, e também os formadores de opinião, está presente nesse 

ambiente e isso deve ser levado em conta quando as estratégias de marketing forem 

estabelecidas pela empresa.  

A apropriação do vídeo 1, que antes se chamava Fast food e passou a se chamar 

Spoleto, foi a grande jogada de marketing da Spoleto, pois a propagação do vídeo e o seu 

sucesso fizeram com que a marca ficasse em ascendência. A Spoleto se arriscou ao fazer o 

uso da veiculação do seu nome com um vídeo onde não era passada uma imagem muito boa 

do estabelecimento, mas foi uma grande estratégia de marketing, pois, com o vídeo em 

propagação, o nome da marca também seria propagado e, assim, a marca ficaria em evidência. 

A produção do vídeo Spoleto 2 foi outra jogada de marketing, pois a marca se redimiu perante 

os clientes e pôde mostrar o quão preocupada com seus consumidores ela estava.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso de estratégias de marketing teve que se adaptar com as novas formas de 

comunicação que surgiram com a evolução do homem, a forma de se comunicar mudou e o 

ambiente onde o público deve ser atingido também. Com a chegada da era da tecnologia e as 

novas formas de comunicação, as empresas tiveram que se adaptar a essas novas 

padronizações, para que não ficassem obsoletas perante a concorrência e, assim, pudessem 

ficar o mais próximo possível de seus consumidores.  

O uso da internet ajudou tanto os consumidores a se expressarem e a formarem 

opiniões como as empresas, que agora conseguem estar mais próximas dos seus clientes para 

saber quais são as suas necessidades e expectativas com a empresa. Uma consequência dessa 

nova forma de se expressar no ambiente digital é que opiniões diversas são formadas a cada 

segundo, e as empresas devem estar sempre muito bem informadas do que acontece para 

preservar a imagem da marca. No caso da Spoleto não foi diferente, com a grande facilidade 

de expressão via web e o surgimento do vídeo viral, a marca soube fazer uso das fermentas 

certas e aproveitar a oportunidade para promover a marca. 

O problema central desta pesquisa se dava em descobrir quais estratégias de marketing 

a rede de massas Spoleto empregou após o surgimento de um vídeo viral no canal de vídeos 

YouTube. Como resposta para esse problema, podemos destacar que a marca soube aproveitar 

as oportunidades que o ambiente digital dispunha para tal questionamento, fazendo uso da 

apropriação do vídeo, mudando o nome original de Fast Food para Spoleto e firmando uma 

parceria com o canal de humor Porta dos Fundos para a produção de mais um vídeo, no qual 

era exposta a retratação da marca perante seus clientes e utilizadas as mesmas ferramentas de 

compartilhamento usadas no vídeo anterior. Segundo Las Casas (2009), o contato mais direto 

entre empresas e consumidores cria uma relação mais íntima, a apropriação do ambiente 

digital para a retratação da marca se deu por o consumidor estar presente nesse ambiente. 

Em relação aos objetivos específicos, o primeiro referia-se ao mapeamento da rede de 

massas Spoleto. Através de pesquisas e buscas em sites, foi possível descobrir que a empresa 

inicialmente tinha um formato totalmente diferente do encontrado hoje e que, após a criação 

de um estabelecimento por dois sócios e a prática no ramo de alimentos, foi possível a criação 

da marca Spoleto e, assim, a possibilidade de franquias em todo o Brasil e no exterior, 

fazendo com que a marca fosse conhecida em diversas regiões.  

Seguindo com os objetivos específicos, a averiguação da atitude tomada pela Spoleto 

após o surgimento do vídeo 1 se deu por fazer o uso de apropriação da produção audiovisual e 
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veiculação de seu nome com o vídeo. A atitude, embora parecesse arriscada, rendeu frutos e 

publicidade espontânea à marca, e, com a parceria feita com o canal de humor Porta dos 

Fundos, foi feita uma segunda produção para a continuação do vídeo, assim podendo haver 

uma retratação da marca perante seus clientes. O uso da estratégia de não fugir do assunto e 

assumir os riscos fez bem à imagem da empresa, que hoje é bem mais conhecida do que 

anteriormente aos vídeos.  

Por fim, o objetivo de comparar e analisar as produções audiovisuais produzidas para a 

marca Spoleto nos mostra a estratégia usada pela empresa, na qual foi feita uma parceria entre 

a rede de massas e o canal de humor, e concluímos então que as produções tem uma 

continuidade e se completam, quando produzido o vídeo 2 foi feito o uso de trechos do vídeo 

1 fazendo uma ligação entre ambos. O uso de humor nas produções fez com que as produções 

fossem bem aceitas, fazendo com que ambos, tanto a Spoleto quanto a Porta dos Fundos 

saíssem ganhando e gerando publicidade para ambos. 

É gratificante perceber que os obstáculos foram vencidos, tanto do trabalho como 

pessoal, o fato de não haver muitas referências de pesquisa quando o assunto era o canal de 

humor Porta dos Fundos fez com que novas formas de pesquisas bibliográficas fossem feitas e 

concluídas com êxito, assim como os obstáculos enfrentados como pesquisador, apesar de não 

se ter o hábito da pesquisa, o assunto diferenciado e atual, fez com que o trabalho se 

concluísse e desvendando detalhes jamais interpretados antes. Por esse motivo, pretende-se 

absorver muitas coisas desse trabalho, os frutos colhidos por essa pesquisa não irão acabar 

junto com está conclusão, o marketing e suas estratégias são surpreendente, e espera-se não 

parar de pesquisar sobre o assunto tão cedo.  
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