
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

George Kemp Honorato Pereira 
 
 
 
 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 
 
 

PRODUCT PLACEMENT NA WEB: O USO PORTA DOS FUNDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2017/2 



1 
 

George Kemp Honorato Pereira 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCT PLACEMENT NA WEB: O USO PORTA DOS FUNDOS 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho Final de Graduação II apresentado ao 
Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 
Comunicação Social, do Centro Universitário 
Franciscano – UNIFRA, como requisito para a 
obtenção do título de Bacharel em Publicidade 
e Propaganda. 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Michele Kapp Trevisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2017/2 



2 
 

 
Centro Universitário Franciscano 

 
 
 
 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Monografia. 
 
 
 
 

PRODUCT PLACEMENT NA WEB: O USO PORTA DOS FUNDOS 
 
 
 
 

Elaborada por 
 
 
 
 

George Kemp Honorato Pereira 
 
 
 
 

Como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda 
 
 
 
 

________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Michele Kapp Trevisan 

Orientadora (Centro Universitário Franciscano) 
 
 
 
 

________________________________________ 
Prof.ª Ms. Angélica Moreira Pereira 

1ª examinadora (Centro Universitário Franciscano) 
 
 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Franco Codevilla 

2º examinador (Centro Universitário Franciscano) 
 
 



3 
 

PRODUCT PLACEMENT NA WEB: O USO PORTA DOS FUNDOS1 
 
 

George Kemp Honorato PEREIRA2 

Michele Kapp TREVISAN3 

Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 

 
 
 
 
RESUMO  
 
Há anos o product placement foi inserido no cinema e depois adaptado à TV, tendo destaque 
quando comparado com propagandas tradicionais. Com a passagem do tempo essa tática de 
marketing foi evoluindo e atualmente vem sendo inserido em webséries. Nesse contexto, o 
presente trabalho tem por intuito analisar a inserção de marcas e produtos na websérie Porta 
dos Fundos, datados de outubro de 2012 até setembro de 2016. O objetivo foi classificar os 
tipos de product placement utilizados em cada episódio, identificar os tipos recorrentes, 
analisar as formas de abordagem, como as marcas que mais surgiram e o tempo de exibição 
total na websérie e reflexão sobre a sua abordagem. Concluindo-se que o product placement é 
uma forma de comunicação útil frente aos desafios que as marcas encaram ao tentar 
sensibilizar uma audiência mais volátil tão recorrente nas novas redes sociais da atualidade. 
 
Palavras-chave: Product Placement. Websérie. Porta dos Fundos. 
 
 
ABSTRACT  
 
For years the placement of products to insert without movies and then adapted to the TV, 
being highlighted when compared with traditional advertisements. With a passage of time, 
this marketing tactic to evolve and update your insertion in webseries. In this context, present 
work by intuition, market analysis and products on the web. Port of Funds, dated from 
October 2012 until September 2016. The objective was to classify the types of placement of 
products in each episode, identify the recurring types, analyze the forms of approach, such as 
brands and more seminar and total viewing time on the web serie and reflection on an 
approach. It is concluded that product positioning is a useful way of communicating in front 
of the challenges that brands like to see aspire to sensitize a more volatile audience as they use 
the new social networks of today. 
 
Keywords: Product placement. Web series. Porta dos Fundos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão vem enfrentando forte pressão frente às novas formas de se consumir o 

conteúdo, proporcionadas pela tecnologia. Desde o advento dos sistemas de televisão por 

assinatura e pelo conteúdo pay-per-view com acesso via internet protocol (Netflix e Apple TV, 

por exemplo), a forma de escolher a programação e assisti-la, o modo de lidar com os breaks 

comerciais da programação, se alterou. A migração de uma boa parte da audiência para 

conteúdos disponíveis na internet, bem como o tempo dedicado à navegação em sites e mídias 

sociais, ameaça a dominação da mídia televisiva (LEE; FABER, 2007). 

Nesse contexto, a publicidade passou a se apresentar com formatos e estratégias mais 

variadas e complexas para poder atender a essas demandas surgidas com as transformações 

impulsionadas pelas tecnologias digitais. E o desafio para a divulgação das marcas passou a 

ser a busca por conteúdo, espaços relevantes para o consumidor, para que a marca adquira 

importância, tenha lembrança e relacionamento com o consumidor como resultado. 

Com a evolução da comunicação, realizar uma ação de marketing com êxito torna-se 

complexa pela cobrança dos consumidores de um rigor da regulamentação publicitária e dos 

apelos comerciais. Essa situação favoreceu o uso do product placement, uma ferramenta que 

constitui uma conexão emocional com os consumidores, gera mais afinidade com os atributos 

da marca e tem o potencial de transformar cada um dos seus consumidores em fãs do produto 

(HELENA; PINHEIRO, 2012, p.128). O product placement é um dos formatos destacados na 

propaganda não tradicional. Segundo Vasconcelos (2009, p. 101), ele consiste em: 

Ações de comunicação ligadas à aparição de um produto de determinada mídia, sem 
as características de propaganda, feita mediante pagamento por parte do produto do 
anunciante. Trata-se da inserção de um produto em programas de televisão, games, 
peças de teatro, etc. A aparição de uma determinada bebida no balcão de um bar 
numa cena de novela ou a marca de uma companhia aérea estampada no avião de 
uma cena de despedida de um longa-metragem são exemplos de product placement.  

O product placement, uma técnica de marketing promocional considerada antiga, foi 

inicialmente associada ao cinema. A primeira ação teve início em 1895, ano de invenção do 

cinema, com o filme Washing Day in Switzerland, produzido pelos irmãos Lumiére. Durante 

esse filme era exibida uma cena com operários caminhando pela praça, quando um homem 

entra em quadro empurrando uma carroça. As coisas parecem transcorrer normalmente, mas 

sobre a carroça ocorre um processo de lavagem com o sabão Sunlight Savon, fabricado pela 

Lever Brothers, que atualmente é a empresa Unilever (OGDEN; CRESCITELLI, 2009). 
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Mas há quem acredite que a prática do product placement começou em 1919 com o 

filme “The Garage”, que aparece o cartaz de um posto de gasolina, o Red Crown Gasoline. 

Anos após, o filme “Wing”, que ganhou o Oscar em 1927, exibia um personagem comendo 

um chocolate da Hershey’s. Depois de 50 anos essa mesma marca pagou milhares de dólares 

para ter seu produto divulgado na ficção “E.T. the Extra-Terrestrial” (REBELO, 2009, p. 05). 

A mistura de formatos publicitários e programas de TV, músicas e videoclipes criados 

para marcas, filmes em que produtos e marcas assumem papeis na narrativa, dentre outros, é a 

representação das estratégias de reestruturação midiática do séc. XX, que passou a dominar a 

produção cultural até os dias atuais (DONATON, 2007, p.09). O momento atual do mercado 

publicitário é uma reflexão dessas estratégias usadas, os investimentos em mídias alternativas 

– como a internet, patrocínios e eventos – estão sendo considerados pelos anunciantes devido 

aos custos menores, quando comparados com a TV e a vinculação com nichos de mercado, 

permitindo uma maior proximidade com o público (BOTELHO; ALMEIDA, 2006). 

Assim, anunciantes e veículos de comunicação usam alternativas para a eficácia de 

suas estratégias também por inserções em narrativas audiovisuais, que envolve a fusão entre 

conteúdo e propaganda por meio do product placement, além de seu uso em programas de TV 

(MCDONNELL; DRENNAN, 2010). Hoje mais webséries exploram o product placement, 

como é o caso da Porta dos Fundos, que produz websódios4 curtos de humor e são dispostos 

no YouTube e seu website5. O grupo surgiu em março de 2012 após a reunião de amigos com 

experiência em produção de conteúdo, parceria do Kibe Loco6 e a produtora Fondo Filmes. 

Em quatro anos o Porta dos Fundos alcançou três milhões de visualizações e em 2016 foi tido 

como o canal mais influente do mundo, segundo a Zefr (MEIO & MENSAGEM, 2016). 

Diante dessa explanação, este estudo propõe a seguinte problemática: como o product 

placement é explorado nos episódios da série Porta dos Fundos na web? Por conseguinte, o 

presente estudo tem como objetivo geral averiguar se as ações de product placement, que são 

promovidas na websérie Porta dos Fundos, seguem os mesmos conceitos já praticados no 

cinema e na televisão, ou se elas indicam novas abordagens. Quanto aos objetivos específicos, 

envolvem mapear suas inserções na Porta dos Fundos, identificar os tipos mais recorrentes, 

além de analisar as formas de abordagem utilizadas nessa referida websérie humorística. 
                                                             
4 Websódio é um neologismo que se refere ao episódio de uma série criada para ser difundido na internet, seja 
via streaming ou download e não para TV. A palavra vem de webisode (web + Isso Development Environment). 
5 Pelo fato do website do Porta dos Fundos conter menu temático de suas outras webséries – como O Grande 
Gonzalez, Refém e Viral – este pesquisador preferiu fazer a análise da websérie (de mesmo nome) diretamente 
do canal do Porta dos Fundos no YouTube, pois só neste se pode ver o número de inscritos, de visualizações, etc. 
6 Website humorístico criado em 2002 pelo publicitário, autor, roteirista, ator e apresentador, Antonio Tabet. 



6 
 

Considerando o cenário de consumo e comunicação na web, o público expressa os 

seus interesses ao escolher aceitar ou não a publicidade, o que é cabível diante das novas 

tecnologias. Consequentemente, o ideal para as marcas é evitar interromper o entretenimento 

do consumidor e continuar produzindo conteúdo publicitário relevante para então sensibilizar 

o público-alvo. Siqueira e Covaleski (2015, p. 15) reconhecem o estímulo ao surgimento de 

formatos publicitários que privilegiam os conteúdos e conceitos de marcas, fazendo o público 

entrar em contato com formatos de publicidade disfarçada de entretenimento. E com o 

product placement, o público-alvo recebe a mensagem de forma acolhedora, aceitando um 

conteúdo de seu interesse com facilidade. Nota-se uma quebra da ideia de que a publicidade 

interrompe a diversão. Castro (2012, p. 195) acrescenta o fato de que as disputas na internet 

“contribuíram para desestabilizar o modelo invasivo, sendo necessário seduzir o consumidor 

por meio da inserção de conteúdo mercadológico no próprio roteiro dos produtos”. 

Diante de um cenário de crescimento tecnológico na internet, a facilidade de acesso às 

informações faz aumentar o nível de crítica do público e também sua participação no processo 

comunicativo. Em consequência, o consumidor não é mais um mero receptor da comunicação 

publicitária, tornou-se um participante do processo, opinando e escolhendo o que quer e o que 

não quer ver (DONATON, 2007, p. 37). Assim as várias produções de conteúdos audiovisuais 

para a web ganharam espaço pelo interesse crescente do público. Conforme Lemos (2009, p. 

15), “vivemos na época do aqui e agora, onde os vídeos circulam facilmente pela web e estão 

à disposição do utilizador à distância de um clique”. Porém, isso também se dá devido às 

novas tecnologias permitirem aos usuários se tornarem criadores e consumidores de conteúdo 

de acordo com as suas necessidades individuais (ROMERO; CENTELLAS, 2008). Soma-se a 

popularização e a evolução tecnológica terem possibilitado o barateamento dos equipamentos, 

abrindo portas para os usuários produzirem seus conteúdos para veiculação na web. 

Nesse contexto, o presente tema se justifica pela importância das inserções de product 

placement dentro de uma websérie de modo estratégico. Este estudo tem também por função, 

mostrar aos estudantes de comunicação social em publicidade e propaganda a possibilidade de 

relacionar as teorias relativas ao product placement – tradicionalmente vistas no cinema e na 

TV – com a prática atual, apresentada em formatos para a web por meio do Porta dos Fundos. 

O interesse neste estudo de product placement tem a ver com o empenho inicial deste 

pesquisador pela técnica iniciada no cinema, que depois passou a ser utilizada na televisão e 

por último foi para a internet, por meio de webséries de conteúdos diversos. Portanto, cabe 

salientar a abordagem em cada um desses veículos, como a variação de seus procedimentos 

nesse modelo de marketing indireto, destacando a importância dele para os dias atuais. 
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2 O QUE É PRODUCT PLACEMENT E O QUE NÃO É 

 
O product placement compreende a inclusão de produto e/ou serviços em qualquer 

modalidade de produção em televisão ou filmes em troca de alguma forma de pagamento pelo 

anunciante. E há três níveis básicos dessa ferramenta, de forma que um complementa o outro, 

conforme a ordem: (a) inserção, quando o produto e/ou serviço é simplesmente exibido dentro 

do contexto; (b) aparição, em que o produto e/ou serviço é exibido e acompanhado de uma 

demonstração de uso; (c) e testemunhal, quando o produto e/ou serviço é exibido, demonstra-

se o uso e adiciona um depoimento favorável ao produto (OGDEN; CRESCITELLI, 2009). 

Os tipos de product placement citados por Blessa (2008, p. 76), são: visual, a simples 

aparição da marca ou produto; menção, a citação com um discurso direto; auditivo, o discurso 

indireto com referência à marca ou produto e o integrado, que associa a marca à narrativa sem 

uma quebra na história. Assim, essas ações não atrapalham o entretenimento do público-alvo, 

ocorrendo em contexto harmônico e de forma natural (OGDEN; CRESCITELLI, 2009). 

Ainda relativo às características, Lehu (2007, p. 84) elenca o product placement nas 

características: clássico, corporativo, evocativo e encoberto. Conforme o autor, o clássico é 

mais tático que estratégico, tendo objetivo principal fazer com que o produto ou a marca 

apareça no ecrã durante o filme; o corporativo dá preferência à marca acima do produto. Já no 

encoberto, a inserção é discreta, na maioria das vezes tão integrada com a cena que é natural e 

eleva o impacto. Concluindo, há o product placement evocativo, que segundo Lehu, é o mais 

discreto pelo fato da marca não aparecer nem ser claramente citada no ecrã, requerendo uma 

elevada integração com a storyline. Mas nem todas as marcas são usadas nessa abordagem, 

pois é preciso ser original e ter design distintivo para evocar seu nome na mente do público. 

Faz-se necessário diferenciar o product placement de outras técnicas de marketing, 

como o merchandising. Segundo Blessa (2008), o termo denota qualquer artifício, ação ou 

material promocional usado em um ponto de venda com o intuito de mostrar informações que 

sejam eficazes no que diz respeito a um produto/serviço para melhorar a visibilidade de 

marcas, produtos e serviços, com a alegação principal de ampliar as vendas. Já nos Estados 

Unidos, a palavra merchandising é tida como uma ferramenta que é caracterizada para o 

licenciamento de marcas para outros produtos que assim levam suas propriedades para o 

ponto de venda. Uma descrição similar é sustentada por Helena e Pinheiro (2012, p. 114), 

[...] descrever os produtos licenciados com propriedades dos filmes, cantores e times 
de basquete, por exemplo. Como uma camiseta do Justin Bieber, um boné dos 
Lakers ou uma caneca do Harry Potter. Esses produtos recebem o nome de 
merchandising exatamente por levarem essas propriedades diretas para a loja de 
esquina, ou seja, para o ponto de venda. 
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 Nesse contexto, a Rede Globo acredita que seus pontos de venda são as telenovelas e 

todo o produto ali inserido seria merchandising. Além dessa técnica, existe uma abordagem 

publicitária que alia marcos ao entretenimento. Há anos se estudam as produções audiovisuais 

com o intuito de entreter consumidores e agregar valor a uma marca, como o Advertainment. 

O termo Advertainment surgiu da união das palavras advertising (propaganda) e 
entertainment (entretenimento), em inglês [...] considerado por muitos a evolução da 
propaganda – está sendo praticado no mercado como uma nova forma de impactar o 
público-alvo, oferecendo-lhe momentos de lazer. (VASCONCELOS, 2009, p. 104). 

No início, o advertainment somente era usado em filmes, seriados e outros formatos 

de ficção, mas depois começou a ser utilizado em várias outras vias e surgiram derivações do 

termo. Um exemplo também é a derivação que anunciantes e empresas estão mergulhando, o 

Advergaming, o qual é uma integração de mensagens publicitárias e de jogos online. 

O advertainment apresenta-se como uma grande alternativa na mídia por carregar a 

importância de que toda ação seja assinada ou identificada como promovida pelo anunciante. 

Não se trata de uma interrupção no conteúdo, mas um formato que “acrescenta conteúdo e 

informação à publicidade para auxiliar as decisões de compra” (BARADON, 2006, p. 15). 

A inserção de produtos em conteúdo de entretenimento acontece em vários filmes. 

Segundo Santa Helena e Pinheiro (2012, p. 174), “o cinema é uma manifestação artística dona 

de poder envolvente que influencia [...] inspira hábitos e mobiliza audiências”. Um exemplo é 

o “007 - Operação Skyfall”, de 2012 (Figura 1), na qual o relógio Seamaster Planet Ocean, da 

marca Omega, é mostrado no pulso de James Bond – protagonizado pelo ator, Daniel Craig. 

            Figura 1 – Relógio Omega Seamaster Planet Ocean. 

 
            Fonte: Vecchio Joalheiros7. 

Um exemplo anterior de product placement, foi o filme “Negócio Arriscado”, de 1983 

(Figura 2). Esse foi estrelado por Tom Cruise, que utilizava óculos de modelo Wayfarer – da 

Ray Ban – nas cenas e este depois se converteu em sucesso de vendas (REBELO, 2009, p.05). 

                                                             
7 Disponível: <http://vecchiojoalheiros.com.br/blog/omega-lanca-relogio-limitado-para-007-operacao-skyfall/>. 
Acesso em: 20 mai. 2017. 
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            Figura 2 – Tom Cruise e óculos Wayfarer, Ray Ban. 

 
            Fonte: Óculos Blog8. 

Contudo, o product placement tem vantagens e desvantagens. Belch & Belch (2007, p. 

11) citam como vantagens: exposição, frequência, custos, recall/lembrança e segmentação. Já 

as desvantagens são apelo limitado, reação negativa do público e concorrência acirrada. Ele 

também é único para a imortalização das marcas quando é usado no cinema, pois a mensagem 

tem maior alcance até fora dos circuitos tradicionais de difusão (LAWALL, 2013). 

Além da presença no cinema, a prática do product placement remonta desde o início 

da história da programação televisiva, junto com o patrocínio da programação (DONATON, 

2007, p. 25). À medida que se avistavam as mudanças do cenário da publicidade, a produção 

de filmes e séries televisivas obteve crescimento de investimento em inserções de produto. No 

Brasil, mesmo com o passar dos anos, a utilização do product placement ainda precisa mudar. 

É unânime que o uso da ferramenta precisa evoluir muito no Brasil. O mercado 
ainda vê a ferramenta de uma forma marginal e menos importante. Principalmente 
no que diz respeito ao momento mais delicado de toda a ação de placement: a hora 
de pensar na presença dentro da trama, ou seja, as cenas em que os produtos serão 
inseridos (HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 114). 

A principal razão da aplicação desta técnica tem a ver com a compensação do zapping 

na altura dos intervalos para publicidade. No product placement o telespectador não costuma 

mudar de canal, pois a marca está integrada no programa e na maioria das vezes ela não é 

percebida pelo público, sendo absorvida inconscientemente. Em um estudo da Knowledge 

Networks, de 2004, verifica-se que 47% dos consumidores costumam mudar de canal quando 

veem TV. Conforme RUSSEL (2007, p. 75), “alternativas como o entretenimento ligado à 

marca (61%)... e product placement (44%)” são as mais vantajosas. Não apenas na TV, como 

nas produções de Hollywood, o product placement tem tido aumento pelo fato do público ser 

bem impactado. Já no Brasil, apenas 10% a 20% dos custos das produções cinematográficas 

(em média R$ 5 milhões) são supridos por product placement (ARBEX, 2007). 
                                                             
8 Disponível em: <www.oculos.blog.br/negocio-arriscado-oculos-tom-cruise-ray-ban-wayfarer>. Acesso em: 20 
mai. 2017. 
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3 O PRODUCT PLACEMENT E O CONTEÚDO SERIADO NA WEB 

 
Ao passo que a internet adquiria seu espaço, acreditava-se que a nova mídia iria 

substituir os antigos meios de comunicação, criando um formato híbrido. Mas nenhum meio 

substitui outro, e sim passam a reorganizar suas técnicas e equipamentos para garantir seu 

público, ou seja, procuram entender o público para conseguir as audiências. 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou o 
teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado a conviver 
com os meios emergentes. [...] Os velhos meios de comunicação não estão sendo 
substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados 
pela introdução de novas tecnologias (JENKINS, 2009, p. 41-42). 

Com consumo e comportamento único, os usuários da internet influenciaram o modo 

como as técnicas deveriam ser pensadas. Dessa forma, as empresas responsáveis por produzir 

os vídeos para disponibilização online viram a necessidade de estabelecer uma característica a 

esse novo meio. Para Lemos (2009), a forma de produzir para a web deve ser distinta, criando 

um conteúdo audiovisual que se enquadre principalmente na vida dos internautas. 

Pallottini (1998, p. 25) define o unitário televisivo como uma ficção apresentada de 

uma só vez, bastando-se, a narrativa, a si mesmo. O unitário se difere das demais estruturas 

por encerrar em um único episódio o começo, meio e fim de uma história única, mas que faz 

parte de um conjunto de outras histórias, sendo curto e incisivo, com bom timing dramático, 

não admitindo muitos personagens além dos protagonistas. Para entender o significado de 

uma websérie, deve-se considerar também a definição dada por Zanetti (2013, p. 78): 

[...] narrativa audiovisual, de qualquer gênero, produzida exclusivamente para a 
Internet, dividida em episódios, cada um com tempo de duração variável (em geral, 
de um a dez minutos) e oferecida com uma periodicidade (quase sempre semanal). 

A websérie é a união da narrativa seriada televisiva com a plataforma digital como 

segmento de veiculação e transmissão do conteúdo audiovisual. Por ela ainda não ter modelos 

próprios, vários formatos aparecem no meio digital. Em contraponto, Gosciola (2003, p. 113) 

explica que “não houve tempo para que fosse estabelecida uma linguagem própria [...] para a 

web, principalmente porque essa linguagem se desenvolve constantemente”. 

O conceito de websérie emergiu das pesquisas de dois espanhóis querendo encontrar 

novas formas de narrativas audiovisuais. Romero & Centellas (2008), visualizam a websérie 

como uma forma de renovar as estratégias da narrativa que foram estabelecidas pelos antigos 

meios de comunicação, agregando recursos online e audiência dos consumidores para ocorrer 

o desenvolvimento participativo nas histórias, fazendo com que haja maior interesse deles. 
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Outro modo de envolver os consumidores é com o gênero de destaque nas webséries 

brasileiras, o de humor. O riso na literatura, no cinema, humor no teatro, humor no cotidiano, 

o riso na televisão, no jornal, no rádio e na internet. “Fenômeno universal, o riso pode variar 

de uma sociedade para outra, no tempo ou no espaço” (MINOIS, 2003).  Ocupando espaço no 

cotidiano, o riso tem sido explorado na TV pela sua capacidade de entreter e informar. As 

redes televisivas transformam os programas em produtos de exportação e no Brasil esses 

produtos de ficção seriada são os mais exportados da programação (SOUZA, 2004, p. 11). 

Antes, o principal produto da ficção seriada nacional era a telenovela, mas programas 

como séries e minisséries disputam espaço na programação televisiva. Após importar séries e 

sitcoms, as redes de TV nacional resolveram fazer programas que apresentassem a comicidade 

do cotidiano, pondo à prova a irreverência dos personagens e o humor dos diálogos. Assim, a 

TV brasileira adaptou gêneros de sucesso nos EUA por usar combinações para atrair público. 

A migração de produtos audiovisuais da TV para a web, como o surgimento de novos 

formatos específicos para a internet, promove mudanças no modo de circulação e consumo de 

conteúdo audiovisual, afetando sensivelmente a dimensão das narrativas. Tudo isso resulta no 

aparecimento de gêneros híbridos cômicos da convergência de mídias. Vídeos caseiros, curtas 

e longas metragens, vinhetas, traillers, videoclipes e programas específicos para WebTV’s são 

os produtos que compõem o conteúdo audiovisual na rede (MONZONCILLO, 2003, p. 94). 

Um produto audiovisual que surge nesse contexto são as webséries, que mantém da 

tradição audiovisual, narrativas fracionadas, histórias que tem ou não continuidade narrativa, 

contadas por episódios. No Brasil há um grande número de webséries inseridas no YouTube 

com fundo humorístico e a Porta dos Fundos é uma entre elas, pois apresenta narrativas que 

beiram as comédias de situação televisivas e as ajustam as particularidades do meio internet. 

 

3.1 A WEBSÉRIE PORTA DOS FUNDOS 

 
Em parceria com o Kibe Loco e a produtora Fondo Filmes, foi criado – em março de 

2012 – o Porta dos Fundos. Segundo o website deles, seu público tem idade de 20 a 45 anos. 

O Porta dos Fundos tem Ian SBF9 como sócio fundador e atualmente o elenco se compõe de: 

Antonio Tabet, Evelyn Castro, Fabio Porchat, Gabriel Totoro, Gregorio Duvivier, João de 

Castro, Karina Ramil, Luis Lobianco, Rafhael Portugal e Thati Lopes. Com o deslocamento 

de conteúdos da web para a TV, o Porta dos Fundos realizou um ‘movimento inverso’ ao que 

                                                             
9 Ian Raul Samarão Brandão Fernandes é diretor, roteirista, produtor, editor e diretor de fotografia brasileiro. 
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acontecia antes – o de levar o conteúdo da televisão para a internet – tanto na questão de 

linguagem narrativa quanto as técnicas de produção da websérie (O GLOBO10). 

Somando o fato de estar em um diálogo constante com os conteúdos sociais, o humor 

do Porta dos Fundos dialoga, realiza trocas, de ordens temáticas, estéticas e estruturais com o 

universo midiático que o rodeia, buscando e apresentando elementos de rádio, teatro, cinema, 

literatura, web e principalmente de televisão para construir seus textos (SOUZA, 2004, p.22). 

A influência da televisão, cinema e publicidade é repetidamente exposta no Porta dos 

Fundos que, por meio de paródias e intertextos, encena as mídias que convive e seus impactos 

na sociedade. Seus textos se inserem na cultura midiática e mostra a relevância dos produtos 

midiáticos na vida dos consumidores ao reproduzir seus conteúdos (KRISTEVA, 1979, p. 68). 

O Porta dos Fundos tem mais de 13 milhões de inscrições e as visualizações de todos 

os vídeos somam mais de três bilhões de visitações, segundo seu canal. Tornou-se o mais 

acessado do Brasil, estando entre os 20 com maior acesso mundial. Hoje só perde para o canal 

do Whindersson Nunes11 em número de inscritos, 25 milhões. O contraste de canais de humor 

está na exploração de estruturas narrativas e formatos, sejam paródias musicais, entrevistas e 

vlogs de personagens reais ou fictícios, enquanto que o Porta dos Fundos se consolidou por 

produzir esquetes, provando produções cinematográficas e seriadas paralelas. A regularidade 

na publicação é relevante para o público saber quando voltar ao canal e assistir novos vídeos. 

Por isso o grupo aumentou a frequência de websódios semanais (Think whith Google12, 2014). 

Toda a consistência nas produções do Porta dos Fundos na web o categoriza não só 

como mais um dentre os diversos canais de humor no YouTube, mas como uma websérie de 

característica por websódios unitários. E observando os critérios de periodicidade e duração 

deles, o Porta dos Fundos posta seus vídeos três vezes por semana, cada esquete com uma 

duração média de três a cinco minutos. Ao fim de cada um é exibida uma vinheta rápida com 

uma cena final, mostrando algo peculiar do websódio, junto com os créditos da produção. 

Cada esquete do Porta dos Fundos tem personagens e tramas diferentes, marcados por 

narrativas com início, meio e fim, sendo uma estrutura seriada com temática geral, formato e 

proposta estética. E Machado (2000, p.84), que estuda a produção da TV e crê que ela se 

aplicada à web, vê que “a única coisa que se reserva nos episódios é o espírito das histórias”. 
                                                             
10 O depoimento de Fábio Porchat no jornal O Globo é disponível em: <http://www.oglobo.com/cultura/fabio-
porchat-gregorio-duvivier-apostam-no-humor-na-web-5857957>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
11 É um comediante, cantor, e youtuber brasileiro conhecido pelos seus vídeos de humor desde 2013. Disponível 
em: <www.youtube.com/user/whinderssonnunes/about>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
12 Fonte do Google de tendências e pesquisas em marketing digital. Disponível em: <www.thinkwithgoogle.com/ 
intl/pt-br/case-studies/porta-dos-fundos-youtube-brasil.html>. Acesso em: 21 mai. 2017. 
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4 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 
A pesquisa exploratória procura explorar um problema ou uma situação para prover 

critérios e compreensão. Segundo Boone e Kurtz (1998) ela é usada para descobrir a causa de 

um problema. Assim, foi aplicada em websódios do Porta dos Fundos para extrair inserções 

de product placement, proporcionando familiaridade com o problema e o tornando explícito.  

No que se refere à natureza da pesquisa, esta foi classificada como quali-quanti. Raupp 

e Beuren (2004) descrevem que na pesquisa qualitativa ocorrem análises mais profundas em 

relação ao fenômeno estudado e a qualitativa destaca características por meio de um estudo 

quantitativo, uma forma adequada para conhecer a natureza de um fenômeno social. Segundo 

Raupp e Beuren (2004, p. 93) as pesquisas quantitativas “caracterizam-se pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”.  

Referente à análise de conteúdo, segundo Chizzotti (1991, p. 98), ela é entendida como 

“um método de tratamento e análise de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta 

de dados, evidenciadas em um documento”. Essa análise busca refletir sobre a abordagem do 

product placement em uma websérie brasileira que continua com relevância na atualidade. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é tida como bibliográfica, pois busca o 

aprofundamento sobre o assunto, a fim de embasar teoricamente a execução da pesquisa. Essa 

se baseará em informações de livros, artigos e portais web (CERVO; BERVIAN, 2002, p.65). 

Para poder entender e resolver as questões mencionadas, primeiramente foi realizado 

um levantamento de inserções de marcas e produtos em 35 episódios do Porta dos Fundos 

(Figura 3) de outubro de 2012 até setembro de 2016 – episódios esses, escolhidos conforme a 

conveniência deste pesquisador – quase que um por mês, dentre os quatro anos. Isso teve por 

objetivo mapear os tipos de product placement e, com estas informações, foram observadas 

quais as estratégias mais recorrentes – sejam elas visuais, verbais ou integradas. Além disso, 

foi feito um diagnóstico aprofundado dentre as suas características – sejam essas estéticas ou 

narrativas – discutindo sobre as abordagens na web para o contexto das marcas utilizadas. 

Figura 3 – Capa do canal com o elenco da websérie. 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

No decorrer deste trabalho serão evidenciadas as categorias de análise detalhadamente, 

conforme os resultados da análise quantitativa por meio da tabela 1. Foi feito um mapeamento 

com tipos, estratégias e características do product placement no Porta dos Fundos. 

 Tabela 1 – O uso do Product Placement no Porta dos Fundos. 
 

 
Autores 

Tipos Inserção¹ Testemunhal Aparição Ogden; Crescitelli 
Estratégias Visual Disc. Direto Indireto² Integrado³ Blessa 

Características Clássico¹ Corporativo² Encoberto¹ Evocativo² Lehu 
Websódio Marca/Produto Tipos, estratégias ou características do Placement Dia Mês Ano 

Coma J. Walker/Itaipava I¹ V C¹ 

 

   

 

   

 

A I³ E² 15 out. 2012 
Tipo NET    T D C²  I²   I³  19 nov. 2012 

Versão Bras. Listerine I¹ V       E¹ A   31 dez. 2012 
Na Lata Coca/Dolly/Sukita I¹ V C¹ T D      I³  17 jan. 2013 
Já Volto Grêmio/Itaipava I¹ V          E² 29 abr. 2013 

Sorte Grande Colorama/Musa I¹ V C¹       A   3 jun. 2013 
2ª opinião Unimed        I² E¹    22 jul. 2013 

Compra Col. Prudence I¹ V       E¹   E² 5 set. 2013 
Gostosa Itaipava I¹ V C¹         E² 14 out. 2013 
Amigos Itaipava I¹ V C¹          16 dez. 2013 
ALALA Kinoplex  V C¹        I³  13 mar. 2014 

Problemas 
Domésticos 

Top Therm/Facas 
Ginsu 2000    T D C²   E¹  I³  7 abr. 2014 

Pipoca Coca/Halls/Chokito I¹ V    C²  I²   I³  5 mai. 2014 
Aumento Apple I¹ V C¹       A  E² 14 jul. 2014 

Trocadilho Itaipava  V C¹      E¹    20 out. 2014 
Pedido Burger King  V C¹  D C²       17 nov. 2014 
Viagem Itaipava I¹ V C¹      E¹    22 jan. 2015 

Na Lata 2 Coca/Botic./Fanta I¹ V C¹ T D      I³  5 fev. 2015 
Promoção Coca-Cola        I²     26 mar. 2015 
Conversa ASUS I¹ V C¹ T D      I³ E² 30 abr. 2015 

James Bond Rexona I¹ V  T D     A  E² 23 mai. 2015 
Não soube? ASUS I¹ V       E¹   E² 18 jul. 2015 

Alien Ford/ASUS I¹ V C¹ T D     A I³  27 ago. 2015 
RH Bom 
RH Mau 

Habib’s/Cultura 
Inglesa/WiseUp       T I²     26 set. 2015 

Maquininha Coca-Cola I¹ V       E¹    10 out. 2015 
Vaga Ford I¹ V           28 dez. 2015 

Narrador Del Valle  V C¹       A  E² 24 jan. 2016 
A Três Coca-Cola I¹ V C¹      E¹    15 fev. 2016 

Promovido ASUS I¹ V C¹      E¹ A  E² 28 mar. 2016 
Tio Coca-Cola I¹ V C¹          14 abr. 2016 

Animal Coca-Cola I¹ V C¹          14 mai. 2016 
Saúde Bob’s    T D        11 jun. 2016 

Farmácia Prudence I¹ V C¹      E¹    4 jul. 2016 
Grupo de 

Apoio ASUS I¹ V C¹     I²    E² 20 ago. 2016 

Milk Shake Bob’s/McDonald’s I¹ V C¹ T D      I³ E² 22 set. 2016 

Fonte: organização do autor. 

Concernente a análise quantitativa dos tipos de product placement mais recorrentes, 

vê-se o de inserção, visual e clássico. Segundo os autores Ogden e Crescitelli (2009), inserção 
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é quando o produto é apenas exibido dentro de um contexto. Para Blessa (2008), o placement 

visual envolve só a aparição da marca ou produto. E para Lehu (2007), o placement clássico 

tem por objetivo fazer a marca aparecer clara e explícita no ecrã durante o audiovisual. Este 

último autor cita uma análise de Richard Heslin, professor de psicologia na Universidade de 

Purdue, afirmando que as defesas contra publicidade das pessoas são reduzidas quando veem 

um audiovisual, o que oferece as marcas uma oportunidade única para se comunicar com eles. 

Foram localizadas cerca de 30 marcas ou produtos – algumas em menções triplas – em 

um total de 35 websódios do Porta dos Fundos. Dentre eles, 25 tiveram product placement de 

inserção, 28 placement visual e 21 foram o clássico – segundo o gráfico 1. Isso ocorre porque 

na maioria deles foi possível identificar mais de um tipo na mesma inserção – até três product 

placement simultâneos – quando levadas em consideração as definições dos autores citados. 

 
Lehu define, de modo mais especifico, que o product placement clássico existe desde 

que essa técnica de marketing se originou. Ela faz com que o produto ou marca apareça em 

uma cena como um plano e ângulo específico, como over the shoulder13, plano americano ou 

médio14. Um exemplo é observado no websódio “Alien” (Figura 4), que faz uma alternância 

entre plano americano, over the shoulder e plano geral, tornado a cena mais espontânea.  

Figura 4 – Alien (tempo: 0 minuto e 25 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

                                                             
13 Esse ângulo ocorre quando a câmera faz uma captação a partir do ombro de um personagem. Disponível em: 
<www.facetasdocinema.blogspot.com.br/2012/11/planos-e-angulos-de-gravacao.html>. Acesso em: 02 set.2017. 
14 O plano americano divide a figura humana próximo ao joelho. Já o plano médio a figura humana é enquadrada 
da cintura para cima (GAGE, L. D.; MEYER, C. O Filme Publicitário. São Paulo: Atlas, 1991). 

25

29

21

Gráfico 1 - Product Placement

Inserção
Visual
Clássico
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Na figura 4, evidenciada pelo personagem de Antonio Tabet ao falar com o alienígena, 

ela conversa segurando um smartphone da ASUS na mão, de maneira que esse fica visível no 

audiovisual. Apesar de a câmera ter alternado de tomada diversas vezes, o aparelho continua à 

visível à esquerda da tela, ocorrendo o product placement clássico de modo natural, mesmo 

que o personagem tenha mencionado ao alienígena algumas funções simples do celular. 

Outro ponto do placement clássico é que ele ainda tem uma classificação à parte, se 

dividindo entre chamativo e discreto. Os discretos são os que as marcas ou produtos aparecem 

em pontos estratégicos que permitem visibilidade. E os chamativos são aqueles que as marcas 

ou produtos participam da cena junto aos personagens. O celular da ASUS, mencionado antes, 

tem categoria de clássico chamativo ao ser segurado pelo ator. Porém, no mesmo websódio há 

o carro da Ford (Figura 5), outro product placement clássico chamativo, pois a marca aparece 

bem posicionada no ecrã e entre personagens. Soma-se o fato de que parte da cena dá ideia de 

que é iluminada pelo carro, haja vista que provavelmente foi gravada antes do nascer do sol. 

Figura 5 – Alien (tempo: 0 minuto e 30 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Um bom exemplo de clássico discreto pode ser visto no websódio “A Três” (Figura 6), 

que apesar da marca Coke haver ficado sem foco e nas costas do personagem, pode ser vista 

por mais de um minuto, com mudança de ângulo over the shoulder para um dos personagens. 

Figura 6 – A Três (tempo: 0 minuto e 02 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 
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Se para os autores Ogden e Crescitelli o product placement de inserção é quando as 

marcas são exibidas dentro de um contexto, nota-se isso no websódio “Já Volto” (Figura 7). A 

narrativa envolve a ida e a volta do marido para casa após meses, quando foi comprar cigarros 

em uma avenida movimentada e ao chegar encontra outro homem morando com sua mulher. 

Figura 7 – Já Volto (tempo: 1 min. e 39 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

O tempo acima ilustrou claramente uma utilização da estratégia de product placement 

em que a camiseta do Grêmio e a cerveja Itaipava estão inseridas, não desviando a atenção da 

narrativa. Ocorre similaridade no websódio “Animal”, entretanto, o contexto se trata de uma 

conversa entre amigos no restaurante e no meio da mesa há uma lata de Coca-Cola (Figura 8). 

Figura 8 – Animal (tempo: 0 minuto e 0 segundo) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Com plano médio de dois segundos, a cena retratada se altera entre over the shoulder, 

do ponto de vista dos dois integrantes e após 30 segundos volta para a cena de plano médio de 

dois segundos de novo, aparecendo outras duas vezes a lata de Coca-Cola no centro do ecrã. 

Segundo Blessa (2008), o product placement visual envolve simplesmente a aparição 

do produto. Entende-se então que mesmo que o surgimento da marca na narrativa seja rápido, 
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ainda é válido. No websódio “Promovido” (Figura 9) a marca do notebook ASUS aparece por 

apenas dois segundos, em um ângulo over the shoulder logo no início e ainda é bem visível. 

Figura 9 – Promovido (tempo: 0 min. e 01 segundo) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Até quando a marca não é vista com nitidez, sua visualização já se refere à tática de 

marketing citada acima. Um exemplo é o do websódio “Trocadilho”, em que a marca Itaipava 

aparece no fundo da cena, com pouco foco e ao lado de integrantes que dialogam (Figura 10). 

Figura 10 – Trocadilho (tempo: 0 min. e 26 seg.) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

As tomadas se alternam entre plano americano, médio e plano próximo – esse último 

enquadra o corpo humano da metade do tórax para cima, sendo útil para cenas que há diálogo. 

Ainda que garrafa e latas de Itaipava fiquem atrás dos atores, elas continuam sendo notadas. 

No que diz respeito à maior quantidade de inserções por produto em cada websódio, 

oito foram da Coca-Cola, seis da Itaipava e cinco da ASUS – conforme o gráfico 2. A Coca-

Cola não apenas apareceu, mas também foi mencionada e usou product placement integrado 

ou plot placement, que é quando a aparição da marca se relaciona plenamente com a narrativa. 
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Para Blessa o placement integrado (ou contextualizado) liga a marca à narrativa sem 

quebra de história. O que ocorreu no websódio “Na Lata” (Figura 11) era que a personagem 

procurava seu nome dentre várias latas de Coca Zero personalizadas. Essa tática de marketing 

tem o produto como parte fundamental da narrativa e não poderia ser substituído por outro. 

Figura 11 – Na Lata (tempo: 0 min. e 28 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

A sequência dessa estratégia foi o websódio “Na Lata 2” (Figura 12), tendo narrativa 

similar a primeira, mas um personagem procurava seu nome nas latas de Coca tradicionais. O 

product placement integrado faz parte igualmente deste audiovisual, visto que a marca além 

de aparecer integralmente no roteiro, ela também é mencionada seis vezes pelos personagens. 

Figura 12 – Na Lata (tempo: 1 min. e 42 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

5

8

6
Gráfico 2 - Marca ou produto

ASUS
Coca-Cola
Itaipava
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Ao se analisar a duração das inserções visuais desses produtos no ecrã, a ASUS fica 

em terceiro lugar em tempo de visualização e em segundo a Coca-Cola, que só nos websódios 

“Na Lata” e “Na Lata 2”, obteve 3 minutos e 20 segundos de duração. Mas a Itaipava fica em 

primeiro lugar – apesar de ter aparecido só em seis websódios – segundo o gráfico 3, a seguir. 

 
Quando se pesquisa o motivo desta websérie haver dedicado tanto tempo de aparição 

para a Itaipava em seus websódios, chega-se a informação de que o Grupo Petrópolis – o 

fabricante de bebidas detentor da marca – foi o primeiro a fechar um contrato de um ano com 

o Porta dos Fundos (MIDIAMAX15), de acordo com uma estratégia criada pela agência Y&R. 

O diretor do Grupo Petrópolis, Douglas Costa, apreciou como a Itaipava foi inserida 

nos websódios, vendo que ela ‘se encaixava nas situações, conseguia aumentar a visibilidade 

e sua presença online’ (PROPMARK16). Em vista disso, em 2014 eles renovaram o contrato, 

sendo um dos patrocinadores fixos da websérie, ao lado da Coca-Cola e ASUS (EXAME17). 

O fato explica o porquê de elas serem as marcas que mais apareceram no Porta dos Fundos, 

tendo quase exclusividade para mostrar seus produtos nos roteiros com bebida ou tecnologia.  

Conforme entende Lehu (2007), o product placement não é uma estratégia que tem por 

intuito aumentar o número de vendas, mas em alguns casos, seu uso faz as vendas crescerem. 

O mesmo autor sustenta que o product placement tem a função de gerar lembrança da marca. 

Nesse sentido, a empresa taiwanesa ASUS fez vários tipos de campanhas de marketing 

com o Zenfone no Brasil, tentando aumentar vendas e gerar lembrança da marca. Ela também 

apostou em product placement com o Porta dos Fundos, o exemplo está no websódio “Grupo 

de Apoio” (Figura 13), em que toda a narrativa gira em torno de um grupo de pessoas viciadas 

em smartphone, que conversam entre si por meio dos aplicativos e demais funções do mesmo. 
                                                             
15 Disponível em: <http://www.midiamax.com.br/cultura/256155-porta-fundos-marca-vale-r-500-milhoes.html>. 
Acesso em: 26 ago. 2017. 
16 Disponível em: <http://propmark.com.br/agencias/grupo-petropolis-anuncia-patrocinio-ao-porta-dos-fundos>. 
Acesso em: 03 set. 2017. 
17 Disponível em: <http://www.exame.abril.com.br/marketing/novo-video-do-porta-dos-fundos-tem-aparicao-de-
itaipava/>. Acesso em: 26 ago. 2017. 

04:36
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07:33

Gráfico 3 - Duração no ecrã
Itaipava Coca-Cola ASUS
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Figura 13 – Grupo de Apoio (tempo: 1 min. e 17 seg.) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

São vistos vários modelos do Zenfone da ASUS na roda de conversa, apesar da marca 

não ficar tão explícita e nem os personagens a elogiarem, se pode notar as características do 

produto de forma direta. Os personagens falam da capacidade do smartphone, interagem por 

meio de troca de mensagens, áudios e fotos, fazendo o product placement fluir comicamente. 

Quando se avalia as estratégias dos product placement ocorridos nos websódios – de 

acordo com os autores Ogden e Crescitelli – são implícitas, explícitas integradas ou explícitas 

não integradas, conclui-se de que ambas as formas podem ser exemplificadas, como se segue. 

O placement implícito é a colocação de um produto ou uma marca no cenário sem apresentar 

subsídio para a narrativa audiovisual. O websódio “Não Soube?” (Figura 14) é um exemplo 

por simplesmente mostrar a marca ASUS dos computadores de duas colegas de trabalho. 

Figura 14 – Não Soube? (tempo: 0 minuto e 06 seg.) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

No explícito integrado as marcas estão formalmente expressas como papel ativo por 

meio do manuseamento pelos atores. Um exemplo é notado no websódio “Gostosa” (Figura 
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15), em que praticamente todo o audiovisual, exceto depois da vinheta característica, o ator – 

Fábio Porchat – segura uma Itaipava na mão e a cena inteira é exibida em plano próximo18. 

Figura 15 – Gostosa (tempo: 0 min. e 20 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Já no placement explícito não integrado, o produto é formalmente expresso, mas não 

está integrado no roteiro audiovisual. Como exemplo, no websódio “Promoção”, a Coca-Cola 

só é mencionada por um dos personagens, todavia, ela não aparece em momento algum. 

Há maior efeito de gerar lembrança da marca quando o produto, ou seu display, é visto 

mais vezes consecutivas e o anunciante não precisará pagar mais por isso (Lehu, 2007). Um 

exemplo referente é o do websódio “Pipoca” (Figura 16), que tem o display da Coca-Cola. 

Figura 16 – Pipoca (tempo: 0 min. e 49 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Em grande parte se observa que a máquina de post mix e o freezer expositor da marca 

Coca-Cola ficam visíveis no audiovisual, ocorrendo até pouco antes dos créditos. Também no 

início um dos personagens menciona o produto, havendo o placement de discurso indireto – a 

marca não é elogiada (Blessa, 2008). E seus enquadramentos são plano próximo e americano. 

                                                             
18 O plano próximo abrange do tórax para cima. Disponível em: <http://facetasdocinema.blogspot.com.br/2012/ 
11/planos-e-angulos-de-gravacao.html>. Acesso em: 03 set. 2017. 
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No que diz respeito à quantidade de vezes que as marcas mais reincidentes apareceram 

nos websódios do Porta dos Fundos, há ainda o fator da quantidade de unidades que produtos 

aparecem por websódio. Quando o produto é mostrado com duas ou mais unidades, em uma 

cena de forma prolongada, permite que fique mais visível ao receptor. Um exemplo em que 

muitas unidades de um produto sendo exibidas no mesmo vídeo é o do websódio “Amigos” 

(Figura 17), no qual há quatro garrafas sobre uma mesa em que os atores jogam pôquer. 

Figura 17 – Amigos (tempo: 0 min. e 05 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Com respeito à estrutura dramática de humor, que é utilizada nos websódios do Porta 

dos Fundos, grande parte do que eles trouxeram no início do canal foram situações do dia a 

dia do brasileiro e sátiras da programação televisiva. Com o passar do tempo sua comédia se 

focou principalmente em situações corriqueiras, os tornando um canal requisitado no Brasil. 

Um exemplo de quanto eles procuram se engajar com seu público-alvo e alcançar até os que 

utilizam diversas mídias sociais19 existentes naquele momento, está no websódio com o título 

“Conversa” (Figura 18), nele uma mãe conversa com a filha que porta um smartphone ASUS. 

Figura 18 – Conversa (tempo: 0 min. e 01 segundo) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

                                                             
19 Espaço de exposição que o indivíduo só posta informações, sem gerar relacionamento específico. Disponível 
em: <www.midiatismo.com.br/qual-a-diferenca-entre-redes-sociais-e-midias-sociais>. Acesso em: 23 set. 2017. 
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No audiovisual a marca do smartphone ASUS fica em evidência durante todo o tempo, 

sendo demonstrado logo no início, conforme a ilustração acima. A personagem que interpreta 

a mãe elogia a qualidade da câmera sem citar a marca, ocorrendo o placement de exposição e 

demonstração – ou manipulação – acrescida de testemunhal (Ogden e Crescitelli, 2009). Esse 

é o nível que harmoniza melhor efeito por dar mais relevância ao produto dentro do contexto. 

 A ASUS Brasil seguiu o alinhamento global da empresa ao divulgar seu produto, mas 

criou uma campanha totalmente feita no Brasil desde o anúncio da chegada da linha Zenfone, 

com ações com influenciadores e vídeos publicitários. "Esse é o maior investimento da Asus 

em marketing para o Brasil. Focamos em ações no mundo digital. Nossa estratégia e esforços 

estão, dessa forma, em anúncios online, redes sociais, influenciadores, campanhas e outras 

ferramentas que possamos seguir com essa característica" (ADNEWS20, 2015). Isso foi o que 

afirmou em entrevista Marcel Campos, diretor de Marketing e produtos da ASUS Brasil. 

Para o anunciante, o product placement implica em uma oportunidade de comunicação 

que lhe permite sair da publicidade invasiva da TV, contornando certos trâmites (Lehu, 2007). 

Na televisão grande parte do conteúdo publicitário acaba sofrendo zapping do público-alvo. 

Mas na web há um maior número de oportunidades, como exemplo no websódio “Coma”, em 

que os atores manipulam e consomem de maneira descontraída a cerveja Itaipava (Figura 19). 

Figura 19 – Coma (tempo: 0 minuto e 16 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Ao refletir sobre o product placement e a sua forma de abordagem na websérie Porta 

dos Fundos, viu-se que o Grupo Petrópolis, detentor da Itaipava, notou não haver bloqueios 

para que fosse exibido ou consumido seu produto, seja pelo Porta dos Fundos mostrar várias 

unidades da sua cerveja em mãos ou mesmo prová-la durante as cenas. Essa situação jamais 

ocorreria se fosse uma série de TV ou break televisivo, rapidamente seria barrada pelo Conar. 

                                                             
20 O depoimento encontra-se disponível em: <http://www.adnews.com.br/publicidade/asus-aposta-em-guerrilha-
e-porta-dos-fundos.html>. Acesso em: 23 set. 2017. 



25 
 

O website do Conar21, no “ANEXO A” – Bebidas Alcoólicas – no tópico 3, “Princípio 

do consumo com responsabilidade social”, consta que: “a publicidade não deverá induzir, de 

qualquer forma, ao consumo exagerado ou irresponsável”. Acrescenta-se o inciso B, que reza: 

“não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou sugira a ingestão do produto”. 

Os comerciais de TV no Brasil seguem o Conar, do contrário teriam seus conteúdos retirados 

do ar. E apesar das webséries não estarem diretamente sob essa jurisdição, ainda podem ser 

objeto de denúncia. Ademais, um conteúdo na web considerado abusivo pode ser julgado pelo 

Marco Civil da Internet22, que entre outras coisas, preza pelos ideais da neutralidade de rede e 

dos direitos humanos, podendo retirar conteúdo impróprio do ar mediante ordem judicial. 

Marcas como Coca-Cola, ASUS e Itaipava se beneficiaram de narrativas feitas para o 

público jovem. Nos websódios se vê a intenção do Porta dos Fundos em construir narrativas 

para envolver o público-alvo de seus principais patrocinadores, similar ao seu próprio público. 

Um exemplo é o do websódio “Tio” (Figura 20), abrangendo falas antiquadas do personagem 

principal – que é interpretado por Fábio Porchat – diante de jovens. No cenário, uma garrafa 

de Coca-Cola e copos contendo o produto aparecem no canto direito do ecrã, sendo um copo 

também manuseado, observa-se que o audiovisual é a respeito de conversas entre amigos. 

Figura 20 – Tio (tempo: 0 minuto e 06 segundos) 

 
Fonte: Porta dos Fundos no Youtube. 

Diante do exposto nas análises, é possível pensar que – pela sutileza com que produtos 

são promovidos nas narrativas, como pela versatilidade nos níveis de exploração da imagem, 

marca e referência verbal – o product placement pode ser considerado como um dos suplentes 

da propaganda convencional. Ele é uma forma de comunicação útil frente aos desafios que as 

marcas encaram ao tentar sensibilizar uma audiência volátil tão recorrente nas mídias sociais. 

                                                             
21 Código de Autorregulação Publicitária. Disponível em: <http://www.conar.org.br>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
22 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível na íntegra em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato 
2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pôde averiguar determinados aspectos de como o product placement foi 

explorado na websérie Porta dos Fundos. Para tanto, se foi necessário conceituar a ferramenta, 

mapear formas de inserções, estratégias, características e identificar tipos de placement mais 

recorrentes para então compreender de que modo foram abordados na websérie mencionada. 

No que consta dos pressupostos metodológicos, foi feita a pesquisa exploratória acerca 

do tema product placement, havendo a análise quantitativa para realização do levantamento e 

mapeamento dos tipos de inserções, conseguindo-se um diagnóstico para a análise de 

conteúdo, com a seleção das amostras para a interpretação de suas informações e a coleta de 

dados. Tudo acabou estruturado de maneira mais detalhada na tabela 1 – essa tratou de 35 

websódios do Porta dos Fundos, datados de outubro de 2012 até setembro de 2016 – exibindo 

marcas e produtos abordados. A mesma tabela somente proporcionou os tipos, as estratégias e 

características do product placement na websérie por meio dos principais autores seletos para 

agregar ao tema – Ogden; Crescitelli (2009), Blessa (2008) e Lehu (2007), respectivamente. 

Quanto ao resultado da análise quantitativa, se notou que o product placement de tipo 

inserção aconteceu 25 vezes, contendo a estratégia visual por 28 vezes e característica clássica 

obteve 21 ocorrências. Já os produtos abordados com o product placement, totalizaram 30. No 

quesito referente à maior quantidade de marcas por websódio, 8 foram da Coca-Cola, 6 da 

cerveja Itaipava e 5 da ASUS. A Coca-Cola foi a única em que houve o placement com uma 

referência auditiva da marca, enquanto a ASUS, produtos de vários nichos (computadores, 

laptops e smartphones) e a Itaipava teve mais tempo de aparição na websérie: 7 min. e 33 seg. 

Viu-se que a Coca-Cola, a ASUS e a Itaipava se tornaram patrocinadores efetivos da 

websérie, tendo quase que exclusividade diante de outras marcas. Além disso, diferentemente 

de se optar por comercial televisivo – que é sujeito a determinadas normas que não permitem 

que o conteúdo de bebidas alcoólicas seja consumido – o Grupo Petrópolis obteve a utilização 

de placement da Itaipava em que personagens consumiam sua cerveja durante um websódio. 

 O presente pesquisador observou que o Porta dos Fundos obteve o apoio de 10 marcas 

poucos meses após seu primeiro vídeo – em seis de agosto de 2012. A partir disso, também 

outros anunciantes foram investindo na propaganda alternativa, o product placement, mesmo 

que exibido em meio as narrativas humorísticas do Porta dos Fundos. Notou-se que, apesar de 

ofertar maior tempo no ecrã para as marcas mais reincidentes, a websérie não permitiu que 

outros anunciantes tivessem narrativas menos elaboradas. Portanto, ver como o placement foi 

abordado no Porta dos Fundos é de relevância para acadêmicos de publicidade e propaganda, 
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haja vista que essa estratégia não convencional acrescenta as marcas de seus anunciantes uma 

possibilidade de penetrar na mente do target – envolto em conteúdo de humor e de mídias 

sociais – com facilidade. Essa técnica também insere realismo e força às narrativas ficcionais 

na web, principalmente porque o dia-a-dia das pessoas, no mundo real, é envolto em marcas. 

Com tantas possibilidades de se trabalhar com product placement na web, nota-se que 

alguns tipos de formatos são repetidos – nos quatro anos de websódios do Porta dos Fundos 

que foram selecionados para a análise e reflexão deste trabalho – indicando que ainda podem 

ser criadas novas formas de se usar o product placement nos novos meios e formatos que a 

tecnologia comunicacional promove. Assim sendo, abrem-se mais portas para profissionais da 

publicidade e da propaganda atuarem de maneira contundente com essa tática não agressiva, 

pois ela dá a probabilidade tanto de encantar anunciantes como de sensibilizar o público-alvo. 
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