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RESUMO 

 

O videoclipe é um formato que expandiu sua constituição e passou a servir 

não apenas para a promoção mercadológica da música ou do artista, mas também 

para a promoção de marcas. O presente trabalho tem o objetivo de explanar acerca 

da utilização do videoclipe como plataforma de conteúdo. Para isso, iremos expor 

conceitos como Indústria Cultural, branded content, redes sociais, publicidade, 

storytelling e transmídia com base no estudo de caso do videoclipe “Exagerado” da 

Vivo e entender quais foram os fatores de sucesso que fizeram o filme publicitário 

ser o mais visto e compartilhado em 2015. 

Palavras-chave: Videoclipe; Indústria Cultural; branded content; Redes Sociais; 

Publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The music video is a format that has expanded its constitution and started to serve 
not only for the marketing promotion of the music or the artist, but also for the 
promotion of brands. The present work has the objective of explaining about the use 
of the video clip as a content platform. For this, we will expose concepts such as 
Cultural Industry, branded content, social networks, advertising, storytelling and 
transmigration based on the case study of the video "Exagerado" of Vivo and 
understand what were the success factors that made the advertising film to be the 
most Seen and shared in 2015. 

Key-words: Video Clip; Cultural Industry; Branded Content; Social Networks; 

Advertising. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O videoclipe, nosso objeto inicial de estudo é um formato que expandiu sua 

constituição e passou a servir não apenas para a promoção mercadológica da 

música ou do artista, mas também para a promoção de marcas. Este tipo de 

estratégia de comunicação caracteriza o branded content e pensa a associação 

entre produto e conteúdo de entretenimento musical de forma que ultrapassa as 

formas tradicionais de publicidade problematizando os lugares que os videoclipes 

ocupam no cenário midiático contemporâneo e suas relações com as estratégias 

publicitárias e seu discurso. Inserir o videoclipe no YouTube para criar conteúdo vem 

sendo uma aposta certeira muito explorada por diversas marcas. Diante desses 

conceitos, a proposta desse trabalho é analisar o videoclipe “Exagerado” da Vivo 

através da visão da Indústria Cultural, da análise de conceitos como o branded 

content em publicidade e propaganda, storytelling, ação transmídia e mídias sociais, 

como plataforma de conteúdo para a marca, já que o vídeo foi o mais visto e 

compartilhado nas mídias sociais em 2015. 

Tal trabalho conclusão de curso deve aprofundar-se na linha 2 de pesquisa 

em comunicação: tecnologias, ambiente digital e mídia, e a ação de branded content 

a partir do filme publicitário da Vivo, que seria o objeto empírico. O problema de 

pesquisa questiona se as estratégias de comunicação mercadológica utilizadas pela 

Agência África, produtora de conteúdo, fizeram a marca Vivo alcançar o resultado 

pretendido diante da proposta do branded content. 

Por assim ser, esse estudo acerca de branded content do case “Exagerado” 

tem por finalidade identificar quais as estratégias e táticas dessa ferramenta 

mercadológica fizeram o filme publicitário "Exagerado" ser o mais visto no YouTube 

em 2015 e trazer retornos positivos para a marca Vivo. 

Dentre os objetivos específicos pretende-se: 

 Identificar elementos contextuais importantes entre a indústria Cultural e o 

videoclipe como peça publicitária e redes sociais; 
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 Explanar acerca de branded content em redes sociais e como essa 

estratégia pode gerar retorno positivo para a marca e dentro desse 

conceito expor os itens relacionados (transmídia e storytelling) tendo como 

exemplo o case “Exagerado”; 

Os métodos verificados como mais adequados a serem aplicados para a 

pesquisa envolvem o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica, visto que o 

videoclipe é um recurso mais atual e que vem sendo usado com mais frequência, 

sendo um dos possíveis sucessos da marca. 

A hipótese trata-se de uma possível resposta ao problema de pesquisa, uma 

solução para o questionamento que envolve todo o projeto, partindo do pressuposto 

do investigador por meio de seu próprio conhecimento do assunto, sendo provisória, 

até que seja negada ou comprovada através de testes. Caso seja comprovada, será 

a resposta para o problema. 

Suponhamos que por meio de um estudo eficaz sobre o seu target, seu 

público alvo, a marca Vivo soube utilizar de estratégias bem definidas e delimitadas 

de comunicação mercadológica para atingir seu objetivo, gerar conteúdo e ser 

lembrada por seu consumidor atual ou em potencial. Assim, os métodos utilizados, 

como o branded content, a parceria com a empresa de telefonia Samsung, a 

veiculação do filme publicitário no YouTube, a escolha da música “Exagerado”, 

composição clássica de Cazuza, geraram conteúdo que representasse sua posição 

pretendida no mercado por meio de uma ação que possibilitou aos internautas a 

participarem ativamente da história do videoclipe através de uma interação com 

tecnologia transmídia associada a storytelling, ocasionando o sucesso do filme 

publicitário para a promoção do 4G da marca. 

O videoclipe “Exagerado” foi um case da Agência Africa, que para 

desenvolver uma ação transmídia, teve parceria com a Musikeria, empresa 

especializada em fortalecer marcas e personalidades através da música, gerando 

conteúdo. Segundo matéria publicada no jornal Propmark1(2016), a música 

“Exagerado” transformou-se em uma plataforma de conteúdo, gerando uma grande 

                                                           
1 PROPMARK. Musickeria promove entretenimento: Empresa estabelece parcerias com 
anunciantes e agências de publicidade e transforma música em plataforma de conteúdo. São 
Paulo, nº 2584, p. 48-49, fev. 2016. 
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oportunidade para a marca. De acordo com Luiz Calainho, diretor da Musikeria, “o 

mundo do conteúdo de uma maneira geral, está cada vez mais valorizado enquanto 

forma de posicionamento para marcas”. Nessa publicação n°2584 específica de 

propaganda e marketing, Propmark, publicada em fevereiro de 2016 nas páginas 48 

e 49 há uma matéria na seção Marcas, onde se esclarece que “o vídeo publicitário 

ultrapassou os 30 milhões de views e foi o mais visto do YouTube em 2015. ” 

A Indústria Cultural sustentada pelos videoclipes publicitários foi objeto de 

estudo de pensadores importantes, como Theodor Adorno e será estudada mais 

especificamente a partir da ótica de uma sociedade manipulada pela mídia, incapaz 

de exercer sua opinião acerca dos produtos impostos pela mesma. A escolha do 

público alvo é uma parte importante no processo de construção de um conteúdo, 

que segundo Adorno (1999, p. 6), “a constituição do público, que teoricamente e de 

fato favorece o sistema da indústria cultural, faz parte do sistema e não o desculpa.” 

A intensa necessidade de se obter sucesso na propagação do filme 

publicitário propõe investir no ambiente digital, que segundo Martha Gabriel (2010), 

“permite criar plataformas contínuas de interação, que engajam o público e não 

apenas “o atingem”. 

A partir das leituras de Marketing 3.0 de Philip Kotler (2010) e Marketing na 

era Digital de Martha Gabriel (2010), observou-se a evolução e as mudanças dentro 

dos padrões do marketing, que modificou seu foco e sua forma adequando-se à 

sociedade conectada. 

Las Casas (2010), em seu livro Marketing Interativo – a utilização de 

ferramentas e mídias digitais expõe o poder do consumidor digital e como esse 

consumidor busca por informações sobre as marcas pelas quais está interessado. 

 

Com maior interatividade na rede por meio das redes sociais, o consumidor 
digital, no momento de tomada de decisão da compra, considera mais as 
opiniões de amigos e sugestões dos internautas do que as propagandas de 
massa convencionais utilizadas pela maioria das empresas. (Las Casas, 
2010, p. 44) 

 

O crescimento do investimento em vídeos publicitários é uma nova 

oportunidade, visto que, de acordo com Vaz (2010, p. 425): 
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Frente a todas as barreiras que os anúncios estão sofrendo por um público 
cada vez mais exigente quanto ao conteúdo do que assiste, uma nova 
maneira de comunicação parece tomar conta do universo das empresas - o 
vídeo. 

 

Assim, somos afetados por diversas informações o tempo todo e vivemos em 

rede a maior parte do nosso dia. Castells, (1999, p.56), ressalta que a "rede é um 

conjunto de nós interconectados". 
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CAPÍTULO I - INDÚSTRIA CULTURAL E COMUNICAÇÃO 

 

 

Para entender melhor o fenômeno da Indústria Cultural é preciso explicar o 

que seria cultura. O conceito está ligado às expressões da autenticidade, da 

integridade e da liberdade, seria uma manifestação coletiva que reúne heranças do 

passado, modos de ser do presente e aspirações, isto é, o delineamento do futuro 

desejado. De acordo com trecho retirado do site Clips2, cultura é muito mais do que 

hoje em dia denominamos de “arte” (como música, cinema e poesia, por exemplo) 

seria toda a raiz de uma população, o que eles têm de mais íntimo e comum, com o 

que se identificam, quem são, tudo que circunda tal povo, todas as formas de 

criação intelectual nas ciências humanas, naturais e exatas que foram criadas por 

eles ao decorrer de séculos. É a esse conjunto de atividades que se deveria 

denominar de cultura, ela é a alma de um povo. Já a Indústria Cultural é o avesso 

desse conceito e vai contra todos os princípios, pois, faz com que a cultura passe a 

ser consumida e industrializada como uma coisa qualquer. 

Para estudar o fenômeno da Indústria Cultural na sociedade é necessário 

compreender como é disposta a cultura conforme Dwight Mac Donald apud Coelho 

(1998): 

[...] três formas de manifestação cultural: superior, média e de massa 
(subentendendo-se por cultura de massa uma cultura "inferior"). A cultura 
média, do meio, é designada também pela expressão midcult, que remete 
ao universo dos valores pequeno-burgueses [...] uma vez que, para ele, não 
se trataria nem de uma cultura, nem de massa. 

 

O fenômeno da Indústria Cultural, produto da Revolução Industrial, 

capitalismo liberal, economia de mercado e sociedade de consumo, surge no 

cenário da produção cultural.  

 

                                                           
2 Disponível em <https://clipss.wordpress.com/2008/06/18/video-clipe-e-a-industria-cultural/> Acesso 
em 30 de setembro de 2016. 
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Em meados dos anos 40, Adorno e Horkheimer criam o conceito de 
indústria cultural. Analisam a produção industrial dos bens culturais como 
movimento global de produção da cultura como mercadoria. (MATELLART, 
2010, p 77) 

 

A partir do século XX, os meios de comunicação massivos, o mass media3, 

formaram as bases para a cultura de massa, que é produto da Indústria Cultural, a 

massificação da cultura, o fazer em série para grande número de pessoas. 

O conceito designado de cultura de massas é essencial e está relacionado 

com o mass media. Nos anos 50 e início dos anos 60, alguns autores marcaram a 

discussão sobre o tríptico: indústria cultural, cultura de massa e sociedade de 

massa. Dentre eles, vamos destacar Umberto Eco, um semiólogo italiano, autor da 

obra "Apocalípticos e Integrados" (1964), obra em que resume a clivagem que 

separa detratores e partidários da cultura de massa, mesmo que de forma simples 

ele diga o que está em jogo (Martellart, 2010). Dentro da visão de Umberto Eco, há 

uma dualidade associada ao termo cultura de massas, e segundo ele seria possível 

englobar as opções culturais em dois campos, os chamados apocalípticos e 

integrados: 

 

Apocalípticos, os que vêem nesse novo fenômeno uma ameaça de crise 
para a cultura e para a democracia. Integrados, os que se rejubilam com a 
democratização do acesso dos "milhões" a essa cultura do lazer. 
(MATTELART, 2010, p. 83) 

 

Os apocalípticos abrangem uma faixa mais reduzida da sociedade (“alta 

cultura”) e são contra o acesso facilitado e consideram esse cenário como um perigo 

à “verdadeira” cultura. Já em contrapartida, os integrados pertencem à maior parte 

da população e afirmam que a acessibilidade à cultura deve ser mais facilitada. 

No presente trabalho, defendemos a visão dos integrados, pois acreditamos 

que quando a cultura pode ser acessada a qualquer hora e a qualquer lugar, poderá 

ser difundida por diversos grupos, além de ser compartilhada e garantir o alcance de 

um número maior de pessoas. Integrar a cultura e fazê-la conhecida massivamente 

                                                           
3 Conjunto dos meios de comunicação de massa (jornal, rádio, televisão etc.) 
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é de fato um avanço na comunicação contemporânea e se faz presente através das 

mídias sociais e aos mais diversos meios de comunicação. 

 

Por intermédio de um modo industrial de produção, obtém-se uma cultura 
de massa feita de uma série de objetos que trazem de maneira bem 
manifesta a marca da indústria cultural: serialização – padronização – 
divisão do trabalho. (MATTELART, 2010, p. 77-78) 

 

 Compreendemos a partir de então, de que forma age a Indústria Cultural, 

oferecendo produtos que promovem uma satisfação compensatória e passageira, 

que agrada aos indivíduos, ela impõe-se sobre estes, submetendo-os a seu 

monopólio. 

Os produtos produzidos pela Indústria Cultural sempre fizeram parte do 

processo da comunicação humana. Eles integram a formação de identidade de um 

povo e da relação humana, que busca neles características em comum com sua 

formação de personalidade. Dentro desse modelo de identidade, tudo se torna muito 

semelhante, algumas coisas se tornam padronizadas para atender às necessidades 

de uma cultura massificada. Para Mattelart (2010, p 77): 

 

A civilização contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. A 
indústria cultural fornece por toda a parte bens padronizados para satisfazer 
às numerosas demandas, identificadas como distinções às quais os 
padrões da produção devem responder.  

 

Mattelart (2010) afirma que por mais que havia clareza nos pensamentos de 

Adorno e Horkheimer acerca da análise dos fenômenos culturais, eles perceberam 

apenas um aspecto da conjunção entre arte e tecnologia, fundamental sem dúvida, 

mas uma superestimação da arte como fermento revolucionário impediu-os de 

perceber muitos aspectos bem diferentes dessa conjunção. A obra de Walter 

Benjamin, escrita em 1933, cerca de dez anos antes das análises de Adorno e 

Horkheimer, intitulada de "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica", 
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indica, especialmente, como o próprio princípio da reprodução torna obsoleta uma 

velha concepção de arte que se chama de "aurática4". 

Segundo trecho retirado do blog da Boi Tempo5, de acordo com Benjamin, o 

que se perde na reprodução, aquilo que escapa à reprodutibilidade é, de antemão, 

seu selo de autenticidade, “a quintessência de tudo o que foi transmitido pela 

tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho 

histórico”. Nesse descolamento do objeto reproduzido do domínio da tradição, as 

técnicas modernas, assentadas na transitoriedade e na repetição, alteram 

radicalmente a forma de percepção. Esse conjunto de alterações foi relatado por 

Benjamin como destruição da “aura” dos objetos artísticos, ou melhor, como perda 

daquela figura singular, composta por meio de elementos espaciais e temporais 

precisos, “a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”. 

 

Ora, podemos nos perguntar em que medida a cultura de massa não é 
estigmatizada por Adorno e Horkheimer também porque seu processo de 
fabricação atenta contra certa sacralização da arte. Na verdade, é difícil não 
perceber em seu texto o eco de um vigoroso protesto erudito contra a 
intrusão da técnica no mundo da cultura. Sua pedra angular parece ser 
exatamente essa reprodutibilidade de um dado cultural por meios técnicos a 
que se refere Benjamin. Com certeza, o modo industrial de reprodução da 
cultura corre o risco de padronização com fins de rentabilidade econômica e 
controle social. Nem por isso a crítica legítima da indústria cultural deixa de 
estar estreitamente ligada à nostalgia de uma experiência cultural 
independente da técnica. (MATTELART 2010, p. 79) 

 

A Vivo, ao apropriar-se, através de direitos autorais da música “Exagerado” de 

Cazuza para a produção do videoclipe que promoveu o 4G da marca, sendo a 

primeira a trabalhar primeiro no re-colour da música original, tornou-a única, na ótica 

da reprodutibilidade, deixou seu selo de autenticidade, mostrando que é possível 

reproduzir algo e mesmo que perca aspectos originais torna-se autêntico. 

 

                                                           
4 Termo apropriado por Walter Benjamin, utilizado para designar elementos únicos de uma obra de 
arte original. Para o autor, a aura está relacionada a autenticidade; existência única de uma obra de 
arte. Portanto, ela não existe em uma reprodução. O conceito está ligado a ideia religiosa de uma 
aura, dando à obra de arte um caráter de objeto a ser cultuado. 
5 Disponível em < https://blogdaboitempo.com.br/2015/09/11/notas-sobre-arte-e-politica-em-adorno-e-
benjamin/> Acesso em 30 de setembro de 2016 
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"Benjamin tinha esboçado algumas chaves para pensar o não-pensado: o 
popular na cultura não como sua negação, mas como experiência e 
produção. (BARBERO, 1997, p 64) 

 

1.1  Publicidade, Indústria Cultural e Videoclipe 

 

A Indústria Cultural define o fluxo de comunicação unidimensional, criando 

uma conexão entre o emissor do conteúdo, responsável por transmitir informação 

para a massa, onde todos são iguais, e o consumidor do produto da Indústria 

Cultural, que é passivo ao que é transmitido. Ou seja, no conceito estudado por 

Adorno, a massa é manipulada pelo emissor. 

 

Na realidade, é por causa desse círculo de manipulações e necessidades 
derivadas que a unidade do sistema torna-se cada vez mais impermeável. 
O que não se diz é que o ambiente em que a técnica adquire tanto poder 
sobre a sociedade encarna o próprio poder dos economicamente mais 
fortes sobre a mesma sociedade. A racionalidade técnica hoje é a 
racionalidade da própria dominação, é o caráter repressivo da sociedade 
que se auto-aliena. (ADORNO et al., 2009, p. 6)  

 

O papel de emissor e receptor torna-se uma via de fluxo de comunicação 

para todas as direções, com um consumidor anteriormente visto passivo ao 

conteúdo oferecido que agora é produtor de conteúdo, participa ativamente de uma 

ação que desperte o seu interesse. 

A internet tornou-se um meio de comunicação de massa importante nos 

últimos anos, e é um espaço onde muitas pessoas em todo o mundo se conectam 

em busca de entretenimento e informação. Por seu baixo custo e amplo acesso, as 

empresas perceberam que anunciar suas marcas e produtos nesse meio é 

excelente para seus negócios. As mídias sociais e as redes sociais surgem dessa 

necessidade de o ser humano compartilhar informações com o outro, criando 

valores e objetivos em comum. 

Dentro desse universo conectado, consumidores exigentes ditaram um novo 

estilo de propagar a comunicação. São pessoas que não se contentam mais com 

anúncios apelativos, que sempre tendem a mostrar as características de um produto 
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ou quais são os seus benefícios. São consumidores que querem ser “tocados” pela 

propaganda, envolvidos emocionalmente, buscam nesse produto algum significado, 

algo que vá acrescentar valor e não simplesmente facilitar alguma tarefa diária. A 

partir de então, marcas que estão mais antenadas no comportamento do consumidor 

e no que ele procura, investem em publicidade nas redes sociais e YouTube. 

 

Nota-se que as empresas que desejam se relacionar como novo 
consumidor precisam aprender rapidamente como adequar-se à mudança 
de comportamento dos consumidores, participando ativamente dos novos 
canais de interatividade nos quais os novos consumidores estão inseridos. 
(LAS CASAS, 2009, p. 42) 

 

Esses consumidores de conteúdos culturais querem cada vez mais participar 

com a sua opinião sobre o que é propagado, possibilitando que as empresas que 

investem em comunicação repensem o posicionamento da marca e passem a dar 

mais voz ao seu público, criando interação e envolvimento mais próximo com seu 

target. É dessa forma que as redes sociais possibilitam um mundo de oportunidades 

e variedades de se comunicar como, por exemplo, os trabalhos audiovisuais em 

formato de videoclipes. 

O videoclipe consiste em um curta-metragem em filme ou vídeo que ilustra 

uma música e/ou apresenta o trabalho de um artista. Surgiu nos anos 1970, sendo 

constituído originalmente como peça promocional para vender discos e incrementar 

o mercado da música pop por meio da televisão. Populariza-se nos anos 1980 com 

o surgimento da MTV (Music Television), canal que aos poucos foi diversificando 

sua programação. 

Como destacado, o videoclipe é um gênero televisivo que se insere, como a 

MTV, numa esfera pós-moderna, através da quebra entre as relações de lógica de 

produção. O videoclipe passou a ser um dos principais alicerces da cultura da mídia 

contemporânea e apresenta como principal característica uma relação rítmica entre 

música e imagem. (Soares, 2004) 

Está estabelecido que a música seja o suporte do videoclipe em que 

geralmente, as imagens produzidas tendem a ser traduzidas visualmente da música, 

ou seja, as imagens correspondem ao sentido literal sugerido pela letra da música. 
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Porém, em outros casos, as imagens nem sempre têm a função de pôr em relação 

possíveis sentidos entre o visual e o sonoro. A música é referência simultânea e 

limite das imagens na formatação do videoclipe. 

O grau de influência das músicas e das imagens sobre os espectadores é 

muito grande e justifica o crescente investimento nessa ferramenta, sendo um novo 

modo de propagar uma marca. São utilizados como estratégia de persuasão 

publicitária e em sua maioria são veiculados no YouTube. Esse método vem 

crescendo e tomando o espaço que antes era comandado por anúncios apelativos.  

Com o advento da Web 2.0, definida por Las Casas (2009, p.42) como 

"aplicações na internet que permitem interação entre os usuários e reforçam o 

conceito de troca de informações [...]", o videoclipe se deslocou para a Internet, 

sendo hoje um dos conteúdos mais acessados em plataformas como o YouTube.  

 

A expressividade dessa comunicação na internet tem feito com que as 
organizações voltem-se fortemente para essas redes , vislumbrando nelas 
um potencial, até então, muito difundido no meio mercadológico [...] (LAS 
CASAS, 2009, p. 74) 

 

Em conformidade com o cenário da convergência midiática (Jenkins, 2012), 

pode-se entender que não é somente a propagação de conteúdos por diferentes 

mídias e uma integração em torno desses produtos, mas também a ação das mídias 

corporativas no sentido de reconhecerem e de se apropriarem do que resulta da 

participação e do envolvimento dos fãs com seus objetos de consumo. Um dos 

fatores de sucesso ao investir em videoclipes para incrementar a comunicação, é a 

facilidade com que pode ser propagado e compartilhado de forma simples. Além 

disso, a “convergência alternativa” também contribui para dar visibilidade a produtos 

que são constituídos às margens das grandes empresas, o que resulta, por 

exemplo, numa grande oferta de videoclipes produzidos com a finalidade de atrair 

novos consumidores, bem como impactar os atuais clientes. 

No pensamento de Jenkins (2012), para compreender a cultura da 

convergência é necessário ter claro como esta vem impactando as mídias e as 

transformações das práticas de consumo. Nesse universo, há uma infinidade de 

histórias a serem contadas, de marcas vendidas, e todos os consumidores se 
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encontram rodeados por múltiplos suportes de mídia tentando chamar a atenção 

para si. Assim, a convergência estabelece um processo cultural, e não apenas uma 

mudança tecnológica, onde os consumidores são instigados a se conectarem para 

ter acesso às informações de seu interesse em meio a conteúdos midiáticos 

dispersos. Essa conexão promove uma alteração na produção midiática tendo em 

vista a necessidade de estar presente em diferentes dispositivos.  

Diante de toda a pressão imposta pelos consumidores alvos das marcas, 

uma alternativa foi investir nesse mundo onde imagens com a música atraem mais 

do que uma bela propaganda televisionada com uma celebridade pop. As marcas, 

cada vez mais admitem a importância de se investir em publicidade, porém, algumas 

querem ir mais fundo e criar alternativas que são mais atrativas ao seu público-alvo, 

do que uma campanha persuasiva tradicional. Surge então, a estratégia de unir a 

publicidade e o videoclipe. Estratégia essa que foi muito bem explorada pela 

empresa Vivo. O videoclipe “Exagerado” certamente foi arquitetado para uma maior 

aproximação com o seu público, além de ter o intuito de vender o serviço 4G da 

marca, que, direciona também as principais ações de marketing da empresa, sendo 

perfeitamente a consequência de um produto da Indústria Cultural destinado a 

conformar e estabelecer padrões de consumo e apreciação, onde não se admira a 

música ou a história associada a ela, tão somente o videoclipe teve como finalidade 

vender o produto da marca e situá-la no mercado. Dentre essas ações, o videoclipe 

“Exagerado” foi criado através da inspiração da mensagem das peças, sendo o 

grande sucesso da marca. 

Segundo dados retirados do Diário Oficial Empresarial da Telefônica S.A6, 

marca mãe da Vivo, em 2015, a empresa completou 12 anos de história e é hoje a 

oitava marca mais valiosa no Brasil segundo a consultoria Brand Finance, com valor 

estimado em US$ 2,6 bilhões. No mesmo ano, também foi “Top of Mind”, pelo 

ranking da Folha de São Paulo e, pela décima segunda vez consecutiva, eleita a 

operadora de telefonia mais confiável do Brasil (prêmio Marcas Mais Confiáveis do 

Brasil – Ibope). Além disso, obteve reconhecimentos como a marca mais querida 

dos cariocas, pelo jornal O Globo e, com a campanha Vivo Fibra, conquistou o 

prêmio Profissionais do Ano pela Rede Globo. Todos os esforços em comunicação e 

                                                           
6  Disponível em <http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Download/1285_Dez-
15_TBRASIL_DOESP_250216.pdf> Acesso em 31 de outubro de 2016 
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na construção de relacionamentos cada vez mais próximos e duradouros, fizeram 

com que a Vivo fechasse o ano com chave de ouro, como a primeira colocada na 

categoria de propagandas mais lembradas e preferidas, ao lado de marcas como 

Coca-Cola, Havaianas entre outras, no ranking da revista Meio e Mensagem, 

divulgado em dezembro de 2015. Em um mundo cada vez mais conectado, a Vivo 

amplia sua presença no meio on-line, baseando sua estratégia em entreter, educar e 

vender cada vez mais através do meio digital. Em 2015, homenageou um dos 

maiores ídolos brasileiros, o Cazuza, com o filme Exagerado, que alcançou mais de 

32 milhões de visualizações e se tornou o filme mais visto no Brasil na história do 

YouTube. A ação de branded content “Exagerado” foi lançada com o objetivo de 

posicionar a marca, onde trabalhou primeiro no re-colour da música original, 

veiculando assim a versão “Exagerado 3.0” a qual ficou entre as mais pedidas nas 

rádios do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. No dia dos 

namorados o videoclipe “Exagerado” foi ao ar na internet e, para registrar este 

marco, o filme também foi exibido na casa de shows do Rio de Janeiro “Circo 

Voador” que foi remontado exclusivamente para esta ação no Arpoador, local 

original deste ícone dos anos 80 que era frequentado por muitos artistas, entre eles, 

o próprio Cazuza. “Exagerado” alcançou mais de 47 milhões de visualizações na 

internet. O valor da marca Vivo e os vários reconhecimentos recebidos são fruto do 

compromisso da Telefônica Brasil com a qualidade em tudo que faz. Da mesma 

maneira, a Companhia conseguiu uma série de reconhecimentos, foi eleita a melhor 

do país no setor de telecomunicações, tanto para o Valor Econômico, quanto para o 

Estadão, além de uma das Empresas Mais Admiradas no Brasil, em evento 

promovido pela Carta Capital, onde a Telefônica Brasil foi a primeira colocada nos 

segmentos Operadora de Telefonia Fixa e Operadora de Telefonia Móvel. Também 

foi eleita a melhor do setor de telecomunicações no ranking Melhores e Maiores da 

Editora Abril. E pelo quinto ano consecutivo, está no ranking das Melhores 

Empresas para se Trabalhar na América Latina. Neste ano, a Companhia ficou em 

2º lugar na lista consolidada pelo Instituto Great Place to Work, na categoria 

Multinacionais. No final de 2015, o veículo Meio e Mensagem publicou uma lista dos 

Top 10 filmes digitais do ano e fomos a única marca com dois filmes. Lideramos a 

lista com o videoclipe “EXAGERADO” e dominamos o 5º lugar com o filme 

“#UsarBemPegaBem”. 
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O ato de propagar informações visando interação ou mudança no 

comportamento do consumidor recebe novos reforços ao agregar os recursos do 

videoclipe. 

 

A mensagem publicitária da maneira como é compreendida hoje [...] ganha 
sobrevida quanto mais deixa de se parecer consigo mesma; quanto menos 
faça uso dos elementos tradicionais que constituem o discurso publicitário 
convencional. (COVALESKI, 2010, p. 20) 

 

As barreiras construídas pela publicidade tradicional, que historicamente se 

apresentou como um conteúdo que interrompia o entretenimento são quebradas ou, 

pelo menos, reduzidas, tão somente porque agora é a publicidade associada à 

marca que oferece entretenimento. Ainda de acordo com Covaleski (2010, p. 24), “a 

publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento; e também, 

apta à interatividade é suscetível a ser compartilhada.”  

Segundo Carvalho (2000), a publicidade utiliza em seus anúncios uma 

linguagem de persuasão, onde o propósito do comercial é seduzir e convencer o 

consumidor, sem mostrar as verdadeiras intenções como vender um produto e 

mostrar suas características. A publicidade age com persuasão, sedução e ordem, 

mostrando um mundo utópico, onde todos os sonhos se realizam, diferente dos 

noticiários de um jornal, por exemplo.  

 

O princípio de publicidade se define como pondo à disposição da opinião 
pública os elementos de informação que dizem respeito ao interesse geral. 
O desenvolvimento das leis do mercado, sua intrusão na esfera da 
produção cultural, põem no lugar dessa argumentação, desse princípio de 
publicidade e dessa comunicação pública, formas de comunicação cada vez 
mais inspiradas em um modelo comercial de "fabricação da opinião”. 
Habermas vê nisso uma "refeudalização da sociedade". Ao fazê-lo, assume 
as elaborações de Adorno e Horkheimer sobre a manipulação da opinião, a 
padronização, a massificação e a atomização do público. O cidadão tende a 
se tornar um consumidor de comportamento emocional e aclamatório, e a 
comunicação pública dissolve-se em "atitudes, como sempre estereotipas, 
de recepção isolada" (MATTELART, 2010, p. 82-85) 

 

A função da publicidade não se limita às formas audaciosas, busca o 

impacto para atrair a atenção, mas evita o exagero do lúdico sem compromisso; o 
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anúncio sempre terá os "pés no chão" para a realidade, sempre trazendo uma 

mensagem verdadeira. Uma exigência do mercado é que as agências sejam 

criativas, inovem sempre e saibam qual é a melhor mídia para promover uma marca. 

 

A finalidade da publicidade é informar o cliente a respeito dos produtos e 
benefícios da marca do anunciante, e influenciar na sua escolha. A 
publicidade é paga por um patrocinador identificado, o anunciante, mas é 
considerada não pessoal, pois está se comunicando com muitas pessoas, 
talvez milhões, em vez de falar com uma pessoa ou um pequeno grupo. A 
publicidade procura manter o nome da marca e também a sua imagem na 
mente do cliente por um longo período de tempo. (SHIMP in CZINKOTA, 
2001, p.365) 

 

A publicidade tem o sentido de comunicar, mas também facilita os processos 

de distinção frente ao target, agregando valores tangíveis e intangíveis por meio da 

comunicação de marketing. O grau de influência das músicas e das imagens sobre 

os espectadores é muito grande e justifica o crescente investimento nesse novo 

modo de propagar uma marca, o videoclipe, que também se classifica como uma 

forma de materializar a música, de passar a mensagem através da imagem. 

Já se tornou tendência o videoclipe ser utilizado não somente para propagar 

o artista, mas também como uma mídia publicitária para anunciar produto. Segundo 

um infográfico apresentado pela HighQ7, os vídeos online representam atualmente 

cerca de 50% do tráfego móvel. E os números seguem apontando tendências; por 

exemplo, 65% dos usuários assistem mais de 3/4 dos vídeos e cerca de 78% das 

pessoas assistem vídeos online todas as semanas. Mais do que isso, 55% o fazem 

simplesmente todos os dias.  

Essas estatísticas mostram a importância de começar a implementar o vídeo 

dentro da estratégia de marketing de conteúdo. É uma alternativa adotada por 

diversas empresas que tendem a querer criar conteúdo para a sua marca e propagar 

seu nome com mais eficiência. O infográfico expôs que 2015 seria um ano perfeito 

para investir em vídeos com branded content, e que 52% dos profissionais da web 

afirmam que investir em branded content garante o ROI, retorno sobre investimento. 

 

                                                           
7 Disponível em :<https://highq.com/2015-year-of-video-marketing/>  Acesso em 31 de outubro de 2016. 
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Figura 1 Infográfico sobre Investimento em Vídeos com branded content 
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Fonte: Site da Highq. Acesso em 04 de Nov. de 2016 

O infográfico traz informações interessantes acerca do investimento em 

vídeo estar relacionado a maior visibilidade de uma empresa no ambiente 

mercadológico. Os dados são: 
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 2015: o ano do marketing em vídeo. O vídeo online é um fenômeno. 

Mas se trata apenas de gatos esquisitos e bebês fofos? Pense 

novamente. O vídeo é um canal inexplorado de marketing de 

conteúdo que é perfeito para alcançar clientes. Aqui está o porquê das 

empresas de serviços profissionais concentrarem seus esforços no 

marketing através dos vídeos em 2015. 

 O vídeo online é agora responsável por 50% de todo o tráfego móvel; 

 65% das pessoas assistem a mais de ¾ do conteúdo total de um 

vídeo acessado por elas; 

 78% das pessoas assistem a vídeos na internet todos os dias; 

 55% das pessoas assistem a vídeos todos os dias na internet; 

 Em 2015, os especialistas acreditam que o vídeo vai ocupar 57% do 

acesso dos internautas na internet, o que equivale a quase 4 vezes o 

volume de navegações pela web e em contas de e-mail. Em 2017 terá 

subido para 69% e em 2018 alcançará a marca de 79%; 

 Mais de 80% dos executivos assistem mais vídeos na internet em 

relação ao ano passado;  

 75% dos executivos assistem a vídeos relacionados ao trabalho pelo 

menos uma vez por semana; 

 54% dos executivos seniores compartilham vídeos relacionados ao 

trabalho com os colegas pelo menos uma vez por semana. 

 59% dos executivos seniores afirmam que se um texto e um vídeo 

relacionados ao mesmo assunto estiverem no mesmo tópico em uma 

mesma página, eles preferem assistir ao vídeo; 

 69% dos profissionais de marketing, vendas e negócios já utilizaram 

marketing em vídeo como estratégia e outros 31% estão planejando 

usar; 
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 A quantidade massiva de 81% das pessoas apresenta seus vídeos no 

próprio site da marca; 

 93% dos profissionais de marketing usam vídeo para o marketing 

online, promover vendas e fortalecer a comunicação; 

 96% das empresas de segmentação B2B estão planejando usar o 

vídeo como estratégia de marketing de conteúdo no próximo ano; 

 52% dos profissionais de marketing acreditam que o marketing em 

vídeo é eficaz para: lembrança de marca (52%), geração de lead 

(45%) e engajamento online (42%); 

 67% classificam o marketing em vídeo como um pouco bem-sucedida, 

18% classificam como uma estratégia muito sucedida. 

 19% utilizam a palavra vídeo em uma linha de assunto no e-mail, pois 

aumentam as taxas de abertura em 19%, os cliques em 65% e reduz 

as taxas de desinscrições em 26%; 

 Os sites que incluem vídeo em sua página têm em média um tempo 

de permanência de 2 minutos a mais em comparação com os sites 

que não incluem; 

 52% dos profissionais de marketing em todo o mundo nomeiam o 

vídeo como o tipo de conteúdo com melhor ROI (Retorno sobre o 

Investimento). 

Com diversas inovações nas montagens, na produção, tempo reduzido, 

referências culturais e a carga emocional nas imagens, o vídeo é hoje, na Indústria 

Cultural contemporânea, um dos meios de entretenimento mais buscados por 

grande parcela da população. As empresas/marcas estão investindo nesse meio 

devido à receptividade positiva aliada ao fácil acesso, reprodução e armazenamento. 

Desta maneira, é possível dizer que esse método é muito eficaz para chamar a 

atenção do público-alvo.  
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CAPÍTULO II - O CASE EXAGERADO NA MÍDIA DIGITAL 

 

 

Como estratégia de fixação e propagação da marca, a ação proposta pela 

empresa Vivo foi veiculada no YouTube em parceria com a Samsung, Agência de 

Propaganda Africa e produtora Musickeria numa forma de agir com o consumidor 

influenciador para gerar conteúdo perante a comunidade virtual e seu target. A ação 

de branded content propôs produção e veiculação na mídia social de um filme 

publicitário para o dia dos namorados em junho de 2015 atrelado à campanha de 4G 

da marca Vivo, estrelado por Emílio Dantas, ator já conhecido do musical “Cazuza” 

que protagonizou o videoclipe com direção de Nico Perez Veiga e Luisa Kracht e 

produção da PBA Cinema, homenageando a primeira música solo do cantor e 

compositor Cazuza, ”Exagerado”, 30 anos após seu lançamento. 

Segundo a empresa Vivo, em entrevista publicada no site Clube de Criação 

na época da exibição do vídeo, "trata-se do primeiro projeto transmídia8com 

storytelling9do Brasil, extrapolando a tela do computador, utilizando o celular como 

complemento da narrativa e trazendo o público para acompanhar e participar da 

história." 

Figura 2 Print do Videoclipe "Exagerado" 

 
Fonte: Site da revista Propmark. Acesso em 30 de março de 2016 

                                                           
8 Criação de inúmeras ferramentas de acesso em múltiplas plataformas de comunicação para 
transmitir uma única informação. 
9 É uma ferramenta de branded content, que consiste em contar uma história de uma marca que 
envolva emocionalmente o público, pois uma boa história engaja e conecta pessoas. 
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Na história do vídeo que gerou conteúdo para a marca de telefonia móvel, 

um cupido conectado compartilha com as pessoas um amor exagerado tal qual a 

letra homônima da música.O cupido antenado, “descolado” e conectado era 

diferente dos outros que conviviam com ele. Esse cupido supostamente seria 

Cazuza, falecido em 1990, interpretado pelo ator Emílio Dantas e compartilhava o 

amor de forma diferente e exagerada com alguns casais em diversas partes do 

mundo através da internet, da interação em redes sociais e em uma velocidade 

muito maior que a dos seus companheiros. No sentido de viver exageradamente, 

inclusive, o filme feito exclusivamente para internet, termina com a seguinte frase: 

“Há 30 anos o verdadeiro exagerado nos ensinou como é bom amar e viver 

intensamente cada minuto”. 

A trilha sonora é a música “Exagerado”, que marcou época, de Cazuza.O 

filme publicitário teve produção da PBA Cinema e foram necessários seis dias de 

filmagem, que envolveram mais de 200 pessoas para cada dia de produção, 13 

artistas de composição e efeitos, e 15 profissionais de 3D. No total, foram utilizadas 

1.440 horas de equipamento (60 dias/24 horas). 

Figura 3 Cena promocional do videoclipe "Exagerado"

 
Fonte: Minas Marcas. Acesso em 25 de maio de 2016. 

Segundo entrevista publicada no site Adnews10, a diretora de Imagem e 

Comunicação da Vivo, Cris Duclos, afirma que “O estilo de Cazuza de viver 

exageradamente tem tudo a ver com o posicionamento de marca da Vivo para o 4G, 

de que a vida passa rápido demais e que é preciso viver intensamente cada minuto”. 

O filme foi intitulado de "Exagerado", música de autoria de Cazuza em parceria com 

Leoni (ex-Kid Abelha), que é o primeiro single de sua carreira. A versão 

                                                           
10Disponível em <http://adnews.com.br/publicidade/vivo-reinventa-exagerado-com-clipe-
emocionante.html> Acesso em 30 de março de 2016. 
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comemorativa, “Exagerado 3.0”, tem a voz original do cantor, produção musical, 

baixo e violões de Liminha, bateria e pandeirola por João Barone, guitarras por Dado 

Villa Lobos, teclado e programações por Kassin e mixagem de Liminha e Daniel 

Alcoforado. 

Figura 4 Print do Videoclipe "Exagerado"

 
Fonte: Print do Vídeo Ex4gerado da Vivo. Acesso em 30 de março de 2016. 

De acordo com uma matéria postada no site da Propmark11, a marca Vivo 

comprou os direitos autorais da música e se tornou, inclusive, grande referência em 

branded content na internet brasileira, lançando produções que quebraram recordes 

e conquistaram volume impressionante de visualizações, como Exagerado, que 

ultrapassou os 30 milhões de views no YouTube, 15 milhões no Facebook, 300 mil 

likes e 90% de comentários positivos, sendo o vídeo publicitário, com apelos 

mercadológicos mais visto do YouTube em 2015. 

Figura 5 "Te trago mil rosas roubadas"

 
Fonte: Print do Vídeo Ex4gerado da Vivo. Acesso em 30 de março de 2016. 

                                                           
11Disponível em <http://www.propmark.com.br/anunciantes/vivo-faz-novo-clipe-para-exagerado> 
Acesso em 07 de março de 2016. 
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Em parceria com a agência Africa e produtora Musickeria, além da 

reprodução da canção Exagerado, houve ações de reedição da versão original do 

Circo Voador na Praia do Arpoador (RJ), a Vivo, em parceria com o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura resolveram presentear a cidade em seu aniversário de 450 anos, no final de 

semana do dia dos namorados em 2015, com a volta histórica do Circo Voador ao 

Arpoador, com as mesmas dimensões e conceito de programação daquelas épocas 

em que o artista Cazuza se apresentava por lá, no palco ou na plateia, quando ali se 

tornou famoso e tocou com as bandas mais importantes do rock nacional em 1982.  

Figura 6 Reprodução do "Circo Voador" 

 
Fonte: Site Midiorama. Acesso em 30 de março de 2016. 

Veiculado somente na internet, “Exagerado” também conta com uma segunda 

versão interativa, uma ação transmídia, em que era possível acompanhar as duas 

narrativas da história: uma no computador e outra no celular, essa versão no 

smartphone, desenvolvida pela Africa em parceria com a agência Wunderman, 

atingiu mais de meio milhão de visitas em sua página em apenas três semanas, 

segundo o site Vírgula Uol12.Essa versão podia ser assistida simultaneamente no 

desktop e no smartphone.  

De acordo com dados retirados do site Meio e Mensagem13e do site da 

Telefônica, o case de “Exagerado” não é a primeira vez que expõe a empresa de 

                                                           
12Disponível em <http://www.virgula.uol.com.br/musica/vem-entender-como-exagerado-da-vivo-se-
tornou-o-filme-publicitario-mais-visto-da-historia-do-brasil/> Acesso em 25 de mai. de 2016. 
13 Disponível em 
<http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobk
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telefonia no processo de comunicação com táticas de branded content na internet 

brasileira. 

Figura 7 Eduardo e Mônica 

 
Fonte: Site Adnews. Acesso em 25 de maio de 2016. 

Em 2011, a Vivo lançou uma campanha em forma de videoclipe no dia dos 

namorados para homenagear a banda Legião Urbana com o sucesso de “Eduardo e 

Mônica”, canção muito conhecida e que no mesmo mês completou 25 anos.  

Figura 8 Metamorfose Ambulante 

 
Fonte: Site B9. Acesso em 25 de maio de 2016. 

Já em 2014, a empresa, em parceria com a Samsung lançou um vídeo 

publicitário em homenagem ao cantor Raul Seixas. A produção levava o nome de 

                                                                                                                                                                                     
ey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1385589208696&ssbinary=true> Acesso em 25 de 
setembro de 2016. 
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“Metamorfose Ambulante”, título de uma das principais canções do artista. Todas 

essas ações foram desenvolvidas pela agência África.  

O clipe de quase quatro minutos foi veiculado na internet (também 

propagado no YouTube e em outras redes sociais como o Facebook), mais 

precisamente em uma página criada especialmente para a peça publicitária. 

Figura 9 Parte do videoclipe "Exagerado" retratando casais apaixonados

Fonte: Site Publicitei. Acesso em 25 de maio de 2016. 

Diante das mudanças no ambiente digital, a empresa Vivo investiu em 

videoclipes sempre buscando inovar e gerar conteúdo de alta qualidade para o 

público, mostrando sempre o poder da conexão. A marca Vivo sempre procura 

transmitir em suas campanhas publicitárias, toda a tecnologia presente em seus 

aparelhos e serviços, construindo conteúdos relevantes e histórias ficcionais, nas 

quais constrói relacionamento entre a marca e o consumidor. A vivo frequentemente 

produz conteúdos que interessam a seu público, a fim de mostrar a mensagem 

desejada, proporcionando ao consumidor o entretenimento e o conteúdo por meio 

das novas tecnologias. 
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Figura 10 Cena do videoclipe "Exagerado" 

 
Fonte: Site Vírgula Uol. Acesso em 25 de maio de 2016. 

De acordo com Rafael Pitanguy, vice-presidente de criação da agência 

Africa, que desenvolveu o videoclipe, em entrevista publicada no site do Vírgula 

Uol14, “a cada um ou dois anos, criamos para a Vivo um projeto de branded content 

onde damos vida, através de um videoclipe, a alguma música ícone do Brasil. Claro 

que isso é feito sempre considerando o universo e mensagem da marca. Como a 

Vivo é a líder absoluta em 4G no país, dessa vez, esse era o foco: trazer uma 

música que conversasse com o conceito que trabalhamos para o 4G da marca – o 

conceito de “viver intensamente” e de “aproveitar cada minuto. ” 

Investir em publicidade no YouTube é sem dúvida uma das chaves de 

sucesso da marca Vivo. Diante de uma geração extremamente conectada e curiosa, 

essa ferramenta é em sua maioria uma aposta certeira. Esse êxito é descrito por Vaz 

(2010, p. 430): 

O que faz do YouTube e dos vídeos ferramentas poderosas de divulgação é 
também fator "novidade". O YouTube é um site que retrata os novos tempos 
de uma maneira genial. [...]. Permite que mostremos nossa criatividade para 
o mundo. Permite que empresas valorizem seus usuários por meio de 
campanhas específicas pra internet. 

 

Pode-se observar diante de todos esses aspectos e mudanças no 

comportamento do consumidor, que além de apenas cumprir o papel de expectador, 

deseja também opinar e sugerir mudanças na forma de divulgação das marcas. 

                                                           
14 Disponível em < www.virgula.uol.com.br/musica/vem-entender-como-exagerado-da-vivo-se-tornou-o-filme-
publicitario-mais-visto-da-historia-do-brasil/> Acesso em 25 de maio de 2016. 
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Antes éramos vistos como passivos, mas agora com o universo digital, nossa 

atividade e interatividade foi potencializada. O expectador não é apenas 

“bombardeado” pelos produtos culturais impostos pela mídia e pelos comunicadores 

e se sujeita a esse conteúdo, como também quer participar através da sua opinião 

na criação de conteúdo relevante para a marca. É como se a marca não 

pertencesse mais ao anunciante e sim ao consumidor, que cada vez quer estar “por 

dentro” de tudo o que a marca anuncia, como anuncia e interagir para ganhar 

espaço, como se fosse uma parte de seu cotidiano. 

 

2.1 Considerações sobre mídia digital e sua eficácia na união com a 

publicidade no branded content 

 

Essa forma de unir áudio e vídeo foi evoluindo, até alcançar a enorme 

importância nos dias de hoje. O videoclipe não é usado tão somente para divulgar o 

artista e sua música, ele pode ser usado para divulgar uma marca e fazê-la 

conhecida, interagir, criar conteúdo, engajar o público, criar um novo posicionamento 

para a marca, além de poder ser publicado em diversos meios, dentre eles, o digital. 

 A comunicação digital é a forma mais inovadora de se comunicar com o 

consumidor. Esse formato midiático vem crescendo e ocupando espaço em diversas 

empresas como opção estratégica de comunicação como forma de aproximação 

com o target, ou seja, público-alvo no processo de comunicação mercadológica cujo 

objetivo pode ser lucratividade, posicionamento ou reposicionamento da marca, 

combate à concorrência, lançamento de produto, criar desejo, obter fidelidade, gerar 

disseminação de informações pelos interlocutores, entre outros. 

 

A expressividade dessa comunicação na internet tem feito com que as 
organizações voltem-se fortemente para essas redes, vislumbrando nelas 
um potencial, até então, muito difundido no meio mercadológico [...]" (LAS 
CASAS, 2009, p. 74) 
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Diversas estratégias são construídas em prol de uma comunicação eficaz e 

que traga resultados satisfatórios em busca dos objetivos de marketing que pode ser 

inclusive a criação de identidade com uma marca. Não é por acaso que as 

organizações e suas marcas investem tanto nas redes sociais em busca de um 

registro de uma troca de informações única que possa identificar no mercado os 

produtos ou serviços de sua empresa, distinguindo-os dos de outras empresas ou 

marcas. A digitalização das mídias, ou seja, a nova forma de se divulgar mensagens 

por meio da internet é um processo responsável pela formação de uma nova 

ambiência midiática que pode contribuir nesse processo de diferenciação de uma 

marca. Os indivíduos que antes eram considerados receptores no processo da 

comunicação ganharam um novo papel, também como emissores participativos 

dessas mensagens publicitárias midiáticas.  

 

Os consumidores que interagem no ambiente digital gradativamente estão 
assumindo comportamentos dinâmicos, inquietos e até mesmo 
contestadores por terem se tornado usuários de variadas tecnologias, que 
os qualifica como exigentes. (LAS CASAS, 2009, p. 41) 

 

Essa participação dos usuários na produção do conteúdo nos meios de 

comunicação é cada vez maior. Surge então o conceito de prosumidor, o 

consumidor que produz conteúdo, ou seja, o produtor + consumidor. Ele é capaz de 

dividir experiências, pautar tendências e contribuir no processo de criação de 

produtos e serviços. É esse consumidor que deve ser inspirado a favor da marca, 

ocasionando uma participação voluntária dele, a empresa tem grande chance de se 

engajar e melhor se posicionar mercadologicamente. 

Impressionadas com o poder dessa rede de consumidores influenciadores 

que trocam informações, muitas empresas tentam controlá-los, porém sem 

resultados. Mais do que tentar moderá-los, a chave para conquistar esse novo 

consumidor, é inspirá-lo. 

Os consumidores mudaram sua percepção em relação aos conteúdos 

veiculados nas mídias tradicionais e aos anúncios publicitários. Diante dessa 

situação, as empresas e as agências de comunicação viram a oportunidade de se 

relacionar com o seu público atual ou em potencial, participando ativamente dos 
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novos canais de interatividade nos quais os recentes consumidores estão inseridos, 

utilizando-se de ações delimitadas que garantem sua satisfação.  

O uso dessas redes sociais frequentemente tem mudado não só a forma das 

empresasse comunicarem, como também processos estratégicos de mercado e 

construção de marcas. É o que apontou uma pesquisa da Education First, publicada 

no site da revista Exame15 em 2014. De acordo com este estudo, 44% dos 

respondentes mencionaram um aumento da consciência do público sobre os 

produtos e marcas da empresa onde trabalham devido às redes sociais. Outros 40% 

disseram que elas ajudam a estabelecer uma imagem de empresa moderna.  

O relacionamento com os clientes e fornecedores foi citado por 40% dos 

entrevistados como um ponto que é favorecido pelas redes. O estudo ainda revela 

que a ferramenta digital tem um papel fundamental na promoção da marca e dos 

produtos de suas organizações, bem como ajudam a gerar prospecto de vendas e 

reúnem opiniões de clientes, que ajudam a entender suas preferências. 

Hoje, a maioria das empresas quando precisam divulgar produtos, serviços, 

e inclusive sua filosofia colocam as redes sociais como meio de comunicação além 

da tv, rádio e veículos impressos. Através dessas novas oportunidades, os 

profissionais de publicidade passaram a dirigir suas criações a um consumidor cada 

vez mais participante do ambiente digital e buscam novas estratégias para atrair sua 

atenção.  

As mídias sociais não só interligam pessoas, mas também empresas a 

pessoas e empresas a outras empresas. No momento, as principais plataformas 

sociais são: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram e Twitter.  

  

                                                           
15  Disponível em: <www.exame.abril.com.br/negocios/noticias/rede-social-ajuda-empresa-a-fazer-
negocios-diz-pesquisa>. Acesso em 1 de abr. de 2016. 
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Figura 11 Acesso às redes sociais no Brasil 

 
Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015 (PBM) 

 

Sobre as redes sociais, Las Casas (2010, p. 74), ressalta que "os estudos 

sobre o tema já têm mais de 50 anos, e, mais recentemente, as redes de internet 

também passaram a ser alvo de estudos acadêmicos" 

Com o aumento da importância, as redes sociais têm grande potencial como 

anunciadoras de produtos/serviços e visto que o uso dessas mídias cresce e o 

investimento nelas cresce também. 

 

2.2  O Youtube como mídia anunciadora 

 

O YouTube é um site que permite que os seus usuários carreguem e 

compartilhem vídeos em formato digital, criado em fevereiro de 2005 em São 

Francisco, Estados Unidos, e de acordo com informações retiradas do próprio 

YouTube, o site possui mais de um bilhão de usuários, quase um terço dos usuários 

da Internet e, a cada dia, as pessoas assistem a milhões de horas de vídeos através 

dessa rede e geram bilhões de visualizações. 

 

O que faz do YouTube e dos vídeos ferramentas poderosas de divulgação é 
também fator "novidade". O YouTube é um site que retrata os novos tempos 
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de uma maneira genial. [...]. Permite que mostremos nossa criatividade para 
o mundo. Permite que empresas valorizem seus usuários por meio de 
campanhas específicas pra internet. (VAZ, 2010, p. 439) 

 

Segundo a empresa Hitwise, que monitora o tráfego na internet, o YouTube 

tem 46% de participação de mercado dos vídeos on-line, contra 23% do Myspace e 

10% do Google Video. É a terceira rede social mais usada no Brasil e segundo a 

Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, publicada em dezembro de 2014 no site da 

Secretaria de Comunicação Social (Secom), possui cerca de 17% dos acessos 

nacionais. Em vista dessa importância, o YouTube tem sido uma rede social muito 

explorada pelas empresas para produzirem comerciais e gerarem conteúdo para 

suas marcas, gerando um buzz marketing, que chamamos de compartilhamento 

voluntário, por meios de seus seguidores. “A comunicação viral por meio do vídeo - 

destaque para o YouTube como propulsor dessa tendência- está se enquadrando 

nos planejamentos de marketing de empresas de todos os tipos [...]”. (Vaz, 2010, p. 

425) 

CAPITULO III - EXAGERADO E BRANDED CONTENT 

 

 

Diante de um público cada vez mais pulverizado e mais exigente sobre o tipo 

de informação com a qual deseja interagir, e de como fazê-lo, a publicidade 

tradicional passou a ficar em segundo plano e a partir de então, busca-se novas 

formas alternativas de alcançar esse público. A publicidade tem sentido os efeitos de 

uma sociedade em transformação, e a ela também cabe adaptar, transformar-se; por 

vezes, hibridizar-se (Covaleski 2010).  

Branded em sua tradução para o português significa marca e Content 

significa conteúdo, ou seja, branded content seria conteúdo de marca, ou conteúdo 

voltado para marca. É uma forma de propaganda que usa a geração de conteúdo 

como forma de promover uma determinada marca. 
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Marketing de Conteúdo ou content marketing, seria uma abordagem de 

marketing estrategicamente focada na criação de conteúdo relevante e consistente 

para atrair ou reter um público definido. 

Enquanto o branded content se apoia em campanhas, o content marketing é 

baseado na produção contínua de conteúdo. 

Apesar das diferenças conceituais expostas, neste presente trabalho, iremos 

relacionar os dois conceitos como se fosse um só, através do entendimento de que 

ambos seassemelham no tocante à divulgação de uma marca, se cruzam nas 

estratégias de comunicação mercadológica. Quando criamos conteúdo para a 

propagação de uma marca através de uma campanha, consequentemente 

produzimos conteúdo valioso para a captação e atração do público. Dessa forma, as 

duas estratégias em conjunto garantem resultados efetivos. 

O objetivo central dessa estratégia é posicionar uma marca como referência 

de mercado com base no que ela entende e tem de melhor: seu conteúdo e o 

relacionamento que ele pode gerar (Assad, 2016) 

O branded content classifica-se como uma estratégia bem explorada para 

uma efetiva ação nas redes sociais, onde as empresas querem, além de divulgar 

seus produtos e serviços, impactar o consumidor gerando conteúdo que represente 

a marca. É quando o próprio conteúdo, mensagem, assunto é promovido de alguma 

forma pela marca. Ela produz conteúdo útil ou relevante e o liga à sua proposta de 

identidade, o relaciona com a sua comunicação e faz disso seu conceito 

comunicacional. Segundo Assad, (2016, p.3): 

 

As ações de conteúdo devem extrapolar o âmbito do marketing tradicional, 
pois elas não são promoção, mas sim propagação e atração de audiência 
por meio do conteúdo relevante. 

 

Na comunicação, o conteúdo surge como uma estratégia conhecida como 

Marketing de Conteúdo, que tem como propósito fazer com que as empresas 

entendam a necessidade de promover mudanças em sua metodologia de marketing 

e vendas a fim de obter resultados (Assad, 2016). 
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Com as mídias sociais, sites, blogs, buscadores e a diversidade e facilidade 

de formas de acessar a internet, a possibilidade de escolhas infinitas traz destaque 

para quem souber fazer conteúdo e divulgá-lo de forma correta, oferecendo a 

informação com a linguagem que o usuário procura e se identifica. Fazer com que o 

público identifique seu conteúdo dentro desse cenário de sobrecarga de informação 

é o caminho para ser uma referência sempre lembrada e ganhar simpatia diante do 

consumidor. 

É preciso criar conteúdos que atraiam seus potenciais clientes visando 
construir um relacionamento sólido baseado na credibilidade da empresa e 
na relevância da informação (ASSAD, 2016, p.3) 

 

O branded content foi muito bem explorado como estratégia pela empresa 

Vivo, que vem sempre investindo nessa ferramenta mercadológica e que produz 

impacto no público. Na propaganda “Exagerado”, a marca queria se posicionar como 

uma empresa que garante um bom funcionamento do sinal 4G atribuindo o conceito 

de viver intensamente cada minuto e espalhar o amor de forma exagerada através 

do 4G da marca, querendo comunicar que através do serviço da operadora não há 

limites para viver exageradamente. 

Em entrevista publicada no site da Propmark16, a diretora de imagem e 

comunicação da Vivo, Cris Duclos diz: “Exagerado” é o nosso terceiro branded 

content de música na internet. Fizemos “Eduardo e Mônica”, “Metamorfose 

ambulante” e agora o “Exagerado”, do Cazuza, com 30 anos da música e 25 anos 

da morte dele. Lançamos o filme no Dia dos Namorados. É muito bacana, conta a 

história do Cazuza virando um cupido que usa o smartphone para contaminar as 

pessoas com amor exagerado, assim como ele era. Resolvemos fazer isso porque o 

4G agora está falando de intensidade, da importância de viver cada minuto da vida e 

ninguém é mais intenso que o exagerado Cazuza.” 

O branded content evita "vender" diretamente a imagem da empresa, mas 

procura mostrar de forma mais sutil quais são as melhores qualidades da 

companhia.  

                                                           
16Disponível em < http://propmark.com.br/agencias/teles-sao-obrigadas-a-inovar-diz-executiva> 
Acesso em 25 de setembro de 2016. 
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Para estabelecer uma relação de confiança com o consumidor, a empresa 

deve estar preparada para ser encontrada, vista, para ser pautada, comentada e 

oferecer preferencialmente sob a ótica do marketing de conteúdo, algo relevante 

para o usuário dessas redes sociais. O objetivo não é apenas fazer propaganda, 

difundir uma ideia ou conceito comercial, mas sim associar um conceito à 

marca/produto, de acordo com o posicionamento que se queira atingir.   

A partir da segmentação, o produzir conteúdo específico para um público 

delimitado, a empresa passa a conhecer melhor o consumidor com o qual deseja 

maior aproximação e sendo assim, cria conteúdo próprio para ele. 

Ao estar mais junto ao cliente, a possibilidade de entender melhor o próprio 

negócio aumenta, pois ao ouvir o público é possível entender detalhes que só eles 

são capazes de identificar ao fazer uso dos produtos/serviços oferecidos pela 

empresa. Isso traz vantagem na hora de planejar e executar as ações de marketing 

e branding17, tão necessárias para fortalecer e tonar a marca mais rentável. 

O conteúdo deve ser útil para quem vai consumi-lo, além de ter relação com 

o que a empresa faz. De certo modo, é de extrema importância investir na produção 

de histórias que tenham apelo junto ao público, capaz de entreter, informar enquanto 

transmite uma mensagem importante. Porém, para realizar esse feito, é preciso 

estar atento não somente ao tipo de assunto que seus clientes estão buscando no 

momento, mas também ao que os emociona, motiva e entretém de forma constante 

e a como explorar as possibilidades apresentadas para criar experiências que se 

conectem com eles, que fiquem na memória. 

É a partir de então que o branded content surge como uma estratégia de 

construção e consolidação da imagem com base na produção de conteúdo nas 

redes sociais.  

A campanha da Vivo, “EX4GERADO”, teve números impressionantes de 

visualizações (ultrapassou os 30 milhões de views no Youtube), foi a mais 

compartilhada e com 90% de comentários positivos no Facebook em 2015. O 

sucesso pode ser explicado através da ideia defendida por Covaleski (2010) de que 

                                                           
17Branding nada mais é do que a gestão de uma marca. Todo o trabalho realizado com o objetivo de 
tornar a sua marca mais conhecida, mais desejada, mais positiva na mente de seus consumidores. 
Disponível em <http://marketingdeconteudo.com/branding/> Acesso em 31 de outubro de 2016. 
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a publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento; e também, 

apta à interatividade é suscetível a ser compartilhada.  

 

Figura 12 Comentários e Compartilhamentos 

Fonte: Facebook da marca Vivo 

Na imagem acima estão alguns comentários que reunimos e que foram 

retirados da página do Facebook da Vivo. Ao observarmos todas as declarações, 

percebemos que em sua maioria são positivas e elogiam a propaganda, a escolha 

da música, fazem menção às outras campanhas anteriores, Eduardo e Mônica e 

Metamorfose Ambulante, que seguiam a mesma linha de criação a partir da 

produção de conteúdo, sempre muito satisfeitos com a linearidade dos videoclipes, 

tanto que houveram diversos compartilhamentos do filme publicitário. 

O segredo da companhia foi definir o melhor meio para transmitir a 

mensagem, um meio que funciona para o público alvo, o meio digital. A inserção da 

campanha no YouTubee no Facebook foi um fator primordial para o sucesso do 

videoclipe. O branded content intensifica a experiência simpatizante do consumidor 

com a marca, aumentando a presença em sua mente. Trata-se de uma estratégia de 

longo prazo para o crescimento e fixação da marca. 
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Além de investir em branded content, a Vivo utilizou duas ferramentas dessa 

estratégia que de fato colaboraram para o sucesso e viralização do videoclipe: o 

storytelling e o projeto transmídia. 

 

3.1  Storytelling 

 

O ato de contar histórias sempre foi uma característica do ser humano, mesmo 

antes de existir a linguagem escrita.  

Nossos ancestrais contavam histórias desde os tempos das cavernas para 

transmitir ideias e conhecimentos de geração a geração.  Assim foram surgindo os 

mitos e lendas. Depois, com o avanço da técnica, vieram as narrativas audiovisuais, 

dentre essas narrativas, surge o storytelling.  

Há tempos se fala sobre essa técnica, mas, na verdade, ela existe desde o 

início da comunicação humana, pois sempre contamos histórias. É uma forma mais 

simples e prazerosa de assimilar informações e sem perder o foco. (Assad, 2016) 

O termo significa "contar histórias" e, em comunicação, exerce o conceito de 

utilizar o método narrativo para contar a história de um produto ou marca tornando-o 

mais humano e próximo do cliente. 

 

A comunicação tradicional está perdendo espaço e novas técnicas e 
ferramentas surgem para suprir as necessidades de um mercado composto 
por consumidores cada vez mais críticos. Nesse cenário surgiu o 
storytelling, junção dos termos ingleses story (história) e telling (contar), uma 
nova ferramenta capaz de agregar valor à marca e atrair a atenção do 
público por meio de histórias. (ASSAD, 2016, p. 55) 

 

O storytelling nunca esteve tão em vista na propaganda como hoje, como um 

mecanismo novo de construção de uma forma de comunicação moderna. Dessa 

forma, as marcas vêm sentindo cada vez mais a necessidade de serem vistas e 

compreendidas pelo consumidor e assim criam uma relação com seu cliente de 

confiança e identidade, criando conteúdo com o qual ele se identifique. 
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O branded content e o storytelling dão tão certo porque têm o mesmo 
objetivo: trabalham com os desejos do consumidor para criar 
relacionamento entre a marca e o seu público. (ASSAD, 2016, p. 57) 

 

Esse novo modelo de posicionamento passa a exigir novas ferramentas e 

estratégias que tornem possíveis uma conexão entre marca e cliente muito mais 

forte e duradoura. Através dessa aproximação há a transmissão de conhecimento 

pela transfusão de emoções. 

 

Uma boa história faz a gente achar que viveu uma experiência completa e 
satisfatória. Pode-se rir ou chorar com uma história. Ou fazer as duas 
coisas. Terminamos uma história com a sensação de que aprendemos 
alguma coisa sobre a vida ou sobre nós mesmos. Pode ser que tenhamos 
adquirido uma nova compreensão das coisas, um novo modelo de 
personagem ou de atitude. (VOGLER, 2009, p. 36) 

 

As histórias prendem a nossa atenção pelo fato de mexer com as nossas 

emoções, nos conectam aos personagens de forma especial. Quando uma marca 

utiliza bem essa estratégia está no caminho certo para o êxito. 

Na publicidade, o storytelling apresenta vantagens por ser um meio de 

apresentar um produto de forma sutil, mas que atinge o consumidor em cheio. 

(Assad, 2016) 

Em entrevista para o site da Propmark18, a diretora de imagem e comunicação 

da Vivo, Cris Duclos, ao ser questionada sobre storytelling e sua visão sobre essa 

estratégia, ela expõe: “continuo achando que não tem nenhuma fórmula melhor do 

que storytelling. Isso porque as pessoas se identificam com as histórias. Cotidiano e 

cultura popular são infalíveis, temos que capturar o momento.” 

A partir da onda tecnológica em nossas vidas ocorreram muitas mudanças e 

uma delas é a sobrecarga de informação a qual temos contato. Torna-se impossível 

conseguir prestar atenção em tudo, com isso, nos tornamos mais seletivos aos 

conteúdos expostos.  

A grande sacada das empresas que querem gerar conteúdo pra sua marca é 

saber qual assunto o seu público-alvo mais se interessa e realizar ações e 

campanhas que estão de acordo com seus interesses. Essa estratégia faz com que 
                                                           

18  Disponível em < http://propmark.com.br/agencias/teles-sao-obrigadas-a-inovar-diz-executiva> 
Acesso em 25 de setembro de 2016 
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a empresa atinja o target e ainda se aproxime para gerar vínculo e aproximação. 

Investir em histórias que estão alinhadas com os valores do público e que captam a 

atenção e a emoção tem sido uma estratégia bastante explorada pelas marcas. “O 

segredo está no fato de histórias estarem repletas de significados e com isso geram 

inúmeras possibilidades de envolvimento por meio do conteúdo sobre a marca. ” 

(ASSAD, 2016, p.55) 

Na campanha para o dia dos namorados da Vivo, a história contada é a de 

um cupido conectado e descolado, que espalha o amor de forma diferente dos 

outros, mais intensamente, exageradamente a diversos casais, tanto que ele se 

destaca entre os outros cupidos por terminar o seu “trabalho” antes dos demais e de 

forma rápida e competente. Pode-se ver que no fim do videoclipe sobra até um 

tempo para ele descansar, relaxar e desfrutar do seu trabalho concluído. Ao decorrer 

do videoclipe são contadas histórias de alguns casais que foram “fisgados” pelo 

cupido como o casal que tinha acabado de discutir e ao receber a flechada do 

cupido, o homem faz um pedido de desculpas a sua parceira com mil rosas, o que 

traduz bem a forma exagerada de expressar o amor. Há também a história do casal 

de mulheres que se conhecem num show de rock e se apaixonam, o policial e a 

manifestante e diversos outros que são mostrados até o final do videoclipe. Outro 

fator que transmite bem a ideia de viver exageradamente é o fato dos casais serem 

atingidos por três flechas. 

Desse modo, o storytelling é uma ferramenta da comunicação, e oferece 

destaque para as marcas que o utilizam juntamente com outros recursos e 

favorecem o relacionamento emocional entre consumidor e marca, gerando a 

fidelização do target. 

 

3.2  Transmídia 

 

A fim de garantir uma melhor aproximação com o público através do conteúdo 

gerado, as marcas tendem a investir em ferramentas que despertem a curiosidade e 

tragam interatividade com o seu target para engajá-lo. Através dessa necessidade, a 

empresa Vivo investiu em um projeto transmídia associado a storytelling. 
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A narratologia é a busca da necessidade de convergir nos meios, pois através 

deles as marcas e empresas podem se organizar criando sua própria identidade, 

sua própria história, diferenciando seu formato de comunicação com o público e com 

as demais, sejam elas concorrentes ou não (Xavier, 2015) 

Transmídia é uma estratégia que se desenrola por meio de múltiplos canais 

de mídia e cada um deles contribui de forma diferente para a compreensão da 

história como um todo. Geralmente a história é introduzida em um meio de 

comunicação e é complementada em outros canais. 

 

Narrativa transmídia: histórias que se desenrolaram em múltiplas 
plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para 
nossa compreensão do universo; uma abordagem mais integrada do 
desenvolvimento de uma franquia do que os modelos baseados em textos 
originais e produtos acessórios. (JENKIS, 2009, p. 384)  

 

Os conteúdos passaram a ter um caráter transmídia, conceito desenvolvido 

por Jenkins para expressar como ocorre a convergência. O autor caracteriza a 

narrativa transmídia como uma ferramenta que deve ser conduzida para atrair a 

atenção do público de forma natural, fazendo com que este se insira na história e em 

seu contexto a fim de participar da construção de um universo que pode começar na 

televisão, como em um vídeo no Youtbe e após passe por uma interação no 

smartphone. Este deslocamento de uma mídia para outra, é o que permite o 

acontecimento da transmidiatização e em seguida faz com que a convergência seja 

o início de tudo. 

A narrativa transmidiática “refere-se a uma nova estética que faz novas 

exigências aos consumidores e depende da participação ativa da comunidade de 

conhecimento”, em que esses consumidores assumem “o papel de caçadores e 

coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparando 

suas observações com as de outros fãs” para que “tenham uma experiência de 

entretenimento mais rica” (Jenkins, 2012, p. 47). 

No caso da campanha da Vivo, a história contada é a do cupido que espalha 

o amor de forma exagerada. Já o canal utilizado para complementar essa narrativa 

foi a interação do público em tempo real com as missões do cupido através de seus 
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smartphones. O público podia ver como o cupido estava realizando o seu trabalho e 

também interagia. A diretora de imagem e comunicação da Vivo, Cris Duclos em 

uma entrevista para o site Propmark19 explicou como foi a estratégia: “na prática, é o 

seguinte: pelo site www.vivoexagerado.com.br o usuário sincroniza o smartphone 

com o desktop por meio de browsers e, enquanto o filme passa na tela do 

computador, ele recebe as informações adicionais e interage com a narrativa pelo 

celular. Por exemplo: é possível ver a tela do celular do próprio Cupido, vendo o que 

ele está vendo durante as missões, além de poder lançar flechas e tirar uma foto.” 

A produção de conteúdo pode ser apontada como um dos principais motivos 

da transmidiatização, e essas produções são as que permitem um entendimento 

entre o processo de se perceber como funcionam as narrativas, e como elas se 

espalham em um panorama midiático convergente. Múltiplos textos e espaços para 

uma narrativa estão sendo criados a partir da cultura do entretenimento e essas 

histórias desenvolvidas pelas marcas e produtores de conteúdo conseguem ser tão 

amplas que não podem ser contidas em uma mídia única. Esse fenômeno da 

convergência é o que sustenta de fato a colaboração dos usuários através dos 

meios de comunicação, passando a ser o centro da atenção, reinventando e 

recriando e narrando principalmente suas experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Disponível em < http://propmark.com.br/agencias/teles-sao-obrigadas-a-inovar-diz-executiva> 
Acesso em 25 de setembro de 2016 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho analisou o videoclipe como plataforma de conteúdo e como 

esse recurso associado a outras estratégias de comunicação mercadológica podem 

levar uma marca a ser lembrada pelo seu público-alvo. 

O filme publicitário "Exagerado" integrado a uma campanha de branded 

content, tema desse trabalho de conclusão de curso foi um sucesso no mundo digital 

gerando retorno positivo para a marca. 

A partir de análises sobre as eficácias das ferramentas aplicadas à 

construção desse videoclipe, percebeu-se que de fato é um produto da indústria 

cultural, arquitetado única e exclusivamente para alavancar a marca e trazer 

retornos satisfatórios dentro do ambiente mercadológico, bem como traçar um 

relacionamento mais próximo com o seu consumidor. O retorno foi muito efetivo, 

pois o videoclipe teve mais de 30 milhões de visualizações no Youtube, 15 milhões 

no Facebook, 300 mil likes e 90 % de comentários positivos. 

O segredo da campanha foi definir o melhor meio para transmitir a 

mensagem, um meio que funciona para o target do planejamento: o meio digital. 

Identificou-se que a marca ao fazer uso do storytelling quis despertar no 

consumidor emoções para que houvesse identificação com a história retratada. 

A campanha realizada em parceria com a Samsung foi baseada em uma 

releitura da música do cantor Cazuza, "Exagerado", que marcou o sucesso do 

cantor, fez parte da história de êxito dele, sendo um dos fatores que influenciaram 

muito no retorno positivo do público, pois a campanha funcionou também como uma 

homenagem ao artista.  

O videoclipe foi um projeto de conteúdo, branded content, e que também 

funcionou como uma peça para o dia dos namorados veiculada dia 12 de junho de 

2015. A Vivo apostou em transformar o relacionamento com o consumidor além do 

entretenimento, que por trás das novas estratégias publicitárias como o branded 

content, trasmídia associada a storytelling, definiram um novo contexto sobre a 
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significação e posicionamento da marca no mercado. São estratégias essas que a 

longo prazo trabalharam juntas a favor do crescimento e fixação da marca. 

A marca Vivo ao aproveitar-se de estratégias como branded content, 

storytellinge transmídia, mostrou-se uma empresa atenta e aberta a se reinventar, 

assim como a publicidade também está, segundo Covaleski (2010).Constatou-

se,portanto, por meio deste estudo que a marca Vivo soube utilizar de estratégias 

bem definidas e delimitadas de comunicação mercadológica para atingir seu 

objetivo, gerar conteúdo e ser lembrada por seu consumidor atual ou em potencial. 

Assim, os métodos utilizados, como o branded content, a parceria com a empresa 

de telefonia Samsung, a veiculação do filme publicitário no YouTube, a escolha da 

música “Exagerado”, geraram conteúdo que representasse sua posição pretendida 

no mercado por meio de uma ação que possibilitou aos internautas  participarem 

ativamente da história do videoclipe através de uma interação com tecnologia 

transmídia associada a storytelling, ocasionando o sucesso do filme publicitário em 

formato de videoclipe para a promoção do 4G da marca. 
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