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RESUMO
Esta pesquisa parte do pressuposto de que existe uma dramaturgia publicitária, uma
construção do drama a serviço da publicidade, que pode ser observada desde os
primeiros filmes publicitários narrativos e que foi se complexificando. Compreendendo
que o mercado publicitário está em constante modificação, observa-se uma tendência
atual de criar peças que se aproximem de conteúdos de entretenimento seriado, que o
mercado denominou de branded content, demonstrando uma maximização dos recursos
narrativos e dramáticos em sua criação como estratégia de aproximação e fidelização do
público, que tende a rejeitar conteúdos publicitários explícitos. Nesse período, é
possível observar, no Brasil, diversos cases de séries dramatúrgicas de destaque. Para
examinar essas experiências, resgata-se traços histórico do filme publicitário brasileiro
para identificar os elementos dramatúrgicos presentes em muitos dos filmes narrativos,
assim como a estratégia de serialidade que foi se tornando cada vez mais frequente no
meio. Partiu-se da ideia de que, nessas peças, a marca do anunciante deve ser
dramaturgicamente inserida como parte da história e não o contrário, segundo as
estratégias de construção dramatúrgicas e as possíveis inserções das marcas naquele
contexto, que traduzem escolhas dos representantes da marca anunciante e dos
profissionais envolvidos na elaboração das peças. No intuito de demonstrar o ponto de
vista que se pretendeu construir, utilizamos a metodologia do problema-solução de
Baxandall e o conceito de estilo e autoria de Bordwell para analisar dois casos
reconhecidos no mercado: a série Marias da Intimus (Kimberly-Clark) e a série Boa da
Cerveja Antárctica (Ambev) constatando as diversas formas de inserção da marca em
uma dramaturgia seriada de longa duração, elaborada por diferentes equipes de
profissionais e como a relação entre anunciante e agência, assim como a trajetória e
possibilidades da marca anunciante, influenciam nos resultados.

Palavras-chave: Dramaturgia, Branded Content, Dramaturgia Publicitária, Serialidade.

ABSTRACT
This research assumes that there is an advertising dramaturgy, a construction of the
drama in the service of advertising that can be observed since the first narrative
advertising films and has become more complex. Understanding that the advertising
market is in constant change, there is a current tendency to create pieces that approach
entertainment tv show contents, which the market called branded content,
demonstrating a maximization of narrative and dramatic resources in its creation as a
strategy of rapprochement and public lovalty, which tends to reject advertising explicit
content. During this period, it is possible to observe in Brazil several cases of
outstanding dramaturgical series. To examine these experiences, historical traits of the
Brazilian advertising film are recovered to identify the dramaturgical elements present
in many narrative films, as well as the strategy of seriality that became increasingly
common in advertising environment. It was based on the idea that in these pieces the
advertiser's brand must be dramatically inserted as part of the story and not the opposite,
according to the dramaturgic construction strategies and the insertion of the brand in
that context that reflect the choices of the representatives of the advertiser brand and the
professionals involved in the elaboration of the pieces. In order to demonstrate the point
of view we intended to build, we use Baxandall's problem-solution methodology and
Bordwell's concept of style and authorship to analyze two cases recognized on the
market: Marias series of Intimus (Kimberly-Clark) and Boa series of the Antarctic Beer
(Ambev) noting the diferente ways of insertion of the brand in a long-running serial
drama produced by different professional teams and how the relationship between
advertiser and agency, as well as the trajectory and brand advertiser possibilities
influence on the result.

Keywords: Dramaturgy, Branded Content, Advertising Dramaturgy, Seriality.
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INTRODUÇÃO
No dia 29 de março de 2017, estreou a quarta temporada da websérie Marias
para a alegria de diversas espectadoras que demonstraram seu entusiasmo nos
comentários do canal. Entre vibrações pelo retorno, e lamentos por continuar sendo
episódios de apenas cinco minutos, vieram também algumas reclamações sobre os
novos episódios que podem ser resumidos em um comentário postado no primeiro
vídeo: <Acompanhei todas as temporadas, gostava bastante do estilo simples, cotidiano
e próximo da nossa realidade, mas esse episódio foi muito confuso, apesar da fotografia
ter melhorado demais, sinceramente não gostei não. Mas a fotografia e o depoimento ao
fim do vídeo foram o melhor>1.
Nos episódios seguintes, as reclamações aumentaram, com pessoas pedindo de
volta o “roteirista” antigo, dizendo que acabaram com uma série maravilhosa, que
preferiam ficar revendo as três temporadas anteriores a acompanhar os novos episódios.
A recepção só melhorou no sexto episódio quando as personagens Maria Paula e Maria
Alice deram o primeiro beijo, satisfazendo a torcida que existia pelo casal.
Manifestações naturais dentro da cultura de fãs (JENKINS, 2008; SOUZA et
al, 2015), com grupos cada vez mais exigentes, que apontam erros ainda que continuem
assistindo às obras que os conquistaram em algum momento. O que chama a atenção é
que Marias não é uma série comum, mas sim uma ação promocional da marca de
absorvente Intimus, que lançou, em 2015, uma série de curtas em parceria com a Rede
Telecine e, no ano seguinte, em parceria com o Canal Sony, deu continuidade à série
com um grau maior de continuidade, ampliando o universo ficcional e aprofundando o
perfil das personagens.
A constatação da capacidade de uma proposta de uma marca anunciante
construir uma série de ficção com um fandom tão fiel em torno das personagens a ponto
de torcerem e se importarem com elas, demonstra que a estratégia de construção de
produtos seriados de entretenimento na publicidade tem sido sim, uma alternativa para
os desafios do mercado publicitário, diante dos avanços tecnológicos e mudanças de
hábitos dos consumidores.

1

< https://www.youtube.com/watch?v=sJj9j00dyNs>, acesso em 22 de fevereiro de 2019
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É uma modificação nas estratégias de construção da propaganda no mercado
publicitário atual já que a forma tradicional de fazê-la começa a ser questionada
(DONATON, 2007) e restringida. E, afinal, o que é eficaz? Segundo o próprio Donaton,
entre outros teóricos, a união da Publicidade com o Entretenimento, também chamado
de Advertainment2, parece ser o caminho mais eficiente para se atingir um público cada
vez mais disperso, que questiona o que recebe de informação e parece mais exigente
quanto à qualidade estética da propaganda e ao modo de consumi-la, já que a estamos
considerando como entretenimento:
um produto destinado a sorver de ludicidade os momentos vagos e de
contemplação dos indivíduos, e que possibilita, ao mesmo tempo,
fruição estética e distração intelectual, contribuindo, ainda, para a
formação cultural do público-receptor e para movimentar uma pujante
indústria de lazer e conteúdo. (COVALESKI, 2010. p. 62)

Esse tênue limiar entre publicidade e entretenimento não é exatamente uma
novidade da comunicação atual. No final do século XIX, era natural cinema e
publicidade estarem associados. As primeiras inserções de produtos anunciantes em
filmes que se têm registro são os do francês Georges Méliès (RIBARIC, 2015). Na
televisão, essa história não foi diferente. As primeiras inserções publicitárias estavam
diretamente ligadas aos programas que eram criados por agências de publicidade, não
tendo ainda uma equipe de criação dentro das emissoras.
Aos poucos, as emissoras foram se estruturando e construindo departamentos
de criação, assim como produtoras audiovisuais independentes foram se especializando
em conteúdos de entretenimento. A televisão continuava sendo uma importante mídia
para os anunciantes, sendo possível também a prática da inserção de seus produtos e
marcas em programas diversos, que aqui, no Brasil, costuma-se chamar de
merchandising3. Porém, o espaço publicitário tradicional foi sendo direcionado aos
breaks comerciais com duração entre trinta segundos e um minuto.
Com o surgimento de novas mídias, em especial, o espaço cibernético e todas
as possibilidades das redes sociais online, as marcas começaram a buscar novas
estratégias para atingir esse espaço, surgindo termos como Branded Content, que seria

2

Advertainment, neologismo formado pelas palavras advertising e entertainment
O termo merchandising se refere à promoção em ponto de venda, porém as televisões chamam
as inserções em seus programas pelo termo que, na verdade, seria “product placement”.
3
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uma forma de conteúdo4, criada pela própria marca, ao contrário da inserção da mesma
em um programa pré-existente (HELENA; PINHEIRO, 2012).
O branded content está presente na televisão, no cinema, na internet.
Podemos supor que esteja nos demais meios, mesmo em menor escala,
pois inserir a marca no conteúdo editorial é prática antiga, que ora se
fortalece diante de fatores que a favorecem, contribuindo para gerar
soluções comunicativas de características híbridas. Em geral, é uma
forma de comunicação bem aceita, pois, de maneira mais sutil e
menos invasiva que o bloco comercial, sugere ao consumidor que ele
está sendo valorizado pelo anunciante. (COVALESKI, 2015. P. 172)

O marco aconteceu em 2001, quando a BMW surpreendeu o mundo com a
série de filmes que foi lançada exclusivamente na internet. The Hire teve duas
temporadas, uma com cinco episódios e outra, com três episódios. Todos tendo como
fio condutor o personagem The Driver, interpretado pelo ator Clive Owen, e dirigidos
por diretores de cinema consagrados5.
Como estratégia de marketing parecia suicídio, afinal, inverteu-se a lógica de
investimento, em que a maior parte da verba foi destinada à produção e não à
veiculação, como era comum. A série, no entanto, conseguiu atingir seu objetivo, tendo
os vídeos mais de 13 milhões de downloads, e ajudando a aumentar as vendas anuais
dos carros da BMW, que também ganhou a simpatia do público consumidor em geral
(DONATON, 2007).
As estratégias criativas para desenvolvimentos dessas peças audiovisuais tornase, nesse contexto, um dos pontos centrais das campanhas específicas que unem
conteúdo de entretenimento aos produtos da publicidade, em especial, na ambiência
digital da Cultura da Convergência (Jenkins, 2008), em que meios se misturam e tudo
parece que se tornou online. Vemos televisão na internet, assistimos a filmes nos
celulares, acompanhamos séries em mídias sociais como Youtube, Facebook e até
Instagram. E, cada vez mais, as marcas anunciantes percebem que essa é uma boa
estratégia de conquistar o seu consumidor (DONATON, 2007).
A convergência altera a relação entre tecnologias existentes,
indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a
lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os
consumidores processam a notícia e o entretenimento. Lembrem-se

4

"Conteúdo publicitário constituído de narratividade e que mimetiza produtos midiáticos de
entretenimento e de informação". (COVALESKI, 2015, p. 172)
5
John Frankenheimer, Ang Lee, WKW (Kar Wai Wong), Guy Ritchie, Alejandro Gonzalez
Inarritu, John Wood, Joe Carnahan e Tony Scott.
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disto: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final.
(...) Graças à proliferação de canais e à portabilidade das novas
tecnologias de informática e de telecomunicações, estamos entrando
numa era em que haverá mídias em todos os lugares. A convergência
não é algo que vai acontecer em um dia, quando tivermos banda larga
suficiente ou quando descobrirmos a configuração correta dos
aparelhos. Prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura da
convergência (JENKINS, 2008, p. 41).

Diversos produtos e estratégias podem se encaixar nessa definição de
advertainment, porém, entre os fenômenos observados, o que chama mais atenção é o
uso da serialidade como estratégia compositiva de materiais publicitários audiovisuais,
em especial, os de ficção, algo que parece se intensificar, nos últimos anos, inclusive no
Brasil, pois, além da poética e estrutura dramática, traz estratégias de serialidade que
exigem um esforço a mais do espectador. Diferente de um vídeo não seriado, que pode
ser compartilhado ou mesmo assistido por impulso, a série exige o retorno desse
espectador para acompanhar a continuação da narrativa. Por isso, ganchos bem
construídos precisam existir ao final de cada episódio, gerando curiosidade e interesse
em conhecer o restante da história. Da mesma forma, é preciso estratégias para lembrar
esse espectador da continuação de série. Retornar a um canal no Youtube para
acompanhar o desenvolvimento de uma websérie é um hábito que precisa ser
construído.
Logo, não é todo conteúdo de marca que, ao investir em produtos ficcionais
seriados, consegue atingir resultados positivos na apreciação, como o citado caso da
série Marias. Partimos da hipótese de que seja preciso uma boa construção de
personagens com histórias envolventes e conflitos que gerem empatia e engajamento do
público. Mas que também é preciso uma boa estratégia para a inserção da marca nesse
conteúdo, de preferência, criando uma função para ela dentro da narrativa. Além disso,
é necessário estratégias criativas de comunicação que atinjam e envolvam o público
almejado.
A ideia proposta de uma dramaturgia publicitária vem, na realidade, de uma
identificação de construção dramatúrgica dentro do filme publicitário, que possui
diversos níveis, a depender do tipo de filme que está sendo desenvolvido. E que, nas
séries publicitárias, traz a possibilidade de um desenvolvimento dramatúrgico mais
complexo não apenas por sua duração, mas pela própria longevidade.
Outro case de produto seriado significativo, que conseguiu um planejamento
multimídia bem arquitetado com uma dramaturgia envolvente foi a série da Boa (2016),
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da cerveja Antárctica. Explorando o universo de personagens que trabalham com a
cerveja de alguma maneira, como um ambulante, um garçom e o dono de um bar,
construiu também estratégias em redes sociais, com páginas do protagonista além de
eventos off-line como o bloco de carnaval com a presença do elenco.
Séries como Marias ou Boa, que tiveram cinco temporadas cada, em um
contexto do mercado publicitário brasileiro que já integrava, amplamente, as mídias
digitais para peças voltadas para o público jovem adulto fornecem ricos elementos de
análise, já que, em seu desdobramento longevo, enfrentam desafios que vão se
modificando com o passar do tempo, trazendo uma riqueza maior de elementos a serem
observados.
Essa duração se reflete também na construção da dramaturgia, já que se
percebe um amadurecimento desse universo ficcional e personagens que ajudam a
aprofundar sua construção, fortalecendo também os laços com o espectador que foi
sendo fidelizado com o passar do tempo, abrindo espaço para a manifestação dos fãs.
Por isso, elegemos essas duas séries em especial como destaque no cenário
brasileiro atual. Ambas possuem longevidade, um planejamento multimídia que atinge
diversas redes sociais, televisão e ações promocionais com o público, assim como
trazem um bom resultado de espectadores. Analisar suas estratégias e como construíram
sua dramaturgia seriada, inserindo a marca anunciante, de maneira satisfatória, no
universo ficcional das séries, é a principal proposta dessa tese.
Segundo Gomes (2004), criação é estratégia. Estratégia de produção de efeitos,
agenciamento e organização dos elementos voltados para a precisão e solicitação de
efeitos específicos que se espera realizáveis na apreciação. Logo, analisar a construção
dramatúrgica do branded content implica analisar esse sistema de produção de efeitos
operados no texto e na apreciação, levando em conta que eles têm que atingir tanto os
objetivos dos anunciantes quanto os dos espectadores que se propõem a assistir ao
produto audiovisual ficcional que prima pelas marcas dos gêneros de referência
escolhidos.
Tais premissas nos levam a hipótese de que é preciso contar uma boa história
envolvendo os valores e características da marca para que possam ser reconhecidos pelo
espectador, mesmo que ela não esteja inserida fisicamente no universo. E, para contar
boas histórias, retornamos às teorias de construção dramatúrgicas para compreender
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melhor como elas podem nos ajudar a examinar as estratégias presentes nas obras
audiovisuais ficcionais, usadas como recurso publicitário do conteúdo de marca.
O bom argumento é aquele que consegue equilibrar as expectativas entre o
desejo do personagem e as dificuldades que fazem a história prosseguir. Apesar de
discussões diversas sobre a quantidade de situações dramáticas (SOURIAU, 1993;
POLTI, 1963), toda história é sobre alguém que está em busca de algo. É dessa tensão e
expectativa sobre a capacidade do protagonista conseguir ou não seu objetivo, que se
constrói o interesse e envolvimento do espectador.
Esse protagonista, no entanto, precisa ser bem construído (ARISTÓTELES),
criando empatia com o público; caso contrário, ele não se importa com o desfecho. Um
bom personagem, na perspectiva aristotélica, a mais usada nos produtos de conteúdo de
marca, pressupõe que ele não deveria ser apenas bom (no sentido de bem construído e
não de bondade), e sim convincente, semelhante, coerente e necessário. Ou seja, ele
precisa ser crível, passível de existir, trazendo semelhanças com algo que o público
conheça, segundo uma coerência interna própria e necessária para aquela trama.
Para identificar e analisar a função dramática da marca dentro dessa história e
sua relação com as personagens, utilizamos a ideia do modelo actancial de Greimas
(1966) que acreditamos dar um passo à frente na discussão sobre situações e funções
dramáticas, estruturando a narrativa e suas personagens de acordo com o conflito e o
objetivo da trama. O que nos ajudou a identificar melhor a estrutura dramática da série
analisada.
Como temos a hipótese de que a construção narrativa continua sendo um dos
pontos principais para a boa construção deste tipo de obra audiovisual ficcional,
buscaremos analisar, com maior cuidado, a construção da dramaturgia apresentada,
dando ênfase às estratégias narrativas, à curva dramática, à forma como a marca se
insere no conteúdo e como se liga ao protagonista, além dos recursos da serialidade
envolvidos.
Porém, não nos parece possível uma análise da dramaturgia de uma peça
publicitária sem a compreensão do que a envolve, incluindo-se as circunstâncias da
realização das obras pelos seus responsáveis e as limitações da linguagem, observando
os fatores históricos, estéticos, práticos e técnicos (BAXANDALL, 2006).
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Uma peça publicitária não é uma manifestação artística pura que depende
apenas da inspiração e desejo de seu criador. Ela traz um encargo empresarial e uma
série de diretrizes que precisam ser atendidas pelas agências e empresas produtoras de
conteúdo, indo além de uma boa construção dramatúrgica e a inserção da marca nela.
Há objetivos comerciais e comunicacionais a serem atingidos que são construídos pelo
conjunto de diversos elementos em seu entorno.
Através do paradigma problema-solução, Baxandall (2006) nos fornece
elementos para um exercício de reconstituição da intenção artística do autor ou agentes
reconhecidos como responsáveis pelo objeto, observando que apenas aqueles agentes
com aquelas ferramentas trariam o resultado obtido. É um conjunto de circunstâncias
que chegam ao resultado, não havendo uma única fórmula para eles.
Por mais que identifiquemos uma desconfiguração publicitária (CAMILO,
2010), na estrutura da série em si, analisando o conjunto de elementos que compõem os
cases, podemos dizer que não há exatamente um afastamento do fazer publicitário, mas
uma reconfiguração do que entendemos por ele. Inclusive, na organização das instâncias
envolvidas (anunciante, agência, empresas produtoras de conteúdo etc.), em que o papel
da agência de publicidade tende a se destacar nesse processo.
Percebe-se que não há uma única forma de se fazer, ainda que características e
estratégias comuns possam ser identificadas. Diversos elementos influenciam, em
algum nível como o tipo e histórico do anunciante, a relação com a agência publicitária,
a trajetória dessa agência no mercado, a produtora contratada e os principais
responsáveis pela produção da série como o diretor, o roteirista, o diretor de fotografia e
o montador, já que tende a ocorrer uma liberdade maior desses agentes na criação e
produção da peça audiovisual.
Um filme publicitário, normalmente, é criado por uma dupla de criação de uma
agência e aprovado pelo anunciante. No caso das séries de branded content, percebe-se
que a agência ajuda o cliente a construir um briefing e um conceito criativo, mas a
criação do roteiro, por exemplo, é de um roteirista externo, indicado pela produtora,
assim como a direção de arte da peça e toda a concepção artística do vídeo fica a cargo
do diretor de cena em conjunto com sua equipe técnica.
Por mais liberdade criativa que tenha, no entanto, essa equipe precisa atender,
de modo satisfatório, as orientações da agência de publicidade a partir das necessidades
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de comunicação da marca anunciante. Por isso, a abordagem de Baxandall (2006) do
problema-solução nos parece um bom ponto de partida para compreensão desses cases.
Baxandall propõe que o analista compreenda a obra de arte, ou qualquer
produto cultural, como solução para um problema vivido pelos agentes responsáveis por
sua execução. Isso posto, o autor mostra que seria possível para o analista partir da
observação do produto para reconstituir os propósitos (ou intenções) desses agentes que
teriam mobilizado sua confecção, assim como as circunstâncias que levaram a obra
examinada a adquirir aquela forma. Um dos recursos analíticos sugeridos para o analista
pelo autor foi a elaboração de duas perguntas chave: por que produziram o objeto e
como ele alcançou sua forma?
O autor parte do princípio de que os agentes responsáveis pela obra receberam
um encargo geral, uma tarefa a ser realizada, que traz consigo algumas diretrizes
específicas para sua produção. Ou seja, o artista precisa resolver um problema
específico seguindo algumas regras pré-estabelecidas. E saber que, para realizar essa
missão, existem circunstâncias de natureza cultural como fatos materiais, modelos e
considerações de ordem estética que têm relação com o artista e suas próprias escolhas,
podendo influenciá-lo nas tomadas de decisão.
Transpondo a abordagem de Baxandall para os cases das Marias e da Boa,
podemos, então, analisar o encargo geral que as marcas anunciantes deram às
respectivas agências de publicidade de construir uma campanha “diferente”, saindo do
“tradicional comercial de trinta segundos” e que tivesse uma afinidade com a trajetória
comunicacional do produto trabalhado e seu público consumidor. A Ogilvy Brasil e a
AlmapBBDO, respectivamente agências responsáveis pela Intimus Gel e Cerveja
Antárctica, construíram, então, diretrizes parecidas, gerando uma narrativa seriada para
a internet com desdobramentos em diversas redes sociais e, no caso das Marias da
Intimus, também uma ação com a televisão.
Observando cada um dos cases, tendo acesso a entrevistas e depoimentos dos
criadores e produtores envolvidos, além de acompanhar a repercussão nos comentários
dos consumidores das séries nas plataformas digitais, foi possível perceber que os dois
projetos iniciaram, de maneira semelhante, com um produto de narrativa ficcional
seriada com curta duração e poucos episódios. Marias era uma série composta por seis
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episódios de três minutos cada, enquanto que a Boa era uma série composta por cinco
episódios de três a cinco minutos6.
Tanto a Marias para a marca de absorvente Intimus quanto a Boa para a cerveja
Antárctica tiveram uma boa repercussão de público e matérias a respeito, gerando
desdobramentos que resultaram em cinco temporadas exibidas durante três anos
consecutivos. As Marias ampliaram a duração de cada episódio de três para cinco
minutos, tendo doze episódios por temporada, enquanto a Boa continuou com cada
episódio variando entre três e cinco minutos, sendo de quatro a cinco episódios por
temporada.
Percebe-se que, em ambas, a presença da marca na dramaturgia era uma das
diretrizes a serem cumpridas, sendo os produtos inseridos nos episódios com destaque,
ainda que integrados à narrativa. Porém, cada produtora encontra uma forma distinta de
resolver esse problema. Isso reforça a hipótese de que as escolhas de cada uma das
marcas nos produtos tiveram relação com as especificidades das instâncias e dos agentes
envolvidos. As diretrizes traçadas pelas duas agências tinham, por exemplo, relação
com a estratégia comunicacional que cada uma delas já vinha trabalhando com as
marcas anunciantes.
No caso da cerveja Antárctica e a AlmapBBDO, percebe-se a construção de
um universo ficcional próprio, associando o produto à cidade do Rio de Janeiro e às
festas populares com o conceito de “coisa boa gera coisa boa”. Já no caso da Intimus
Gel e Ogilvy Brasil, há uma associação dos produtos com o perfil de mulheres diversas,
com o conceito de “viva suas próprias regras”.
Ainda seguindo a abordagem proposta por Baxandall, associando ao conceito
de estilo (BORDWELL, 2008), podemos perceber que cada produtora de audiovisual
resolveu o problema proposto a partir das diretrizes traçadas pela agência de
publicidade, de uma maneira diferente, a partir da própria trajetória dessas instâncias,
associada ao estilo7 dos agentes contratados para realização da série. É possível
perceber, por exemplo, que mesmo que o cliente e a agência continuem os mesmos, a

6

As Marias tinham exatamente três minutos porque a série passava também na televisão, tendo a
necessidade de seguir uma grade pré-estabelecida. Já a Boa, que era exibida apenas na internet, cada
episódio tinha uma duração diferente.
7
Para Bordwell, estilo é o uso de um padrão de técnicas ao longo do filme, que pode se referir também ao
uso característico de técnicas de um cineasta ou movimento cinematográfico.
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mudança de alguns desses agentes resulta em mudanças significativas nos produtos
finais.
Tal qual Baxandall, Bordwell (2008), acredita que as obras representam a
solução encontrada pelo diretor responsável pelos filmes de ficção que examinou, e que
as escolhas dos diretores autores têm relação com o contexto histórico em que viviam,
seu entorno e as ferramentas de que dispunham. Ao analisar as obras dentro desse
contexto, resgatando os costumes da época, os movimentos existentes e as ferramentas
tecnológicas que tinham à disposição, seria possível, então, compreender essas escolhas
e o que os levou a determinadas tomadas de decisões.
Isso reforça a nossa hipótese de que, apesar de existir uma estrutura padrão
para peças seriadas produzidas por marcas anunciantes, cada case é construído diante de
um contexto próprio que leva em consideração os objetivos comunicacionais e
comerciais do cliente, a experiência da agência anunciante e da produtora audiovisual,
assim como a trajetória e o estilo dos agentes envolvidos. Compreender quais são essas
instâncias e agentes nos ajuda, então, a compreender as escolhas das estratégias,
técnicas e materiais que foram usados para compor as peças, ampliando a capacidade de
análise do produto.
Lançadas, em período próximo, na internet, podemos dizer que o contexto
histórico das duas séries é o mesmo, ainda que cada marca anunciante pertença a um
segmento diferente e isso interfira no posicionamento no mercado atual diante de seus
concorrentes. As ferramentas técnicas para produção dos vídeos como câmeras, material
de iluminação, ilha de edição, som e elementos gráficos também podem ser
equiparados, já que são todas produtoras de grande porte que tiveram acesso aos
equipamentos atuais, ainda que experiência e expertises dos agentes contratados como
diretor, roteirista, diretor de fotografia entre outros, influenciem no resultado final.
Percebe-se uma preocupação das agências em cuidar do posicionamento da
marca, mas sabendo delegar a construção do conteúdo em si para as produtoras. Tanto
que é possível observar uma diferença significativa no case das Marias, quando muda de
produtora na quarta temporada, deixando de ser produzida pela Paranoid para ser
produzida pela Dog Can Fly. Enquanto na Boa, a única mudança acontece na passagem
da primeira para a segunda temporada quando trocam o roteirista. Mesmo no spin off, a
produtora O2 Filmes e os principais agentes (diretor, roteirista, produtor, fotografo e
montador) continuam os mesmos, mantendo a unidade padrão.
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Importante ainda ressaltar que as duas agências são partes de conglomerados
internacionais, com um bom posicionamento no mercado com reconhecimento tanto
estético com diversos prêmios quanto financeiro e já com experiências prévias de
conteúdos de marca. Por mais distintas que pudessem ser as estratégias, parece-nos que
as principais variáveis nas tomadas de decisão não estão na trajetória de ambas, mas na
origem do problema que tinham nas mãos e nas escolhas de parcerias feitas, questões
que levamos em consideração na análise dos cases propostos.

Estrutura da Tese
Antes de analisar o fenômeno das chamadas séries de branded content,
buscamos compreender a trajetória da publicidade no Brasil e como a dramaturgia se
tornou parte da estratégia de comunicação das marcas. A partir da “cartografia” da
evolução da linguagem publicitária feita por Leiss et al (1988 apud CAMILO, 2010),
compreende-se como ocorreu a configuração do filme publicitário dentro da linguagem
proposta de cada época.
No primeiro capítulo, então, apresentamos um resgate histórico da publicidade
brasileira e os momentos em que a dramaturgia se tornou parte da estratégia de
comunicação das marcas. É possível perceber ações desse tipo desde o início dos anos
50 com a chegada da televisão e também com a evolução das agências locais que
começaram a se organizar criativamente a partir da chegada de profissionais
estrangeiros no mercado.
Partindo do anuário da Meio & Mensagem, que reuniu o que seriam
considerados os melhores filmes publicitários brasileiros do século XX, analisamos a
dramaturgia de algumas dessas obras, percebendo suas estratégias e trazendo parte da
fundamentação teórica e metodologia de análise, através de conceitos e definições sobre
filmes publicitários e linguagem publicitária utilizando autores como Camilo (2010),
Vanoye e Goliot-Lété (1994), Carrascoza e Santarelli (2011) e Covaleski (2015).
Auxiliando também na análise da poética do filme e sua dramaturgia, utilizamos
autores como Gomes (2004), Vanoye e Goliot-Lété (1994), Greimas (1966),
Maingueneau (1996), Thompson (2003) e Mendes (2010). Assim como para a
dramaturgia seriada, trouxemos os trabalhos de autores como Pallottini (1989), Eco
(1994), Mittell (2012) e Souza (2004).
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No segundo capítulo, seguindo a proposta de Camilo (2010), compreendendo o
que ele chama de desconfiguração publicitária, esse novo momento do mercado
publicitário brasileiro foi analisado, com cases de branded content, em especial,
estratégias seriadas.
A partir das quatro características listadas por Camilo (2010), identificou-se
alguns cases que ilustram essa passagem, assim como a tendência à serialidade dos
cases brasileiros. Utilizando o conceito de narrativas complexas (MITTEL, 2012),
foram analisadas as diferenças que começam a surgir em relação às séries de filmes
publicitários tradicionais das décadas anteriores. Além de questões dos estudos de
recepção com autores como Esquenazi (2005) e Odin (2005). Tudo isso a fim de
levantar alguns exemplos de séries de branded content no Brasil, para demonstrar a
razão da escolha dos dois cases analisados e como eles fazem parte do mesmo momento
podendo traduzir dimensões semelhantes.
No terceiro capítulo, apresenta-se a análise do case da Intimus, Marias, criado
pela agência Ogilvy, utilizando o método de problema solução de Baxandall, buscando
compreender as ferramentas e diretrizes que a agência tinha em mãos e como traçou
suas estratégias. A partir disso, foi realizada a análise da dramaturgia da marca,
utilizando métodos de análise fílmica, sistema actancial, construção de personagens,
narrativa e estilo dos profissionais responsáveis, utilizando, principalmente, os métodos
de Kristin Thompson e David Bordwell. A proposta foi compreender não apenas como
as marcas se inseriram na narrativa, mas como a dramaturgia foi moldada a partir de
valores dela, tornando a marca anunciante parte do universo ficcional.
No quarto capítulo, repete-se a mesma metodologia para analisar o case da
cerveja Antárctica, Boa, criada pela agência AlmapBBDO. Traçando paralelos com o
caso das Marias, foram reconstruídos os passos da série e analisada também a sua
dramaturgia, que possui uma estratégia seriada diferente do case da Intimus, trazendo
outras questões.
Por fim, tecem-se as considerações finais, a partir de um balanço comparativo
entre os dois cases, identificando questões que chamaram a atenção durante a análise,
em especial, o como cada um deles resolveu o problema da inserção da marca na
dramaturgia seriada. A partir de uma reflexão sobre o papel da marca na dramaturgia,
foi estabelecida também uma análise comparativa dessas peças nacionais com o cenário
do entretenimento publicitário mundial, já que, no exterior, existem cases diversos em
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que o produto não aparece em nenhum momento na dramaturgia, demonstrando um
apego menor à materialidade dos mesmos, podendo trabalhar melhor conceitos e
metáforas.
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1. CONFIGURAÇÃO
1.1. O FILME PUBLICITÁRIO
Pode-se dizer que o filme publicitário começou com o próprio cinema. A
primeira propaganda audiovisual que se tem registro é de 18978, apenas dois anos após
a exibição pública dos irmãos Lumière no Teatro de Paris. Edouard Cointreau
encomendou um filme com a bebida que leva o seu sobrenome. No filme, um Pierrot
pede um Cointreau após recusar beber vinho e champagne. Uma estrutura simples, com
apenas um plano, como eram os filmetes na época, e com um minuto de duração, mas já
trazia ali algumas características que acompanham a publicidade, demonstrando que ela
sempre buscou se adaptar às ferramentas e linguagens da sua época.
Os “criativos” de uma agência atuam cortando, associando, unindo e,
consequentemente, editando informações que se encontram no
repertório cultural da sociedade. A bricolagem, assim como o
pensamento mítico, é a operação intelectual por excelência da
publicidade (CARRASCOZA; SANTARELLI, 2011, p. 50).

Um dos exemplos mais emblemáticos é o Papai Noel que, em 1931, foi pintado
pelo artista Fred Mizen, em uma loja de departamento com uma Coca-cola na mão, e a
agência Darcy resolveu utilizar a imagem nas campanhas do refrigerante na época.

Figura 1

8 https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/01/o-primeiro-filme-publicitario-da.html <acesso em
29 de agosto de 2018>
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Ainda hoje, a personagem é utilizada, associada à marca de refrigerantes que
constrói ações como a caravana de natal da Coca-Cola e já explorou sua imagem em
diversos filmes publicitários, inclusive em filmes de branded content como “Uma Ponte
para Noel” ou “6224 Obrigados”9.
Ainda que traga associações culturais com ferramentas e linguagens de sua
época, um filme publicitário é reconhecido pela mensagem básica de compra10
(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994). A estratégia utilizada para atingir esse objetivo é
que se diferencia, podendo ser agrupada em três tipos distintos: “A argumentação
direta”, “sedução-fascínio” ou “a narração”. No primeiro tipo, temos filmes que trazem
uma personagem, um narrador ou um formador de opinião, argumentando diretamente
para a câmera sobre o porquê daquele produto ou serviço ser bom para o consumidor.
Uma estratégia bastante comum que parece remeter ao senso comum do que seria um
filme publicitário, que, segundo os pesquisadores franceses, “pertence à estratégia e à
argumentação comerciais” (1994, p. 107), estando em função de uma marca, um
produto, uma empresa.
A estratégia de “sedução-fascínio”, por sua vez, explora efeitos estéticos
através de sons e imagens que podem, muitas vezes, não parecer ter um sentido lógico,
construindo assim, uma relação sensorial. “Sozinhos, talvez, os spots ‘sedutores’,
tentem confundir a forma e a marca, mas isso só parece ocorrer no caso dos produtos
sofisticados (por exemplo, perfumes)” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 113).
Já o tipo “narração”, ainda segundo os autores, traria uma estratégia dupla: a
própria estratégia narrativa para despertar o interesse do espectador, e o papel do
produto na história, como um elemento de influência. “Qual o lugar ocupado pelo
produto? Em geral, o do objeto de desejo ou o de auxiliar.” (VANOYE; GOLIOTLÉTÉ, 1994, p. 111). O que percebemos é que os filmes narrativos podem ainda ser
subdivididos, porque alguns apenas narram algo, que pode ser real ou fictício, como o já
citado “6224 Obrigados” da Coca-cola, que traz a atriz Ísis Valverde retornando à sua
cidade natal para agradecer aos habitantes dali por sua trajetória. No percurso, ela conta,

9

https://www.youtube.com/watch?v=K0Y9d65ZxKI&t=8s <acesso em 02 de dezembro de 2018>
Vale ressaltar que essa mensagem básica de compra se refere ao objetivo de venda da marca em si, não
necessariamente da venda de um produto, já que filmes institucionais, muitas vezes, buscam fixar a marca
na mente dos consumidores, ou manter a liderança em um segmento, como a própria Coca-Cola que não
faz propaganda de varejo chamando para compra do produto.
10
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em voz over, parte de sua vida na cidadezinha onde nasceu, e a marca de refrigerantes a
ajuda a cumprir o objetivo de agradecer a todos os habitantes de lá.
Porém, existem também os filmes publicitários que não apenas narram algo,
mas constroem uma "mis en scene", contando essa história através de personagens,
diálogos e ações dramáticas que nos levam a propor esse termo de “dramaturgia
publicitária” identificável em diversas épocas da história.
O gênero dramático surge inicialmente no formato teatral, por isso, ao se falar
em dramaturgia, associa-se logo a essa expressão artística. Porém indica, na realidade, a
arte de construir narrativas dramáticas em quaisquer meios ou formatos, como cinema
ou televisão. Falar de uma dramaturgia publicitária vem, na realidade, de uma
identificação de construção dramatúrgica dentro do filme publicitário, não apenas de
uma narrativa, mas no modo de pensar e constituir o drama.
No Brasil, a trajetória do filme publicitário é muito próxima da trajetória da
própria televisão, principal mídia de veiculação do produto, pela própria organização do
mercado nacional e as relações com os meios de comunicação de massa. E, dessa forma,
percebe-se também uma aproximação da linguagem dos filmes com os produtos
televisivos, inclusive a teledramaturgia, como veremos mais à frente.
Em seus primeiros anos, a propaganda, no país, utilizou-se muito da oralidade.
Há uma brincadeira, no meio publicitário, de que a primeira propaganda feita em solo
brasileiro teria sido a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ao chegar com a
caravana de Pedro Álvares Cabral ao novo mundo. Isso por causa de sua característica
vendedora da “terra onde em se plantando tudo dá”.
A publicidade paga, no entanto, começou a se tornar hábito no Brasil apenas a
partir da chegada dos primeiros jornais em 1821 (CASTELO BRANCO, MARTENSE,
REIS, 1990). Quase setenta anos depois, vieram as primeiras revistas, mas a primeira
agência só foi criada em 1913 com a fundação da Castaldi e Bernnaton.
Esse período está localizado naquilo que Leiss et al (1988 apud CAMILO,
2010) identificou como a fase (1890-1925) em que as abordagens eram todas orientadas
para o produto. “A mensagem de publicidade consubstancia-se numa espécie de
‘jornalismo comercial’. A sua textualidade pauta-se por um discurso pseudo-lógico, que
ambiciona o fazer-crer do destinatário sobre a verdade, a essência e a novidade dos
produtos.” (CAMILO,2010, p. 255).
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A fase seguinte da simbolização (1925-1945) começa a existir, de fato, no
Brasil, a partir da década de 30 com a chegada de agências de publicidade estrangeiras
ao país, as quais começaram a transformar o cenário publicitário, estruturando e
profissionalizando o mercado local. Nessa fase, a mensagem passa a ser conotativa.
Deixando de ser interpretados a partir de um plano denotativo, os
objectos, os cenários e os actores patentes nas mensagens vão impor
aos destinatários a aceitação do seu valor metonímico ou metafórico
através do qual passam a ser reinterpretados em moldes distintos. Esta
reconfiguração discursiva é relevante pois vai implicar que a
apreensão das mensagens deixe de se centrar num mero trabalho de
conhecimento das mercadorias emergentes, mas simultaneamente de
(re)conhecimento dos laços que através de outros objectos, cenários e
actores, passam a estabelecer com certas estruturas ideológicas.
(CAMILO, 2010, p. 258)

A principal mídia de massa na época era o rádio, e além dos testemunhais, uma
prática comum era a utilização de jingles. Nessa época, já é possível distinguir algumas
ações diferenciadas, que marcaram a história da publicidade brasileira como o Repórter
Esso, um programa jornalístico, produzido pelo anunciante de postos de gasolina, que
fez tanto sucesso que migrou posteriormente para a televisão.
É importante ressaltar que, nesse período, as emissoras de rádio não tinham
uma estrutura de criação como tem hoje, e era prática comum as agências de
publicidade criarem conteúdos patrocinados para exibir na grade local. Logo, não havia
essa distinção tão grande de um produto criado por uma marca e intervalos comerciais.
Com a chegada da televisão, a partir de 1950, os anunciantes começaram a
utilizar também esse meio de comunicação trazendo, normalmente, testemunhais e os
jingles que já tocavam nas rádios. Não havia ainda o videoteipe11 e todas as inserções
eram feitas ao vivo, por isso, o conceito de filme publicitário só começou a ser
formulado a partir da década de 1960, já que o cinema, no país, não era tão utilizado
como mídia publicitária.
A linguagem publicitária já se encontra, ainda, segundo a abordagem de Leiss
et al (1988 apud CAMILO, 2010) na fase de personalização (1945-1965), na qual a
individualidade e o psiquismo do espectador começam a ser explorados nas estratégias
criativas, construindo uma identificação e uma busca por afirmação enquanto pessoa,
grupo social ou gênero.

11

O videoteipe - sistema de gravação de imagens televisivas que utiliza, como suporte, esse tipo de fita
magnética – só foi criado em 1959
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As tais mensagens conotativas de enquadramento das mercadorias
passam a reflectir um quadro de experiências relativamente ao qual as
diferenças subjectivas entre os indivíduos se assumem como o
fundamento das identidades pessoais (é o caso por exemplo, das
concepções relativas ao género). As mensagens reportam os produtos
a partir de formas textuais relativas a sketchs, a episódios, a
afirmações, a pequenas anedotas referentes à sexualidade, à inveja, ao
medo, ao orgulho, relacionadas com situações exemplares de histórias
de vida.(CAMILO, 2010, p. 259)

Dentro do espaço televisivo, na teledramaturgia, era um período de formação
do meio (SOUZA, 2004). O videoteipe permitiu a ampliação dos programas de
teledramaturgia, em especial as telenovelas diárias, assim como a expansão da
programação para outros estados do país, tornando a televisão cada vez mais popular,
presente em diversos lares brasileiros.
E, desde os primeiros filmes, é possível destacar algumas estratégias bem feitas
envolvendo narrativa, dramaturgia e, até mesmo, uma espécie de participação da
audiência. Um bom exemplo disso é o comercial dos cobertores Parahyba, com uma
vinheta simples exibida regularmente às 21 horas na TV Tupi, a marca conseguiu
inserir, nos lares brasileiros, um hábito da hora de dormir para as crianças.

Figura 2
Feito em animação 2D, o comercial trazia a ilustração de uma rotina de uma
família ao chegar o horário determinado. Começava com o pai na frente da televisão
checando a hora e as crianças se arrumando para dormir, dando um beijo de boa noite
na mãe e indo para cama, sozinhas, embaladas pelo jingle que cantava: “Já é hora de
dormir, não espere mamãe chamar, um bom sono pra você e um alegre despertar”.
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Simples e eficiente, como revelam diversos depoimentos catalogados na coluna
da Meio & Mensagem, como a do palestrante Max Gehringer: “As novas gerações não
vão acreditar, mas houve um tempo, não muito distante, em que as crianças iam mesmo
para cama após ouvir essa musiquinha” ou o jornalista César Giobbi: “A gente ficava
uma fúria, pois todo mundo tinha mesmo que dormir quando aparecia aquele comercial.
Os pais lembravam de levar todos para a cama nessa hora”. (apud Meio & Mensagem,
p. 19, 2007).
Criada pela agência Multi Propaganda, com desenho e animação de César
Mêmolo, o comercial é um marco por construir esse comportamento a partir da
repetição de um gesto, no mesmo horário, que indicava a mudança de faixa da emissora,
com programas não apropriados para crianças. Era a união de diversos fatores que
acabavam por construir o hábito, associando os cobertores a esse momento.
A grande mudança do mercado publicitário aconteceu, no entanto, na década
de 1970, chamada por analistas da trajetória da comunicação como a “década da virada”
(Meio & Mensagem, p. 105, 2007). Segundo a “cartografia” da evolução da linguagem
publicitária de Leiss et al (1988 apud CAMILO, 2010), esse período estaria localizado
na fase do Lifestyle (1965-1985), quando o apelo à identidade individual dá lugar a um
conceito de identidades sociais, construídas a partir de estereótipos em que o produto
perde a importância, sendo inserido, cada vez mais, através de encenações em contextos
sociais que evocam representações de estilo de vida considerados ideais. Camilo aponta
ainda outra mudança significativa daquele momento.
Consiste no facto de a significação referencial e denotativa dos
próprios produtos ser cada vez menos importantes. Essa
particularidade é atestada a partir da mutação progressivamente
ocorrida nos códigos dos signos das mercadorias, pois os significados
deixam de ser evocativos de propostas comerciais, à medida que os
significantes se transformam em adereços metonímicos de estilos de
vida. Esta tendência é imparável e, na sua dimensão mais absoluta, é
indiciática de uma importante transformação estrutural do próprio
discurso publicitário; de um salto qualitativo para um ‘território
escuro’ de expressividade que, no limite irá afectar a própria
publicidade enquanto género discursivo sempre dotado de uma certa
referencialidade comercial (situação de desconfiguração).(CAMILO,
2010, p. 262)

Importante ressaltar que, no Brasil, essa foi a época da consolidação das
agências de publicidade criativas como a DPZ e a Almap, esta última presidida por
Alexandre José Periscinoto, que trouxe para o país o formato criativo idealizado pela
agência estadunidense DDB - Doyle, Dane & Bernbach com as duplas de criação.

30

Como definiu Nizan Guanaes “A Almap mudou tudo, tal e qual a Bossa Nova, que
aposentou os vozeirões, os versos empolados, e deu uma interpretação refinada ao
Samara” (apud MORAIS, 2005, p. 63).
No caso do filme publicitário, há ainda o fato de que a década de 1970, para o
mercado audiovisual, foi o auge do complexo processo de modernização capitalista,
iniciado nas décadas de 1940 e 1950, com as tentativas de industrialização com estúdios
como a Atlântida e a Vera Cruz (RAMOS, 2004). A partir da década de 1960, o cinema
nacional entrou em uma fase de busca autoral com movimentos como o Cinema Novo.
Já a televisão trazia uma consolidação do mercado de telenovelas (SOUZA, 2004) que
se tornam a principal audiência das emissoras e, consequentemente, as com maiores
verbas publicitárias.
“A televisão passou a ficar com 40/50% do investimento publicitário nos anos
1970, subindo para 50/60% na década de 1980. Esse investimento, por sua vez, sai da
casa de 1 bilhão de dólares em 1976 e atinge os 3 bilhões em 1990” (RAMOS, 2004, p.
63). A variedade e a qualidade de atores aceitando fazer comerciais também começam a
aumentar, ampliando as possibilidades.
Com isso, os filmes publicitários também começaram a se sofisticar e arriscar
formatos. É possível perceber uma variedade maior de experiências dramatúrgicas e de
diálogo com o espectador. A maioria dos comerciais que se destacavam na época
traziam estratégias de testemunhais, com pessoas famosas ou personagens atestando a
qualidade de determinado produto. Uma estratégia que ajudou a propagar diversos
slogans famosos como “tomou Doril, a dor sumiu”. Foi também uma época de grande
variedade de videoclipes com músicas de sucesso ou jingles próprios, a exemplo da
série de comerciais da marca de cigarro Hollywood. E ainda um período de inserções de
personagens animados já conhecidos para serem associados a um determinado produto
como o Jotalhão e a Mônica com o extrato de tomate da Cica.
Uma campanha desse período que marcou, por sua estratégia transmidiática e
fez tanto sucesso, que foi replicada até os anos 1980, foi o comercial “Não Esqueça a
minha Caloi”, que trazia um garotinho ensinando às crianças uma maneira de garantir
que os pais não esqueceriam o presente pedido.
Criado pela Start Desenhos Animados, o filme, em animação, foi feito a
princípio para uma campanha de Natal. Nele, uma sequência mostrava uma casa cheia

31

de bilhetes com os dizeres mote da campanha. Colado em um despertador, no espelho
do banheiro, na geladeira, no retrovisor do carro, entre outros cômodos, até que o
garotinho revelava ao público sua estratégia: “Para ganhar uma Caloi, faça como eu.
Escreva um bilhetinho e coloque em todos os lugares onde seu pai pode ver”. No final,
ele recebia o presente esperado.
A campanha foi reproduzida em panfletos e anúncios de jornais e revistas,
tendo uma ação direta nas revistas infantis em que era possível a criança escrever o seu
nome e destacar o bilhete para espalhar pela casa. Uma indução ao consumo que, hoje, é
proibida com as novas leis da propaganda infantil, mas que, na época, fez muito sucesso
a ponto de esgotar o estoque da empresa (Meio & Mensagem, p. 39, 2007).

Figura 3
Ainda que estratégias isoladas tenham marcado a história da dramaturgia
publicitária brasileira, foi na década de 1980 que os filmes publicitários começaram a
investir mais na estratégia de storytelling, construindo uma trama que permitia uma
linguagem dramatúrgica melhor desenvolvida. Uma década em que o cinema brasileiro
passava por uma crise, devido às perseguições do período ditatorial e surgimento do
cinema marginal da Boca do Lixo, o qual começou a fazer sucesso de público com os
filmes chamados de pornochanchada (RAMOS, 2004).
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Já a teledramaturgia entrava na fase de ampliação e reestruturação (SOUZA,
2004); apesar do fim da TV Tupi, em 1981, a Rede Globo iniciava sua fase mais
produtiva com diversas telenovelas de sucesso, séries experimentais como Malu Mulher
e Carga Pesada, além do surgimento do formato de minisséries. E já era possível
identificar um star system da televisão, integrado à publicidade (RAMOS, 2004).
As propagandas acabaram refletindo um pouco dessa dramaturgia audiovisual
brasileira, que começou a se destacar em festivais internacionais como Cannes e
definida por Tungate, crítico da Advertising Age, como a propaganda do coração (apud
Aneas, 2016), exatamente por valorizar o gênero do melodrama, tão comum às
telenovelas.
Na década de 1990, as primeiras televisões a cabo chegaram ao Brasil,
mexendo um pouco no cenário da teledramaturgia local. A Rede Globo não tinha a
hegemonia de antes e a comparação com a programação, principalmente, estadunidense,
começa a construir novos hábitos de consumo audiovisual.
No cinema, no início da década, a produção chegou a quase zero com o
fechamento da Embrafilmes, porém, em 1994, ocorreu o que se chamou “a Retomada”
com o lançamento do filme Carlota Joaquina, dirigido por Carla Camurati, um período
de readaptação que durou até o início dos anos 2000.
No mercado publicitário, a produção também se diversificou, e é possível
perceber o surgimento de algumas séries de campanhas que marcaram época, seja pela
construção de personagens marcantes ou por tramas seriadas que vão se
complexificando com a chegada das mídias online a partir dos anos 2000. Completando
a cartografia da evolução da linguagem publicitária de Leiss et al (1988 apud CAMILO,
2010). Camilo traz, a partir da década de 1990, o conceito de desconfiguração
publicitária, porém, antes de analisar essa nova fase, cabe uma análise mais detalhada
das estratégias dramatúrgicas nessas fases anteriores, as quais ajudam a compreender
melhor o que vemos na fase das séries online.

1.2 DRAMATURGIA PUBLICITÁRIA
Como pode ser visto nesse breve histórico das primeiras décadas do filme
publicitário, o cinema e, em especial, a televisão, influenciam a forma de produção
dessas peças audiovisuais, em especial, porque há uma articulação e trânsito de
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profissionais nos três setores. Essa aproximação pareceu facilitar a construção
dramatúrgica dentro do filme publicitário, sendo possível observar uma certa tendência
que engloba o audiovisual brasileiro como um todo. Mesmo com dificuldades de verba
para produções mais elaboradas, a criatividade de algumas agências de publicidade e o
talento de profissionais da área fizeram surgir filmes memoráveis, em especial, a partir
da década de 1980.
A dramaturgia vai além do ato de narrar uma história. Ela engloba a construção
da trama e do conflito de uma maneira estratégica, estruturando tom e gênero, ao
mesmo tempo em que se preocupa com a construção das personagens, da estrutura do
ato e diálogos, assim como a mis-en-scene12. É um planejamento inicial da obra
audiovisual organizada, a princípio, na forma do roteiro.
A depender do tipo de filme que está sendo desenvolvido, essa dramaturgia
pode possuir diversas camadas, com gradação no aprofundamento da construção das
personagens, do mundo ficcional, dos conflitos e da própria economia dramática. A
criação do roteiro de um filme publicitário é, normalmente, feita pelo redator da agência
de publicidade. Percebe-se que, com o aprofundamento das peças audiovisuais de
conteúdo de marca, essa função começa a ser terceirizada a um roteirista, especialista
em teledramaturgia e cinema, o que indica uma mudança dentro da própria estrutura
criativa, quando temos séries de branded contet como veremos no capítulo seguinte.
Não se pode perder de vista, no entanto, que a principal função de um filme
publicitário é a persuasão. Há uma construção retórica em busca da ideia de que a marca
anunciante é especial, seja com o objetivo de venda imediata ou de construção de
capital simbólico. A dramaturgia, então, está em função desse objetivo comunicacional,
ainda que exista uma valorização do drama e os elementos que este evoca.
Por isso, temos a ideia de que, na dramaturgia publicitária audiovisual
ficcional, a marca anunciante tende a funcionar como um arquienunciador (ALMEIDA,
2018). Segundo Maingueneau (1996, p.60); essa instância não é o autor empírico, mas

12

Utilizaremos aqui a definição de Bordwell para o termo que para o autor vem do teatro com a
tradução literal de ‘por em cena’: “os estudiosos de cinema, estendendo o termo para direção
cinematográfica, o utilizam para expressar o controle do diretor sobre o que aparece no quadro
fílmico. Como seria o esperado, mise-em-scène inclui os aspectos do cinema que coincidem
com a arte do teatro: cenário, iluminação, figurino e comportamento dos personagens”.
(BORDWELL ; THOMPSON, 2013, p.205)
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uma instância que organiza o drama de acordo com as necessidades de enunciação
promocional daquela obra.
O pesquisador nos traz a noção de que, em uma peça teatral, há uma dupla
enunciação. Entre as personagens em cena que agem como se não houvesse plateia e
como se suas falas fossem resultado de suas próprias vontades. E um diálogo entre o
arquienunciador, que não é exatamente o autor físico, mas uma instância que organiza o
drama de acordo com as necessidades de enunciação daquela obra e o público.
O arquienunciador é uma instância distinta do escritor, encarrega-se
de uma rede conflitual de posições enunciativas. Em outras palavras,
seu "ponto de vista" não poderia ser nem o de Ariste, nem o de
Armande e Belise, mas seu relacionamento. Reconhecem-se, aliás, as
obras bem-sucedidas devido ao fato de que os intercâmbios em cena
nelas não são um efeito de superfície a serviço de uma opinião
preestabelecida que se trata de fazer triunfar. Em compensação, nas
peças "de tese" (cf. certas peças de Alexandre Dumas filho), o escritor
utiliza o palco para passar uma mensagem que, de fato, nada deve ao
jogo teatral. (1996, p. 160)

Ou seja, nos filmes publicitários, a marca anunciante tem um enunciado claro e
objetivo, que é transmitido ao espectador, tal qual uma peça “de tese”, pois tudo está ali
para provar que o produto anunciado é o melhor para o público e vai agregar algum
valor específico a quem o compra.
Essa noção nos parece importante porque traz a preocupação de uma
construção de mensagem direta ao espectador que vai além da construção de efeitos
necessários para a fruição do drama. Ao assumir essa estrutura de “tese”, há um objetivo
de convencimento que busca uma ação, mesmo que não imediata em relação à marca
anunciante. Trabalhar o capital simbólico de determinada empresa ou produto traz um
reconhecimento e possível preferência, em uma posterior situação de compra.
No caso da BMW, por exemplo, assistir aos filmes da série “The Hire” não faz
uma pessoa sair da frente do computador para comprar um carro na sequência, mas cria
uma empatia com a marca que pode ser elemento determinante em uma futura aquisição
de automóvel entre concorrentes de valores parecidos, como a Mercedes-Benz. Isso,
pensando na pequena parte da população com poder aquisitivo para adquirir um carro
dessas marcas. Como ressalta Pallottini “no caso do Brasil, a grande maioria apenas
olha os comerciais e sonha com os produtos veiculados nele” (1998, p. 127).
E a personificação da marca ou de algo que a represente nos parece
fundamental para essa composição. “A linguagem no drama está sempre associada a
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uma voz, um gesto, uma imagem humana; a participação cognitiva e emocional do
espectador depende desse efeito de que cada palavra brota de um desejo em
movimento” (MENDES, 2010, p. 1).
No caso de uma narrativa seriada, então, as personagens são elementos
essenciais, muitas vezes, aquilo que dá unidade à obra. Normalmente, são os elementos
que se repetem em formatos de episódios independentes e, no caso das séries com alto
grau de continuidade, sua trajetória vai sendo acompanhada a cada episódio,
aprofundando sua personalidade e criando um vínculo com os espectadores. Por isso, a
construção das personagens é uma etapa importante a ser analisada.

1.2.1 Personagens:
A estrutura dramática é um conjunto de elementos que compõem um enredo, e
a personagem é a condutora dessa sucessão temporal de ações que vai se desenrolando.
O princípio dos estudos de sua poética vem de Aristóteles (1979) que teria definido a
base da construção do roteiro em três atos, defendida por diversos manuais de roteiros
como os de Syd Field (2001). Porém, tudo que Aristóteles disse foi que “É necessário,
portanto, que os mitos bem compostos não comecem nem terminem ao acaso, mas que
se conformem aos mencionados princípios” (cap VII, pág 247). Ou seja, que eles
deveriam ter começo, meio e fim, não que necessariamente toda história deveria ter
apenas três atos como nos ensinam esses manuais.
Isso não quer dizer que devemos desvalorizar o conteúdo dos manuais de
roteiro. Como nos lembra Thompson, “Embora tais manuais certamente não sejam de
alto nível, na prática eles podem nos dizer muito sobre as normas estéticas da televisão
comercial. Eles costumam apresentar as convenções primárias de forma muito”13 (2003,
p. 37 – tradução nossa). E a maioria desses manuais, além de seguir o drama
aristotélico, foi construído pensando a lógica dos roteiros para cinema, sendo necessária
uma adaptação para a lógica e realidade televisiva.

13

Although such manuals are certainly not high-level theory, on a practical level they
can tell us much about the aesthetic norms of commercial television. They often lay out
primary conventions very explicitly.
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Ainda segundo Thompson (2003), a teledramaturgia costuma ter quatro atos,
mesmo nas sitcoms e séries que utilizam da narrativa clássica. Atualmente os seriados
com narrativas complexas costumam trazer uma estrutura de cinco atos.
Como já dissemos, para Aristóteles (1979), a personagem tem que ser boa,
convincente, semelhante, coerente e necessária, o que ele chamou de sistema de
coerências. Boa, não no sentido de bondade, e, sim, no sentido de bem feita.
Convincente no que rege suas intenções, suas vontades, se tem características que nos
convençam de ser como é. Ser semelhante no sentido de pertencer a um senso comum.
O espectador tem que conhecer ou ter alguma referência daquele mundo, daquela
história ou não criará uma relação de empatia.
Coerente na trama significa ser crível. Uma personagem pode até mesmo ser
impossível, contanto que seja verossímil na realidade da história. Como defende
Aristóteles (1979), “de preferir às coisas possíveis mas incríveis são as impossíveis mas
críveis”; (pág 265, Cap XXIV). E essa coerência deve se manter com a necessidade da
personagem. Se os seus atos não forem necessários, gera-se uma confusão e contradição
para a narrativa, e Aristóteles diz que a personagem tem que ser necessária para manter
essa coerência, o que significa ser importante para a trama.
Vale lembrar que para o drama aristotélico, a personagem é caracterizada para
agir, por isso não cabe a inação. E a relação do conflito com o seu desejo é que conduz a
intensidade da narrativa. Algo fácil de ser conseguido não gera uma boa história, assim
como um objetivo inatingível também gera desinteresse. Da mesma forma, a
personagem precisa desejar este objetivo de forma intensa; do contrário, não tem
sentido para o público acompanhar aquela história. Isso acontece porque a personagem
é físico, social e psicológico, e só se completa no processo vivo, na ação. Hegel (1980)
definiu que a personagem é a portadora do subjetivo, que se objetiva na ação dramática
porque o conflito é a força que move a ação. Uma personagem sem um conflito, sem um
objetivo, não acontece. Por isso, necessita de uma função dramática que age em
conjunto com outras personagens gerando situações dramáticas.
É como se, em toda história, a personagem principal estivesse buscando
resolver algum conflito que pode ser de três naturezas distintas: o conflito interno, em
que o maior obstáculo está dentro da própria personagem; o conflito externo, no qual
uma outra personagem é o obstáculo; e o conflito abstrato, em que o obstáculo é algo
maior como uma sociedade, uma instituição (PALLOTTINI, 1989).
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Com o drama realista e naturalista, começa, no entanto, a ganhar corpo a
psicologia da personagem que traz uma construção aprofundada, em suas diversas
camadas e história pregressa, mesmo que isso não venha a ser desenvolvido na trama.
Segundo Syd Field (2001), para construir uma personagem complexa, devemos
começar estabelecendo a personagem principal e dividindo suas características entre
exterior e interior. O aspecto interior é o que ela é e tudo o que viveu desde o
nascimento, é o processo de conhecimento, quando ela ganha vida. O exterior é o que a
revela para o público. Field chama essa parte do momento em que começa até a última
palavra do filme. E como revelá-lo ao público? Ainda para o autor, analisando três
formas de interação com o mundo: experimentando conflito, interagindo com outras
personagens e interagindo consigo mesma.
Para compreender a característica multidimensional da personagem, Field
(2001) desenha três dimensões de conhecimento do mesmo. Na primeira dimensão, o
conhecimento é superficial, chamada de nível profissional, em que se conhecem apenas
as características externas da personagem: onde trabalha, com quem se relaciona, o que
faz da vida. Na segunda dimensão, o público tem um conhecimento mais próximo,
chamado de nível pessoal, em que se conhece da personagem, sua vida social, suas
necessidades básicas, seu caráter, seu humor. Apenas na terceira dimensão que Syd
Field chamou de nível privado, o conhecimento torna-se íntimo. Sendo a personagem
tridimensional, o público sabe os anseios mais íntimos, suas ambições, seus desejos,
seus segredos.
Isso ajuda a aprofundar as personagens, afastando-as de estereótipos, muitas
vezes, utilizados em filmes publicitários, exatamente por ser essa forma constante de se
representar determinados grupos ou categorias de pessoas, mas que, além de limitada,
acaba revelando preconceitos sociais que deixam a estrutura dramática com uma visão
unilateral e tendenciosa.
Os estereótipos variam de grupos para grupos. Em geral, mulheres e
as minorias éticas são retratadas como vítimas. Em muitos filmes,
tendem a ser sacrificadas, seja porque são as primeiras a serem
escolhidas para morrer, ou porque são aquelas que precisam ser salvas
pelo herói, geralmente retratado como um homem branco. (SEGER,
2006, p.212).

Em 2018, uma campanha da Perdigão foi acusada de racismo ao exibir um
estereótipo de que as famílias menos favorecidas que necessitam de caridade são
afrodescendentes. O filme trazia uma montagem paralela entre duas famílias,
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explicando uma ação promocional da marca para o Natal em que a cada chester
Perdigão comprado, outro seria doado a uma família carente. O problema é que a
família que doa o produto é formada por pessoas brancas, enquanto que a que recebe é
formada por pessoas negras e a matriarca, ao agradecer, ainda comenta que aquele é um
sonho realizado de ver, finalmente, uma ceia completa “graças a você”14.
Importante ressaltar que estereótipos são diferentes de personagens tipos, que
são construções rasas, focadas em apenas uma característica (CAMPOS, 2007), mas que
fazem parte de uma estrutura narrativa. Os tipos são aquilo que se espera deles, não têm
como surpreender, é o personagem maquiavélico, como a mocinha tradicional, ou o
vilão inescrupuloso. O arquétipo puro é mais comum nas tragédias gregas, pois se
assemelha a seres sobre-humanos, semi-deuses, que se ligam, através do simbólico, ao
mundo dos instintos.
Existe ainda um híbrido entre o Tipo e o Arquétipo, seriam os Hipertipos
(CAMPOS, 2007). São personagens rasos, não mutáveis, mas que estão envoltos por
conceitos culturais fundamentais e universais. Os principais Hipertipos seriam:
Cinderela (a ascensão pelo amor), Don Juan (manipulação das emoções e aparências),
Narciso (paixão por si mesmo) e Fausto (paixão pelas matérias mundanas).
Já as personagens complexas não possuem apenas uma característica ou função
identificável. São multifacetadas, próximas das pessoas reais, capazes de atitudes boas e
más, construídas entre consistências e paradoxos (SEGER, 2006).
Sendo a natureza humana o que é, uma personagem é sempre mais do
que um mero conjunto de consistências. As pessoas não têm muita
lógica, são imprevisíveis. Fazem coisas que nos surpreendem, nos
espantam e alteram todas as ideias pré-concebidas que tínhamos sobre
elas. Só descobrimos muitas dessas características paradoxais depois
de conhecer alguém por muito tempo. (p. 45)

Seger alerta que o paradoxo não nega as consistências, torna-a mais
interessante, já que é algo que instiga ao subverter a lógica construída. Como uma
pessoa tímida e caseira que, nos fins de semanas, gosta de extravasar com esportes
radicais, por exemplo. Construir esses pequenos paradoxos ajuda a deixar as
personagens mais complexas.

14

< https://catracalivre.com.br/cidadania/propaganda-de-natal-da-perdigao-e-acusada-de-racismo-naweb/>, acesso em 07 de dezembro de 2018
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Assim como criar as personagens, é necessário estruturar as teias que as
envolvem. Como se relacionam, as funções que exercem dentro do drama, como se
organizam. Uma estrutura básica que ajuda nessa definição é o modelo de Greimas que,
a partir dos estudos de Propp e Sourriau15, estruturou um esquema em que a personagem
está organizada de acordo com a sua função na ação. Da observação das propostas de
seus antecessores, ele chegou ao sistema de três pares atuantes que movem todos os
tipos de drama. O Sujeito e o Objeto. O Destinador e o Destinatário. O Adjuvante e
Oponente.
As definições de Propp e de Souriau confirmaram nossa interpretação sobre
um ponto importante: um número restrito de termos atuacionais basta para
dar conta de um microuniverso. Sua insuficiência está no caráter ao mesmo
tempo excessivo e insuficientemente formal que se pretendeu dar a tais
definições: definir um gênero apenas pelo número de atuantes, fazendo
abstração de todo o conteúdo, é situar a definição num nível formal
excessivamente elevado; apresentar os atuantes sob a forma de um simples
inventário, sem se interrogar sobre as relações possíveis entre eles, é
renunciar muito cedo à análise, deixando a segunda parte da definição, seus
traços específicos, num nível de formalização insuficiente. (GREIMAS, 1966
p. 230)

De maneira simples, o que Greimas está dizendo é que toda história é sobre
alguém em busca de algo (sujeito – objeto), que sua ação é movida por uma força em
busca de um destino (destinador – destinatário) e que, no caminho, ele terá forças que o
ajudarão a cumprir o objetivo e outras que tentarão impedi-lo (adjuvante – oponente).
Com exceção do sujeito, essas forças podem ser abstratas, como um desastre natural ou
uma força interna do próprio sujeito. Assim como uma personagem pode exercer mais
de uma função atuante.
No caso do filme publicitário da Ótica Ernesto16, por exemplo, a trama conta a
história de um garoto que vê uma garotinha na praia e se encanta por ela, seguindo-a até
sua casa para marcar um novo encontro no dia seguinte. O filme é todo construído sem
som direto, tendo como trilha a música “Pela luz dos olhos teus” de Vinicius de Morais
e Tom Jobim. O sujeito do comercial é o garotinho, que vê a garotinha, seu objeto de
desejo. O destinador seria ele próprio ao trocar olhares com ela na praia e o destinatário,
ele também, já que seria aquele que se beneficiaria com o encontro.

15

Revisando a proposta de 36 situações dramáticas de George Polti, Sourriau propõe uma avaliação
dessas situações em seu livro “As duzentas situações dramáticas” em uma espécie de ironia, propondo, ao
contrário a estrutura a partir das “funções dramáticas” que ele considera ser apenas seis. Já Propp parte da
análise dos contos russos para criar uma tipologia que chama de “funções das personagens” e para ele
seriam 31 funções possíveis.
16
< https://www.youtube.com/watch?v=5xKUnDt7JY4>, acesso em 16 de dezembro de 2018
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Os adjuvantes aqui seriam a própria garotinha, que também se interessa por ele
e o auxilia através da troca de olhares, e sua irmã que, na cena final, incentiva-a a ir até
a sacada da janela falar com ele. Já os opositores acabam sendo os muitos obstáculos
dessa jornada. Primeiro, a própria irmã que tira a garotinha do mar, quando o garoto
entra. Depois, os amigos do garoto que ficam brincando com ele na água e o atrapalham
de ir até à garota. A própria família dela também poderia ser considerado um opositor,
já que fica apenas observando o garoto e fazendo brincadeiras, assim como a lambreta
dele que para de funcionar em determinado momento, impedindo que siga o carro da
família. Se fossemos analisar o comercial, tendo como sujeito a garotinha, as funções
mudariam um pouco, mas a estrutura acabaria sendo a mesma, demonstrando que tudo
depende do ponto de vista.

Modelo actancial

D1

D2
S

O
A

Op

Chama a atenção, ao observar a história dos filmes publicitários brasileiros, a
quantidade de personagens bem desenvolvidos, ainda que carreguem, muitas vezes,
estereótipos ou pareçam superficiais. Há uma tendência a trabalhar personagens
símbolos por um bom tempo17. Como o detetive Bardahl que atravessou décadas
cuidando do motor dos brasileiros.
Com o slogan “Tudo anda bem com Bardahl”, e diversas fases em mais de
quarenta anos de existência, a série da marca de lubrificantes automotivos criou a
persona do detetive inspirado no famoso Dick Tacy, que defendia os motores dos carros
contra uma turma de bandidos que, por sua vez, eram metáforas de problemas possíveis
como sujeira, ferrugem e desgaste do motor.
Criado originalmente nos Estados Unidos, o detetive Bardahl foi adaptado, na
década de 1960, para o Brasil pela agência Alcântara Machado que criou nomes como
Antônio Sujo, Zé dos Anéis Presos, Carvãozinho e Chico Válvula Presa para a turma de
vilões “turminha brava” (Meio & Mensagem, 2007). Um ano depois, a conta passou

17

Que Umberto Eco (1989) chama de retomada como veremos mais a frente.
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para a Denison que acrescentou a figura feminina da Clarimunda, o estereótipo da
femme fatale dos filmes noir, a qual tem como principal função seduzir e confundir o
detetive.
Feita em desenho animado, a série de comerciais trazia sempre pequenas
histórias com os bandidos criando algum plano que seria frustrado pela chegada do
detetive. A série foi utilizada até os anos de 1980, passando por uma reformulação nos
anos de 1990, com o detetive sendo recriado em live action e com um figurino mais
próximo da versão do detetive Dick Tracy nos cinemas, interpretado por Warren Beatty,
com uma capa amarela e o chapéu cobrindo o rosto. O ator que fazia a personagem na
época era Raymundo de Souza, e os comerciais se dividiam entre depoimentos do
detetive intitulados “Dica do Bardahl” e esquetes próximas à série original, com a
“turminha brava” ainda em desenho animado, mas com um design mais moderno, com
volume e colorido.

Figura 4

Figura 5
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Ainda que Bardahl fosse uma personagem tipo, sem aprofundamento, nem
backstory, é possível perceber que a sua construção demonstra essa estratégia de uso da
dramaturgia na publicidade. Com essa estrutura lúdica de personificar os produtos em
um herói detetive, e os problemas, em vilões animados, acabava passando informações
ao consumidor como importância de óleo e aditivos para o carro, além de fixar a ideia
de que, com a marca, o carro estaria protegido.
O exemplo do detetive Bardahl é emblemático pela longa duração e pelo fato
de trazer sempre pequenas e recorrentes esquetes com um conflito a ser resolvido,
ajudando a caracterizar a dramaturgia da peça. Outros comerciais, no entanto, mesmo
sem ter uma situação dramática tão contextualizada e desenvolvida, traziam
personagens marcantes com uma construção dramatúrgicas.
Um bom exemplo é o “homenzinho azul” da Cotonete. Criada pela agência
Lintas, a personagem era literalmente um desenho animado de um homem de pele azul,
engraçado e divertido que protagonizava diversas esquetes de humor, utilizando o
produto cotonete em suas performances de dança e tendo como chiste cômico a queda
de sua toalha, e ele ficando vermelho de vergonha.

Figura 6
O slogan “gente grande também precisa de carinho”, reforçava o conceito de
que o produto era para todas as idades e que era carícia ao espectador. Chama a atenção
o fato de o “homenzinho” ser um homem normal, com bigode, gordinho, engraçado, e
que, com o slogan, associa-se a qualquer adulto que possa consumir o cotonete. Mas, ao
mesmo tempo, o fato de ele ser azul, igual ao produto, coloca-o também como
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personificação do mesmo, um mascote com associação direta. Uma estrutura que flerta
com o nonsense, ainda que não se caracterize completamente como tal.
Não se sabia nada sobre o homenzinho nem na esfera profissional, nem na
esfera pessoal. A única informação dada era que tinha bom humor, saía do banho
assoviando e usava cotonetes. De sua personalidade também só tinha o fato de sentir
vergonha quando a toalha caía. Ainda assim, ele conseguia criar uma empatia e
reconhecimento, representando tanto a marca quanto o espectador que assistia ao
comercial.
Outra personagem que também possui suas características próprias e marcou a
propaganda brasileira é o Garoto Bombril18. Os comerciais traziam uma estratégia clara
de garoto propaganda da marca, sempre se direcionando a “amiga dona de casa” e
construindo um elo que pode ser interpretado como além de um simples testemunhal.
Ele é o confidente, o que apresenta dicas de limpeza, que faz piadas com situações
diversas do país, que brinca com o fato de fazer propaganda do produto. Uma estratégia
muito própria dos atuais vlogs, o que não o diferencia muito, por exemplo, do Vlog do
Marcelão, Branded Content da Cerveja Antárctica que analisaremos nos próximos
capítulos.

Figura 7
Criado pela agência DPZ, o Garoto Bombril era interpretado pelo ator Carlos
Moreno e chegou a ficar 26 anos consecutivos no ar, tendo ainda aparições esporádicas
até o ano de 2004 quando foi descontinuada. Sempre se adaptando à linguagem e a
18

< https://www.youtube.com/watch?v=SpZOQ0aZsXk>, acesso em 02 de dezembro de 2018
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situações da época, mas mantendo a mesma fórmula de uma bancada, um texto
engraçado e a apresentação dos produtos, Moreno interpretou personagens, cantou,
brincou e se emocionou, voltando a fazer uma sequência de comerciais em 2014.
Assim como o homenzinho azul, não se sabia muito sobre o Garoto Bombril,
não era possível ver sua vida além daquela bancada. O seu jeito extrovertido e tímido ao
mesmo tempo ajudava a criar a empatia do público que se acostumou a ver aquele
amigo falando de seus produtos diariamente. Brincar com a situação do país e questões
atuais também ajudava a dar essa sensação de alguém que está ali, passando pelas
mesmas coisas que o espectador. E o fato de ter ficado tanto tempo no ar ajudou a criar
esse vínculo.
Outra campanha que também teve longa duração, trouxe uma das personagens
mais inusitadas da história da propaganda brasileira por não ser humana, e sim, um
cachorrinho da raça daschund. Associado ao amortecedor de carro Turbogas Cofap19, o
animal protagonizou uma série de comerciais criados pela agência W/Brasil em que a
trama trazia diversas situações em que era preciso “salvar” a família de um carro que
não utilizasse a marca de amortecedores. O cãozinho se fingia de morto na frente do
carro, escondia chaves, trazia objetos para que o dono não saísse de casa com o chinelo
e controle remoto e até “dirigia” um carrinho de rolimã.

Figura 8
A associação vinha no final com o slogan “Turbogas Cofap, o melhor amigo do
carro e do dono do carro”, com uma assinatura em que uma ilustração do cão com o

19

< https://www.youtube.com/watch?v=FQC-VvBQjfk>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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corpo trocado pelo amortecedor “latia” em animação. Era uma associação direta ao
senso comum de que o cão é o melhor amigo do homem, construindo assim um efeito
emocional não apenas nos adultos, como nas crianças. A série fez tanto sucesso que teve
um clipe homenagem no início dos anos 2000 com a música “Eu voltei” de Roberto
Carlos20.
Também não se sabia muito sobre o cãozinho nem sua família. Via-se ser uma
típica família de classe média, com uma boa condição de saúde e financeira, assim
como era clara a fidelidade do animal a eles. Não era possível nem mesmo dimensionar
a idade do cão, ainda que parecesse ser adulto. A estratégia era dosar o humor com a
emoção, reforçando o slogan da marca, repetindo a estrutura dramática.
Tudo isso demonstra que personificar uma marca, ou associá-la a uma
personagem ajuda na construção da empatia do espectador com aquele produto ou
serviço. Traz um elemento a mais que ajuda a trabalhar a mensagem que quer ser
passada pelo anunciante. E construir uma trama em que essas personagens possam
atuar, repetidamente, resolvendo conflitos diferentes, mostrou ser uma estratégia bem
sucedida para construção da empatia do público com a personagem.

1.2.2 Análise da dramaturgia na peça publicitária
“Propaganda do coração”. Com tudo que foi visto, não é de se estranhar essa
definição para o filme publicitário feito no país, já que o melodrama é o gênero
predominante na dramaturgia audiovisual brasileira, seja no cinema ou na televisão.
Originária do Grego (melos + drama), o gênero Melodrama surgiu oficialmente
em 1800, baseado nos espetáculos de feira e pantomina que mesclavam elementos da
tragédia e da comédia com música (OROZ, 1992). Posteriormente, ele deu origem ao
folhetim, histórias melosas, publicadas nos jornais, destinadas ao público feminino,
construindo no senso comum a ideia de que o gênero destinasse apenas a esse público.
Há uma predisposição ao tom popular e emotivo que vem dos folhetins nos
produtos audiovisuais de massa, por isso, hoje o melodrama, também conhecido como
drama sentimental, é também o gênero dominante nos filmes comerciais, principalmente
dos grandes estúdios dos Estados Unidos.

20

< https://www.youtube.com/watch?v=2jPB-8K_3BY>, acesso em 20 de março de 2019
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As principais temáticas utilizadas pelo gênero são justiça social e enlace
amoroso (HUPPES, 2000), sendo um apelo fácil para o grande público já que se utiliza
do próprio imaginário popular do que seja felicidade, para organizar suas tramas. É fácil
construir empatia com uma personagem que passa por situações semelhantes ao que
vivemos ou que vivem coisas que gostaríamos de viver. O melodrama desperta essas
paixões, esses sonhos, lidando com os desejos do espectador.
Utilizar esses elementos em um filme publicitário, associando à marca
anunciante parece ser uma estratégia acertada. Ajuda o espectador a relacionar os seus
desejos com aquela empresa e seus produtos, construindo inconscientemente, a
mensagem de que, ao adquiri-los, poderão realizar seus sonhos, por mais simplista que
isso pareça, em princípio. E, para compreender melhor esse processo, é necessário
analisar como esses sentidos foram estrategicamente compostos nas obras.
Analisar um filme ou qualquer obra audiovisual é uma atividade científica que
consiste em decompor a obra em fragmentos para que se possa distanciar-se do mesmo
e compreender seu funcionamento, buscando associações que possam recompô-lo de
uma maneira que surja “um todo significante” (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.
15). É compreender como ele é feito para atingir o espectador.
Ainda que haja uma evolução do drama contemporâneo com mudanças
significativas, a base do melodrama continua a mesma, sendo facilmente identificada. É
uma obra construída para causar efeito emocional naquele que assiste a ela. Através da
emoção, ele constrói sua empatia e desenvolve suas tramas.
Em termos estruturais, o melodrama é uma composição muito
simples. Bipolar, estabelece contrastes em nível horizontal e vertical.
Horizontalmente, opõe personagens representativas de valores
opostos: vício e virtude. /no plano vertical, alterna momentos de
extrema desolação e desespero, com outros de serenidade ou de
euforia, fazendo a mudança com espantosa velocidade. (HUPPES,
2000, p. 27).

Para analisar a maioria das obras audiovisuais brasileiras, é preciso
compreender essa estrutura básica. E, por isso, partimos das premissas do método de
Análise da Poética do Audiovisual, exposto a partir de três artigos de Gomes (1996,
2004a, 2004b), como metodologia básica dessa análise. Porque ele busca ir além, nessa
decomposição e recomposição, citada por Vanoye e Goliot-Lété, ao procurar identificar
programas de efeitos próprios das obras que encadeiam estratégias em dimensões
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sensoriais, cognitivas e afetivas, acionadas pelo espectador, no instante da fruição da
obra.
Gomes parte da Poética de Aristóteles para identificar as estratégias possíveis
de produção de efeitos. Segundo o próprio autor, foi o filósofo grego o primeiro a
identificar os recursos da obra poética – “enredo, personagens, falas, narração,
elementos cênicos” (2004a, p. 108). Por isso, o programa de efeitos de organização
desses recursos passou a ser chamado pelo método de programa poético.
Para a poética, cabe ao apreciador acionar a obra e os programas de efeitos que
o autor planejou. Ou seja, a obra se realiza de fato na apreciação. Já o analista identifica
e compreende as estratégias ali dispostas para gerar o efeito esperado, mas, para isso,
ele precisa desconstruir a obra.
A análise, no entanto, não é uma ciência exata. Em alguns momentos, os
códigos podem não ser identificados. E, em outros, os significados podem mudar de
acordo com a época, cultura ou grupo específico em que a obra é acionada. Isso não
impede a busca pela decodificação daquilo que ela evoca na recepção porque a poética
lida com uma recepção próxima do conceito de leitor-modelo (ECO, 1994). O que
importa é o efeito esperado em um público construído a partir da obra e da programação
das dimensões ali dispostas.
Torna-se necessário, então, compreender que cada obra possui a sua
programação de efeitos própria, ainda que possua semelhanças por autoria, gêneros,
época ou quaisquer outras instâncias produtoras. Cada uma delas é única e seus efeitos
organizados de uma maneira específica.
Cada obra também possui dimensões que lhe são mais importantes para atingir
o efeito esperado, o que não significa que seja desprovida de outras, apenas que estão
organizadas em camadas de importância, e que cabe ao analista também selecionar
aquilo que mais importa para compreender aquela obra específica.
A dimensão cognitiva é aquela que transmite mensagens, informações que
evocam sentido. “Expressar é, em primeiro lugar, significar, fazer pensar em alguma
coisa, trazer à mente do intérprete um determinado conjunto de conteúdos” (GOMES,
2004a, p. 96). Toda obra narrativa, em algum nível, evoca essa dimensão, nem que seja
para compreender a história que está sendo contada. As obras “de tese”, como já
mencionado anteriormente, utilizam com mais ênfase essa dimensão por buscarem
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comprovar algo através da dramaturgia. Os filmes publicitários, estão, de algum
maneira, reforçando as qualidades da marca anunciante e/ou a importância de um
produto para o público.
Já a dimensão sensorial busca causar sensações ao espectador, as quais não
necessariamente tragam significados. “Expressar é, sobretudo, produzir uma sensação,
construir a disposição sensorial do apreciador” (p. 96). Obras que valorizam a produção
técnica como fotografia, efeitos sonoros, movimentos de câmera ou montagem,
normalmente possuem essa dimensão destacada, ainda que elas possam ser utilizadas
para significar algo ou gerar uma emoção.
Por fim, a dimensão afetiva, que busca despertar emoções no espectador.
“Expressar significa, em primeiro lugar, produzir um estado emocional, uma disposição
de ânimo, um sentimento” (p. 97).
É possível que uma informação leve à emoção, assim como uma emoção pode
gerar uma sensação ou uma sensação pode informar. Ou seja, como já foi dito, todas as
dimensões podem se misturar no programa de efeitos da obra, mas cabe ao analista
identificar o que é mais importante para aquele programa específico.
A predominância do melodrama no filme publicitário brasileiro também pode
ser explicado pela capacidade de absorção de mudanças que o gênero demonstra. Sendo
uma estratégia de fácil assimilação para o público em geral, construíndo uma
comunicação rápida, muitas vezes, simplificada e sem necessidade de explicação prévia
(HUPPES, 2000).
Um bom exemplo de utilização do melodrama pode ser visto no filme
publicitário “Não basta ser pai, tem que participar”, da Gelol. Criada em 198421 pela
DM9, a campanha deu a Duda Mendonça o primeiro Leão de ouro no Festival de
Cannes (ABREU; PAULA, 2007). A partir do slogan do medicamento Gelol, “Não
basta ser remédio, tem que ser Gelol”, o comercial buscava um posicionamento da
marca associado à relação de cuidado de um pai com um filho.
A trama trazia o filho acordando o pai para acompanhá-lo em um jogo de
futebol. O garotinho ficava boa parte do tempo no banco, começava a chover e depois
de várias substituições, finalmente, ele entra em campo, mas sofre uma falta. O pai,

21

< https://www.youtube.com/watch?v=Oewn8wQ4MTg>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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então, entra em campo e faz uma massagem com Gelol, ele melhora, bate o pênalti e faz
o gol da vitória indo comemorar com o pai com o locutor fechando a história “Não basta
ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol”.
O melodrama é facilmente identificado na peça, em que o principal efeito é
emocionar o espectador com aquela história de superação e amor paternal. Há uma
estrutura de plots que vão agravando o conflito, o pai demora a acordar, o garoto fica no
banco; por diversas vezes, cria-se a expectativa de que ele vai entrar, mas é logo
frustrada com a chamada de outro colega. Para piorar, começa a chover, ampliando o
sofrimento do garoto e do pai na plateia. Quando ele, finalmente, entra, mais uma
complicação, a queda em consequência da falta sofrida deixa sua perna doendo,
causando o medo de que ele não vá conseguir continuar.

Figura 9
A entrada do pai em campo e, consequentemente, do Gelol, acaba trazendo a
sensação de justiça, a recompensa após tanto sofrimento. Ele não apenas consegue fazer
o gol, como comemora com seu principal incentivador, tudo ao som de uma música que
ajuda a evocar a emoção da cena e a possível catarse diante do objetivo atingido.
Mesmo sem aprofundar as personagens, elas cumprem sua função na trama, construindo
uma empatia pelo protagonista e seu sofrimento.
O pai zeloso é associado ao remédio na junção das frases, construindo, assim,
uma associação da marca aos cuidados e apoio que a personagem dá ao protagonista.
Essa é a sua função dramática, ser o adjuvante daquele garoto e sua família. E todos os
elementos fazem parte do universo dramático. Cria-se um efeito emotivo com a inserção
do produto de maneira orgânica, já que o garotinho precisaria mesmo de algo para
passar a dor pela pancada.
Outro comercial de destaque da época, além de utilizar bem os elementos do
melodrama, construiu também, um slogan que ultrapassou o campo publicitário e
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acabou se tornando uma espécie de referência na comunicação em geral. Criado por
Washington Olivetto para a Valisère, o filme “Primeiro Sutiã”22 traz uma garota que se
sente incomodada por seu corpo estar se modificando. Ela ainda não tem um sutiã e, por
isso, fica com vergonha em situações como a aula de educação física ou no vestiário do
colégio. Ao chegar em casa, para sua felicidade, encontra uma caixinha com o seu
primeiro sutiã. O filme encerra com o narrador em voz over dizendo: “O primeiro
Valisère a gente nunca esquece”. De fato, ninguém esqueceu o comercial e até hoje se
repete o bordão de que o “primeiro sutiã, ou qualquer outra coisa, a gente nunca
esquece”.
Fernando Morais, em seu livro Toca dos Leões, sobre a W/Brasil, diz
que “o primeiro Valisère a gente nunca esquece” é a frase mais
parodiada do jornalismo brasileiro. Em uma simples pesquisa no
Google, é possível achar mais de 25 mil ocorrências com essa
expressão. Nesses casos, a palavra Valisère é substituída por uma
infinidade de outras. Para o dono da agência, o sucesso da ideia vem
da feliz composição e da sintonia da equipe, apesar da baixa verba que
se tinha para colocá-la em prática. “Parto do princípio de que a ideia
deve ser sensacional mesmo quando há pouco investimento”, declara
Olivetto. (Meio & Mensagem, p.153, 2007).

A grande ideia a que se refere Olivetto foi associar o produto a um momento
emocionalmente marcante na vida das meninas, uma espécie de símbolo de quando ela
começa a se tornar uma mulher. Uma estratégia bem sucedida de inserir o produto na
narrativa, sem nem mesmo citar o nome da marca que só aparece no final, com a frase
que ficou imortalizada. Olivetto construiu aqui um micro curta-metragem, de um
minuto, sobre o conhecido coming to age, momento de amadurecimento da
personagem.
Ainda que a curva dramática se construa toda em função da ausência e depois
ganho do sutiã, não deixa de ser uma estrutura bem pensada com a apresentação do
conflito e sua resolução. O Valisere é o objeto de desejo e também o adjuvante que
ajudará a garota a superar essa fase de amadurecimento. É também um adjuvante para
futuros enlaces amorosos, já que, na cena final, ela está sendo paquerada na calçada ao
passar por um rapaz. Há um jogo de sedução em que ela finge se ofender com o olhar
do outro, mas logo depois sorri, satisfeita.

22

< https://www.youtube.com/watch?v=yQGGrDjdFuM>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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Figura 10
Não há um desenvolvimento de personagens. Ela não tem nome, não se sabe
nada de sua vida, nem importa qualquer outra questão que não esteja relacionada ao
conflito específico trabalhado ali. A garota poderia ser qualquer uma que passa pelo
processo de amadurecimento. Para o comercial, isso é bom, pois constrói uma
mensagem genérica que serve a todas as meninas que podem se identificar com a marca
e a sensação de ter o seu primeiro sutiã.
Como a mensagem da propaganda visa influenciar um público
definido, ainda que formado por um contingente principal e outro
secundário, é recomendável o uso, pela dupla de criação, no processo
de bricolagem, de discursos já conhecidos desse target. O objetivo,
obviamente, é facilitar a sua assimilação, dando-lhe o que ele de certa
forma já conhece, embora haja um trabalho para “vestir” esse
conhecimento já apreendido que é a própria finalidade do ato criativo
publicitário (CARRASCOZA; SANTARELLI, 2011, p. 50).

Mesmo sendo uma ação unitária, conseguiu se transformar em um marco, tanto
que foi o vencedor dos principais prêmios nacionais e internacionais do ano, como o
Leão de Ouro no Festival de Cannes, sendo ainda citado no livro The World´s 100 Best
TV Commercials, de Bernice Kanner.
Vale ainda observar, que, hoje, essa propaganda levantaria discussões diversas
de gênero. Principalmente da sexualização da garota menor de idade, já que as cenas
dela experimentando o sutiã são expositivas. Assim como a cena final poderia ser
problematizada em relação aos limites da paquera e do assédio. Isso demonstra que o
filme publicitário também dialoga com a cultura e questões da sociedade de sua época.
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1.2.3 Dramaturgia Seriada
Os estudos sobre a serialidade evoluíram muito nos últimos tempos. Nas
primeiras fases da teledramaturgia, poder-se-ia se dizer que existiam dois tipos,
separados por grau de continuidade. As séries que tinham pouco ou nenhum grau de
continuidade seriam os seriados, obras que traziam uma estrutura simples, construída a
partir de uma unidade que poderia ser dada “pelos protagonistas, por um local de ação,
por uma filosofia, um espírito, um tom, uma visão de mundo” (PALLOTTINI, 1998, p.
53). Já as obras com alto grau de continuidade, Pallottini definia como as telenovelas e
minisséries, em que a telenovela seria mais “complexa, mais longa e mais enredada”
(PALLOTTINI, 1998, p. 37).
Dividido em episódios que se baseiam em uma situação dramática principal
cada, fechando-a e funcionando de maneira independente, essa estrutura seriada acaba
por não aprofundar tanto as personagens nem o universo ficcional, já que mantêm a
mesma estrutura identificável. Modificar isso causaria estranhamento nos espectadores.
O primeiro episódio de um seriado é, portanto, capital; nele se deve
apresentar clara e eficientemente todos os personagens principais,
identificá-los, dizer o que são e como são; mostrar suas relações com
os demais, seu modo de ser, suas crenças seus desejos, seus objetivos
de vida, o estágio em que estão. Deve-se dar a situação básica da
comunidade ou do grupo que se quer tratar e, provavelmente, o
problema inicial que deu origem ao estado atual de vida de todos.
(PALLOTTINI, 1998, p. 47)

Há ainda a possibilidade de uma estrutura procedural, ou seja, um
procedimento básico que guia a estrutura de todo episódio, algo comum em séries
policiais, com o “caso do dia” e plots que se repetem em todos os episódios, como
apresentação do caso, investigação, pistas, descobertas e resolução.
Arlindo Machado (2000) trabalha com classificação parecida com a de
Pallottini; a diferença principal é que ele se dispôs a classificar séries ligadas por uma
temática em que cada episódio traz personagens e universo ficcionais distintos, como a
série “A Comédia da Vida Privada” exibida pela Rede Globo entre 1995 e 1997 que ele
chama de terceiro tipo da narrativa seriada. O primeiro seria o caso das telenovelas e
minisséries e o segundo tipo, os seriados, diferenciando ainda o termo dado aos
segmentos. “Vamos chamar de capítulos os segmentos do primeiro tipo de serialização,
de episódios seriados, os segmentos do segundo tipo e de episódios unitários as
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narrativas independentes do terceiro tipo” (MACHADO, 2000, p.85). Arlindo ressalta
que a diferença principal entre os capítulos de uma telenovela ou minissérie e os
episódios de uma série seria a cronologia. Como há um grau de continuidade, os
capítulos apresentam uma lógica cronológica, enquanto os episódios podem ser vistos
em quaisquer ordem sem prejudicar a compreensão do mesmo.
Nos filmes publicitários, há uma identificação dos regimes de serialidade um
pouco diversa, que já vem da própria estrutura de campanhas em que a unidade é o
conceito criativo e há uma utilização da repetição de diversas maneiras. A partir do
estudo de Eco (1989), Rogério Covaleski (2015) traz os conceitos de retomada,
decalque, série e saga que podem ajudar a compreender melhor o fenômeno que
estamos buscando identificar.
A retomada seria uma personagem ou situação que fez sucesso e retorna de
alguma maneira, como o Garoto Bombril, personagem icônico que poderia ficar em
apenas um comercial, mas acabou batendo recordes de reutilização. Ou o cachorrinho
da Cofap, que assim como o Garoto Bombril, não apenas protagonizou uma série de
comerciais durante um período, como retornou anos depois, em uma espécie de
homenagem.
Já o decalque seria o que o cinema e a televisão chamam de remake, uma ideia
que é refeita com outros atores ou de alguma forma repaginada. Como o detetive
Bardhal que começa como desenho 2D preto e branco, sendo depois refeito com um
ator em live action e os vilões em desenho 3D colorido. Ou ainda o casal Unibanco que
teve diversas formações distintas e analisaremos mais à frente.
Ainda que tanto a retomada quanto o decalque possam trazer traços de
repetição e serem considerados séries de comerciais ligados por alguma unidade,
segundo a definição de Eco (1989), as séries também podem ser identificáveis por sua
estrutura narrativa.
Uma mesma situação ou um mesmo personagem central, em torno do
qual são apresentados elementos secundários e variáveis com o intuito
de sugerir uma originalidade entre o texto presente e o texto anterior,
mantendo, contudo, uma estrutura narrativa em comum
(COVALESKI, 2015, p. 33)

Quando a mudança temporal ou passagem de tempo é fortemente acionada na
narrativa, estar-se-á diante do regime de serialidade denominado de Saga. Há uma linha
condutora dentro desse regime de serialidade cuja temporalidade importa, de alguma
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maneira, seja como aprendizado, envelhecimento ou alguma outra questão. A campanha
do casal Unibanco, por exemplo, ainda que cada episódio traga uma situação na vida
deles, não há essa situação causal do tempo, um episódio não depende do outro e uma
situação não aguarda a outra. É como se, a cada episódio, tudo começasse do zero.
Essa mudança temporal que demanda alto grau de continuidade narrativa,
como o próprio Covaleski identificou, não é comum em filmes publicitários. Pelo
menos não nessas fases analisadas até então. Veremos mais adiante outras
possibilidades de emprego desses modos de serialidade a partir das séries de branded
content, por exemplo. E, nesse caso, precisaremos recorrer as definições de Daniele
Barbieri (1992, apud NEVES, 2012).
A pesquisadora identifica quatro modelos distintos de acordo com o grau de
continuidade entre os episódios. Em dois extremos, estariam as séries iterativas e as
sagas. As primeiras seriam semelhantes ao que Machado e Pallottini chamam de
seriado, com episódios independentes e sem ordem cronológica. Já a Saga seria o que
eles chamariam de telenovelas ou minisséries, com capítulos que possuem um arco
dramático que vai progredindo narrativa e temporalmente em sucessão, necessitando de
uma ordem cronológica para acompanhar. Entre eles, haveria a série espiral que trazem
episódios independentes, mas com um arco temporal por tema ou temporada que os liga
de alguma maneira, sendo possível assistir em separado, mas que funciona melhor na
ordem. Já a "quase saga" traz uma ligação tanto na narrativa, quanto na temporalidade,
mas é possível assistir a um episódio, de maneira independente, pois há um arco
desenvolvido a cada episódio com começo, meio e fim.
Focando nesse primeiro período, uma campanha criada pela Talent
Comunicação em 1984 para a Us Top é um bom exemplo. Começou com um filme
unitário que fez sucesso23 e gerou uma série de comerciais com as mesmas personagens.
A trama trazia uma sequência de reuniões de uma grande empresa cujos, funcionários
ao redor da mesa, usam a mesma camisa, exceto por um que está no ponto mais distante
do chefe.
O chefe com sotaque italiano, em uma referência aos filmes de máfia pergunta
que novidade é aquela e o funcionário, de maneira tranquila, explica que é a nova
coleção US Top. O chefe diz que é bonita. No take seguinte, todos os funcionários estão

23

< https://www.youtube.com/watch?v=lMVj-FZSY0U>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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com a camisa azul que o funcionário Fernando utilizou no dia anterior, menos ele que
está com uma de outro modelo, já sentando no meio da mesa. Na situação seguinte, ele
aparece sentado do lado do chefe e os dois estão usando a mesma camisa. O chefe fala,
então, o bordão que ficou famoso: “Bonita camisa, Fernandinho” e todos os
funcionários repetem: “A do senhor também é linda”.
O comercial faz o fechamento da trama com o slogan em voz over: “O mundo
trata melhor quem se veste bem”, explicitando a ascensão do funcionário Fernando na
empresa graças a sua coleção de camisas US Top. Uma esquete de humor que defende a
tese construída pela marca de maneira mais explícita que a do filme da Gelol. E que
também não traz muito além do apresentado em tela.

Figura 11
A única coisa que sabemos é que Fernando é uma pessoa de iniciativa, fugindo
do padrão ao se vestir de maneira diferente e, por isso, chama a atenção do chefe. Este é
construído, a princípio, de maneira estereotipada, como um chefe malvado ou capaz de
gerar medo em seus funcionários, mas que vai se tornando simpático e bem-humorado,
ao lado do “Fernandinho”.
A estratégia fez tanto sucesso que gerou uma série de comerciais abordando a
rotina de “Fernandinho” na empresa, sempre com essa estrutura de esquete cômica24,
agora, não mais buscando ascensão profissional, mas reforçando o estereótipo machista
de busca por belas mulheres. Em um episódio, ele chama a atenção de uma bonita
funcionária no elevador que, na primeira situação, não deixa que outros funcionários
24

<https://www.youtube.com/watch?v=hv4bzxwPmgs>, acesso em 06 de setembro de 2018
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entrem dizendo que o local está lotado. Já na segunda situação, os funcionários já estão
dentro com a moça e não deixam Fernandinho entrar; ela, então, prefere sair e ficar com
ele. Em outro episódio, é o aniversário do chefe, mas a moça contratada para animar a
festa confunde achando que é Fernandinho o chefe, por ser o único com a camisa Us
Top diferente. Em outro ainda, ele e o chefe entram em um trem, sentando em frente a
duas mulheres e ambas preferem flertar com Fernandinho.
Mesmo com diversos episódios, a estrutura narrativa não se modifica, as
personagens não são aprofundadas e, nem mesmo o universo ficcional da empresa é
melhor trabalhado, trazendo situações simples em que o que importa é o procedimento
de Fernandinho estar com uma camisa Us Top, diferente dos demais funcionários,
inclusive o chefe e, por isso, é melhor tratado, recebendo privilégios ou atenção
diferenciada caracterizando-a como uma série (ECO,1989) ou, na definição de Barbieri
(1992, apud NEVES, 2012) estaria próxima da iterativa, já que, apesar dos
acontecimentos do primeiro episódio refletirem nos demais, não se constrói um arco
contínuo e sim, situações independentes.
Também em 1984, outra campanha foi lançada criando um bordão: “Eu sou
você amanhã” era o mote da campanha “Efeito Orloff” criada pela agência Standard,
Ogilvy & Mather para a Vodka Orloff. Uma estrutura dramatúrgica com apenas um
plano em que era visto o mesmo homem repetido duas vezes com roupas diferentes
sentados no balcão de um bar e o barman do outro lado.
O homem com roupas caseiras perguntava ao homem de smoking se a vodka
que ele ia beber era Orloff. Ao dizer que não, o primeiro pega o copo e manda o garçom
trocar a bebida e anuncia que ele é o outro no outro dia. Uma construção que demonstra
em um diálogo divertido e ágil, com um toque de fantasia que a vodka não provoca
ressaca, sendo preferível à outra, mesmo que um pouco mais cara. O filme finaliza com
a voz over do narrador dizendo “Pense em você amanhã. Exija Orloff hoje”. Apesar de
ser apenas um filme, existiu uma estratégia de repetição, já que o comercial ficou um
ano no ar, criando um efeito consistente de posicionamento de marca, sendo o bordão
repetido em diversas situações, ampliando o seu efeito. Segundo Thiago Bersou, gerente
de produtos da empresa dona da marca, “Os resultados dessa campanha são sentidos até
hoje” (Meio & Mensagem, p. 127, 2007).
Se o “efeito Orloff” gerou brincadeiras e repetições, o paradoxo Tostines
criado pelo publicitário Enio Mainardi é até hoje um dos grandes cases da publicidade
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brasileira. Afinal, “Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque
vende mais?” A pergunta virou uma metáfora comparada a “quem vem primeiro, o ovo
ou a galinha?” sendo repetida ainda hoje, por gerações que não viram o comercial.
Com isso, o valor residual do conceito foi incalculável e colocou uma
marca de biscoitos sem grande recall, à época, na mente e no coração
de milhões de brasileiros, com um investimento que não traduziu o
gigantismo dos resultados. O que hoje seria avaliado como
“benchmark para branding” ou coisa parecida foi, a seu tempo, pura e
simplesmente chamado de boa propaganda. A Tostines acabou saindo
da Mainardi e a abordagem deixou de ser usada por controvérsias a
respeito dos direitos autorais. Vendida para a Nestlé em 1993, a marca
passou por agências como DPZ e a Publicis. (Meio & Mensagem,
p.105, 2007).

O filme original que lançou essa questão era bem simples, com um ator
perguntando diretamente para a câmera “Tostines vende mais porque é fresquinho ou é
fresquinho porque vende mais?” enquanto saboreava um biscoito. O paradoxo fez tanto
sucesso, que logo depois eles lançaram uma série iterativa de esquetes em animação
com a mesma pergunta, mas agora, utilizando da dramaturgia, para brincar com o efeito
que a pergunta sem resposta causou nas pessoas. A estrutura do arco dramatúrgico era
procedural, sempre apresentando alguém buscando a resposta para o paradoxo.
Em uma delas, um discípulo escala uma enorme montanha onde seu mestre
está meditando e faz a pergunta25. O mestre apenas olha para ele que, desesperado, pede
uma luz, e um raio cai em sua cabeça. Em outra, um bandido caracterizado como
mexicano, com uma arma na mão, pergunta a um rapaz que está descansando encostado
em um canto, como ele não sabe, leva um tiro (mesmo que o enquadramento não
mostre, o comercial dá a entender o fato) e o bandido conclui: “mais um que não sabia a
resposta”, reforçando que a pergunta está angustiando a todos26. Em outro comercial,
um mágico anuncia que tirará a resposta da cartola, mas só saem animais27. Em outra,
um paciente em um divã pergunta ao psicanalista a resposta, ele enrola até que o
despertador anuncia o fim da sessão28.
A utilização em série, com situações das mais diversas possíveis, reforçando na
mente do consumidor a pergunta e brincando com o fato de que ninguém é capaz de
responder corretamente a isso acabou construindo esse paradoxo de uma maneira mais

25

< https://www.youtube.com/watch?v=tJ-BKu-WUEk>, acesso em 10 de dezembro de 2018
< https://www.youtube.com/watch?v=9KObp-YY_x0>, acesso em 10 de dezembro de 2018
27
< https://www.youtube.com/watch?v=GMSUUXsAixo>, acesso em 10 de dezembro de 2018
28
< https://www.youtube.com/watch?v=G4T3SNSvpqk>, acesso em 10 de dezembro de 2018
26
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profunda do que simplesmente uma propaganda passageira. A partir da brincadeira, a
pergunta tornou-se referência e já foi utilizada em diversos meios e situações.
Outra série de sucesso da história da propaganda brasileira, criada pela
W/Brasil em 1993, foi a do casal Unibanco que teve direção de criação de Washigton
Olivetto e Gabriel Zellmeister. Nela, um casal vivia situações diversas relacionando
questões domésticas com questões financeiras, que poderiam ser auxiliadas com o
banco. A série iterativa fez tanto sucesso que teve cinco formações diferentes, ficando
no ar por doze anos e tendo 115 filmes produzidos.
O primeiro casal foi formado por Paulo Roberto e Maria Elisa, interpretados
pelos atores Felipe Pinheiro e Kátia Bronstein29. O mote da série era o marido sempre
duvidar das “promessas” do banco como o fato de que enviaria extrato por fax ou que
teria atendimento 24 horas. Assim, eles protagonizaram 16 filmes independentes, que se
resolviam em si, mas traziam a unidade da estrutura procedural e o comportamento dos
dois diante das situações.
A morte prematura do ator acabou encerrando a temporada. A estratégia foi,
então, criar o primeiro comercial interativo do mundo que gerou até meia página no
jornal The New York Times (Meio & Mensagem, 2007), uma espécie de concurso do
novo casal Unibanco. Durante uma semana, o mesmo comercial foi veiculado com dois
casais de atores diferentes. Cláudio Gonzaga e Tereza Freire foram escolhidos pelo
público para interpretar o casal José Pedro e Ana Lúcia, porém, durou pouco tempo.
No ano seguinte, Drica Moraes e João Camargo assumiram os papéis de
Renata e Carlos André, casal que ficou mais tempo no ar, de 1995 a 199930. Além de
serem outras personagens, com personalidades distintas dos anteriores, as situações
dramáticas também eram diversas. A maioria das esquetes brincava com o fato de eles
serem o “Casal Unibanco” com pessoas reconhecendo nas ruas e até um filme onde Bill
Gates os cumprimentava pela televisão, após anunciar a parceria da Microsoft com o
banco para desenvolver um sistema de home-bank.

29
30

< https://www.youtube.com/watch?v=Vow-2G_yPaY> acesso em 10 de dezembro de 2018
< https://www.youtube.com/watch?v=OdvWHFbQQuk>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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Figura 12
Pela duração e estrutura dos comerciais, o Casal Unibanco acaba sendo o mais
próximo de um conteúdo de marca que podemos identificar na trajetória da publicidade
brasileira pré-internet. Funcionaria muito bem como uma websérie, por exemplo, pela
dinâmica do texto, talento dos atores ou maneira como as situações rotineiras de um
casal se misturavam com as opções bancárias.
Não havia um aprofundamento da estrutura, nem das personagens, nem mesmo
do universo ficcional onde as tramas aconteciam, mas trazia uma dinâmica divertida que
ia além da simples informação. Havia piadas entre eles, explorando suas personalidades,
e a relação entre eles que não focava especificadamente no produto ou serviço do banco,
que era o mote daquele episódio.
Em um episódio sobre seguro de carro oferecido pelo banco, por exemplo, a
trama envolve o casal, a irmã de Renata e seu esposo31. A situação principal é que o
carro dos dois foi batido e depois roubado, mas o cunhado de Renata não fez o seguro
Unibanco. A estrutura dramática, no entanto, é desenvolvida de uma maneira mais
ampla. Renata e Carlos André aguardam o casal para jantar. Antes de a campainha
tocar, Renata alerta ao marido para não implicar com sua irmã. Ele se defende dizendo
que acha a irmã ótima, o cunhado é que é o problema. Eles entram e, enquanto, a irmã
lamenta o acontecido, o cunhado tenta minimizar. Quando percebem que o carro foi
roubado, Renata tenta consolar a irmã falando sobre as facilidades do seguro e só então,

31

<https://www.youtube.com/watch?v=lCdhYGBBpYQ>, acesso em 13 de dezembro de 2018.
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ela fala que eles não tinham o serviço. Ou seja, são apresentadas informações extras
sobre as personalidades das quatro personagens e a dinâmica familiar.

Figura 13
Isso traz um diferencial para a série, ainda que reconheçamos a importância de
construir também o entorno das personagens, o mundo ficcional, suas regras de
verossimilhanças e a contextualização de onde a trama acontece, já que “Personagens
não surgem do nada. Elas são um produto do meio em que existem” (SEGER, 2006,
p.17). Por isso, identificamos aqui uma dramaturgia seriada publicitária inicial que será
complexificada a partir da utilização de novos meios e linguagens.
Nos anos 2001, a campanha retornou, não mais com um “casal Unibanco”, mas
com uma dupla de atores que interpretava diversas personagens distintas a cada
episódio. A primeira dupla foi formada por Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães,
mas logo este foi substituído por Miguel Falabela e, além de comerciais narrativos em
que interpretavam personagens distintos, os dois atores também protagonizaram
comerciais em uma estrutura factual de depoimento, falando sobre as vantagens deles
serem também clientes do banco. Ainda que as personagens não se repetissem, havia
uma unidade temática, podendo continuar classificando-a como uma série (ECO, 1989).

Figura 14
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Outro case que se destaca nessa década é, não exatamente pela estrutura
dramatúrgica, mas pela mudança de posicionamento de marca alcançado. A partir de
uma série de comerciais de humor, a agência AlmapBBDO foi construindo no senso
comum a ideia de que todos usam Havaianas e a marca hoje é uma das maiores grifes
do país.
A sandália já tinha 30 anos de mercado e tinha sua comunicação voltada para
as classes C e D, ressaltando a qualidade do produto que era durável “não tem cheiro,
não deforma e não solta as tiras”. A AlmapBBDO mudou o foco da comunicação,
concentrando não mais no produto, e sim, em quem o usava.
Em apresentação durante o Seminário Internacional de Marketing de
Moda, realizado por Meio & Mensagem em 2006, Rui Porto, diretor
de comunicação da marca, disse que a mudança na publicidade das
Havaianas, partiu da percepção de que, em 1994, além das classes C,
D e E, alguns formadores de opinião pertencentes à classe A usavam
as sandálias. Daí a empresa modificou o olhar para o seu produto, que
passou a ser exibido como um acessório de moda. “Apresentamos seu
diferencial, que é o conceito de brasilidade, a pontos-de-venda como a
Galeria Lafayette, em Paris, que nos deu espaço quando viu que o Raí,
jogador de futebol, usava o produto e gostava dele”, explica Ângela
Hirata, diretora de negócios internacionais da São Paulo Alpargatas.
(Meio & Mensagem, p.153, 2007).

A primeira fase da campanha foi, então, a de reposicionamento, estrelada pelo
ator Luiz Fernando Guimarães32. A estrutura era sempre a mesma, ele chegava como
repórter acompanhado de uma equipe de gravação simulando uma externa de televisão e
mostrava “flagras” de pessoas famosas utilizando a sandália. Havia uma dramaturgia
seriada que trazia uma espécie de metalinguagem ao trabalhar a simulação de uma
equipe de televisão flagrando a intimidade do artista, como quando ele invade a casa do
jogador Bebeto que está na piscina com as Havaianas, ou quando bate na porta da atriz
Malu Mader, que atende de roupão e Havaianas dizendo que acabou de sair do banho.
Tinha ainda um episódio em que ele flagrava Vera Fisher na praia com as Havaianas.
A segunda fase foi a de reforço do posicionamento através de comerciais
testemunhais. Porém, a estrutura do roteiro quebrava a estrutura tradicional do formato
com brincadeiras bem humoradas trazendo mais verdade à situação ao escancarar a
linguagem publicitária33. Um dos depoimentos trazia o humorista Chico Anysio, antigo
garoto propaganda do produto que discutia o “texto” junto com alguém no extra campo.

32
33

< https://www.youtube.com/watch?v=BdBX7NQS8aU>, acesso em 10 de dezembro de 2018
< https://www.youtube.com/watch?v=StU4wET-P_s>, acesso em 10 de dezembro de 2018
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A cada sugestão, o ator lembrava que já tinha feito aquilo, brincando com a situação e o
conceito de “novo”34.
A terceira fase foi de sustentação, as Havaianas agora eram objetos inseridos
em esquetes de humor diversas, com artistas, a maioria das vezes em situação de
compras do produto como Mariana Ximenes que pedia a opinião de um vendedor sobre
dois modelos ou Fernanda Lima que estava escolhendo uma sandália quando recebia
uma cantada de um transeunte perguntando se ela era modelo35. Mas havia também
piadas com o fato de artistas usarem as sandálias, a ponto de um rapaz estar sentado na
praia e uma pessoa o parar para perguntar que novela ele fazia. Depois de muito insistir
que não era artista, a pessoa ia embora, e o rapaz revelava que era, na verdade, Fábio
Assunção e estava disfarçado. A utilização da série iterativa com um regime de
repetição da estrutura narrativa em cada uma das fases, demonstra que a continuidade
não era muito utilizada nessa época. A ideia era brincar com o fato de todo artista usar
as sandálias acabava criando a mensagem de que, ao usar, o espectador também se
tornaria uma espécie de celebridade.
Por fim, as Havaianas se tornaram uma grife com diversos modelos diferentes,
alguns próprios para utilizar à noite ou em ambientes mais formais. Saindo da praia, as
esquetes passaram a retratar situações diversas do cotidiano, mantendo a estratégia de
atores utilizando o produto. Como Daniele Suzuki saindo para um encontro à noite
usando a sandália. O seu companheiro pede que ela troque, já que não considera o
calçado adequado e ela troca o rapaz por outro.
Ou o comercial que gerou polêmica por trazer uma senhora sugerindo que sua
neta utilizasse Cauã Reymond “apenas para sexo”, mas antes era chamada por ela de
antiquada porque não aceitava que a menina estivesse no restaurante de Havaianas. Por
causa da polêmica, a marca tirou o comercial da televisão, mas manteve na internet com
um recado bem-humorado da própria “vovó” do comercial explicando a situação36.

34

< https://www.youtube.com/watch?v=FVTLCE7O0ZU>, acesso em 10 de dezembro de 2018
< https://www.youtube.com/watch?v=0sO-BG5ypmI>, acesso em 10 de dezembro de 2018
36
< https://www.youtube.com/watch?v=eRajwoZmc1U>, acesso em 10 de dezembro de 2018
35
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Figura 15
Tudo isso demonstra que a presença da dramaturgia na publicidade brasileira
não é algo recente, sendo um dos recursos estratégicos para criação e produção de
filmes publicitários. E que que o recurso de utilização dos regimes de serialidade, desde
esta época, era uma forma de ampliar a dramaturgia no ambiente publicitário. Ainda que
as séries não trouxessem um grau de continuidade, sendo mais utilizado o regime de
séries iterativas com episódios independentes, a própria repetição ajudava a reforçar a
mensagem e trabalhar, em especial, as personagens no inconsciente do público que
passava a reconhecê-los mais facilmente. Com o advento das novas mídias, começa a
existir uma desconfiguração desse formato, ampliando a dramaturgia, a serialidade e
abrindo espaço para experimentações de conteúdo, como as séries de branded content.
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2. DESCONFIGURAÇÃO
O universo dos estudos da recepção e espectatorialidade não possui ainda um
pensamento teórico homogêneo e constituído. “O universo da recepção é configurado e
formado por diversos tipos de objetos, realidades e fenômenos de caráter subjetivo,
coletivo, cultural, político, social etc” (Bamba, 2013, p.8). Não há, então, um cânone a
ser seguido, e existem diversas possibilidades exploratórias. Na busca por compreender
a espectatorialidade de uma obra fílmica, Roger Odin, em seu texto “A questão do
público” (2005), constrói uma metodologia que ele chama de semiopragmática, que une
questões da abordagem semiológica e da pragmática para buscar dar conta não do
público em geral, mas de um determinado tipo de público em um determinado modo de
leitura da obra.
Segundo o autor, olhar apenas para o texto em busca do público não é uma
estratégia funcional, porém, inverter a polaridade para analisar apenas o espectador
também não traz resultados significativos. Texto e contexto trabalham juntos para trazer
significado, e não se pode alimentar a ilusão de que podemos dar conta de todos os
públicos e todos os contextos possíveis na apreciação de uma obra audiovisual.
Odin enumera quatro questões que se deve fazer em relação ao objeto de
estudo: “Qual tipo de espaço esse texto permite construir? Qual a forma de colocação
discursiva aceita? Qual relação afetiva é possível instaurar com o filme? Qual estrutura
enunciativa me autoriza produzir?” (ODIN, 2005, p. 33). Essas quatro questões
permitem distinguir e construir diversos processos de espaços e discursos possíveis que
levaram o autor à proposição de modos de leitura de uma obra.
Descobrimos, por exemplo, que, se o modo documentarizante pede a
construção de um enunciador real, mas deixa quase livre a escolha dos
outros processos [...], ao contrário, o modo ficcionalizante responde a
uma organização fixa, muito estrita, que coloca no comando dois
processos dos quais tudo provém: a narração, que pressupõe a
construção do espaço como um mundo (diegetização) e um processo
enunciativo... (ODIN, 2005, p. 34)

Sendo assim, Odin nos traz nove modos de leitura possíveis dentro da
metodologia proposta que são o espetacular, que é ver o filme como um espetáculo;
ficcionalizante, que busca os estímulos dos acontecimentos narrados; fabulizante, que
busca um aprendizado, uma moral ao final da trama; documentário, que vê um filme
para buscar informações, aprendizados técnicos; argumentativo / persuasivo, que busca
defender um ponto de vista, um discurso; artístico, que vê o filme como obra de um

65

autor e suas marcas; estético, que busca no filme observar o trabalho de imagem e sons;
energético, que sente os efeitos sensoriais da obra e privado, que traz uma experiência
pessoal de um determinado grupo de pessoas.
Vale lembrar que qualquer um desses modos pode ser acionado em diferentes
tipos de obras, por diferentes tipos de público. Por exemplo, um filme publicitário é
primariamente construído para ser lido no modo argumentativo / persuasivo, porém, ele
pode nos informar sobre algo, acionando o modo documentário. Assim como pode
construir uma narrativa emotiva, acionando o modo ficcionalizante e ter uma moral ao
final dela, acionando o modo fabulizante. Pode até mesmo se referir a um grupo
específico, acionando o modo privado. E também a obra pode ser tecnicamente
inovadora, acionando o modo estético. Existe até uma categoria de premiação no
Festival de Cannes para esse tipo de filme publicitário37.
Ou seja, é possível fazer combinações diversas a partir de determinado
contexto e obra, tanto que Odin acrescentou à sua metodologia uma quinta pergunta
“Como os diferentes processos podem ser articulados, hierarquizados, combinados?”
(ODIN, 2005, p. 35). Podemos unir essa visão à própria metodologia de análise da
poética audiovisual, que busca identificar os programas de efeitos previstos no produto,
aqueles que se estima provocar no espectador. O que Odin nos traz a mais aqui é
exatamente a preocupação também com o contexto que influencia esse modo operante
na recepção do espectador.
Ver um filme mobiliza em geral vários modos (sucessivamente ou
simultaneamente), sendo sua hierarquização variável conforme o filme
e o contexto. Por exemplo, ver um filme num curso de história
convida a utilizar em primeiro lugar o modo documentarizante,
porém, como temos todos, o desejo de ficcionalizar, esses dois modos
vão se tornar concorrentes. (ODIN, 2005, p. 37)

E essa mudança do modo acionado também vem a partir da informação do que
seja aquela obra. Se virmos um comercial no meio de um break televisivo, há uma
informação que nos é passada de que aquela peça é um filme publicitário. Quando
encontramos essas obras na internet, as informações começam a se misturar e vai
depender da própria estrutura interna que se apresenta qual o modo a ser acionado
primeiro.

Film Craft, onde o que importa é a qualidade técnica e estética do vídeo, nem tanto a ideia criativa para
o produto ou o resultado de marketing. www.canneslion.com <acesso em 27/07/2015>
37
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Desde 2001, quando a BMW apresentou a série The Hire, o mercado
publicitário tenta entender o fenômeno que denominou como Branded Content e suas
características. Ainda que seja possível identificar, nas fases anteriores, filmes
narrativos que flertem com o entretenimento ao trazerem uma construção dramatúrgica,
há, nesse novo formato de peças publicitárias, elementos que parecem buscar uma
diferenciação do que se costuma identificar como um filme publicitário a partir de um
determinado contexto que surge com o advento da internet.

Figura 16
Todos os modos de leitura de Odin parecem possíveis em uma única obra que
flertam com o entretenimento construindo uma publicização (CASAQUI, 2009, 2011)
de emoções e ideias, valores que, de alguma maneira, tornam-se produtos.
O branded content está presente na televisão, no cinema, na internet.
Podemos supor que esteja nos demais meios, mesmo em menor escala,
pois inserir a marca no conteúdo editorial é prática antiga, que ora se
fortalece diante de fatores que a favorecem, contribuindo para gerar
soluções comunicativas de características híbridas. Em geral, é uma
forma de comunicação bem aceita, pois, de maneira mais sutil e
menos invasiva que o bloco comercial, sugere ao consumidor que ele
está sendo valorizado pelo anunciante. (COVALESKI, 2015, p. 172).

O que chamava a atenção no case da BMW não era apenas os nomes dos
diretores convidados para dirigir cada um dos curtas, mas a liberdade dada a cada um
deles para imprimir o seu próprio estilo à obra, sendo possível perceber suas marcas
autorais. A unidade da série vinha pela presença do ator Clive Owen como o motorista
“The Driver” que estava sempre dirigindo um carro do modelo da marca anunciante.
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A personagem não possuía nome, sendo creditado apenas como “The Driver”,
algo que facilitava a associação com o próprio carro. A cada episódio, ele era contratado
para uma missão diferente, dirigindo um modelo BMW que era peça fundamental dessa
missão. Cada episódio possuía um tom e um gênero diferente, próximo ao estilo de cada
diretor. O dirigido por Guy Ritchie, por exemplo, era uma comédia com aventura,
enquanto que o de WKW (Kar Wai Wong) trazia um drama sentimental em um tom
mais lento, sendo o único em que não havia uma perseguição de carros. Já o de
Alejandro Gonzalez Inarritu era um drama realista envolvendo guerra, tanto que um
soldado morre sangrando no banco do carona. Isso demonstra a liberdade que os
diretores tinham, já que colocar uma pessoa morrendo e sangrando dentro do BMW não
seria algo comum em uma propaganda.
Sabíamos que, para contar com gente como Frankemheimer ou Ang
Lee, deveríamos dar-lhes uma tremenda licença criativa. Em todos os
aspectos, os diretores contribuíram com ideias inspiradas sobre como
tornar o filme realmente arrebatador como entretenimento. Houve
coisas que eles fizeram que nós faríamos de modo diferente caso fosse
nossa decisão? Sim. O trabalho teria ficado melhor caso os diretores
mudassem a coisa em favor da nossa opinião? Não. Isso porque
entendemos esse limite. (Jim McDowell, vice-presidente de marketing
da BMW, apud DONATON, 2007, p. 105)

A qualidade estética foi comprovada com a inclusão dos curta-metragens no
acervo da Academia de Cinema (DONATON, 2007). Havia também uma campanha de
divulgação dos filmes que se assemelhava a lançamentos cinematográficos. O
consumidor via um anúncio com os dizeres “Novo filme de Tony Scott”, por exemplo, e
era convidado para conferir o lançamento no site da BMW. Uma estratégia que deu
certo, vide os dados já citados de downloads dos filmes.
Essa busca pela associação da qualidade dos comerciais com a qualidade
estética do cinema e da televisão pode ser compreendida também a partir das
ponderações de Jean-Pierre Esquenazi em seu texto “O sentido do público” (2005) em
que o autor fala sobre a nova cultura cinéfila com a inserção de novas tecnologias e do
espaço virtual, proporcionando novas formas de trocas de conhecimento e uma
variedade maior de públicos possíveis.
Esquenazi parte do princípio de que o cinema não é mais a instituição única
possível para assistir audiovisual de boa qualidade. A própria experiência fílmica se
alterou com os cinemas de shopping levando pessoas a se entreter com uma obra entre
um sanduíche e um refrigerante. A televisão também evoluiu apresentando produtos de
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“notável qualidade” (Esquenazi, 2005, p. 101) e as novas tecnologias trazem novas
possibilidades como um cinema em casa com o auxílio de um aparelho blu-ray e um
home theater, por exemplo.
O gosto pela publicidade ou pelas novas tecnologias modela novas
expectativas e institui formas de julgamento específicas. Em certos
casos, uma cultura televisiva heteróclita vem substituir a
aprendizagem escolar, suscitando prazeres inéditos. A desigualdade
perante a cultura desenvolve-se e gera públicos variados.
(ESQUENAZI, 2005, p. 100)

Sendo assim, é preciso analisar o público com novos olhos, buscando
compreender aquilo que ele chamou de novos princípios de análise. O princípio da
continuidade, da multiplicidade e da actividade.
O primeiro princípio já foi abordado com outros termos a partir do pensamento
de Odin. Existe um filme, existe uma expectativa de recepção, mas, do outro lado,
existem vários tipos de público que criam elos diversos com a obra a partir de sua
própria experiência. O princípio da continuidade nada mais é do que a constatação de
que não se pode analisar a recepção sem o seu contexto, e, nisso, inclui-se a sua
concepção, produção e divulgação. E diríamos, até mesmo, exibição. É o conjunto
desses elementos que gera a reação do espectador.
Já o princípio da multiplicidade lembra que esse espectador, na realidade, é
plural. Existem espectadores diversos para uma variedade de produtos como filmes,
telefilmes, séries, minisséries, telenovelas, e não parece existir mais uma unanimidade
nem mesmo em relação à crítica especializada. Portais costumam postar mais de uma
crítica de um mesmo produto, por exemplo, uma favorável e outra desfavorável, para
abranger as diversas percepções.
E, por último, a actividade que parte do princípio de que o espectador não é
uma massa manobrada pela obra, mas que, exatamente, por saber que existem
programações de efeitos esperados ali, já observa o filme procurando por elas a partir de
conhecimentos prévios que os fazem compreender aquela obra como algo específico.
Ao ter esses três princípios em mente (continuidade, multiplicidade e
actividade), Esquenazi (2005) reforçou a importância de levar em consideração, nos
estudos de recepção, a análise do contexto em que as obras são produzidas e exibidas,
principalmente com o advento da internet e novas tecnologias.

69

Nesse novo contexto, mostrou a ampliação das instâncias de legitimação das
obras. Afinal, diante de múltiplos públicos há também uma multiplicidade de gostos e
buscas. O que nos permite mesclar esses princípios com os modos de leitura de Odin
(2005), trazendo a possibilidade de avaliar a obra como competente em quaisquer
daqueles modos e encontrar instâncias para legitimar cada uma delas.
Isso nos leva a crer que uma obra criada por uma marca anunciante como uma
série de branded content é compreendida pelo público como tal. Ainda que traga
elementos que o instiguem a acompanhar como uma websérie qualquer, há uma
consciência de que aquilo está ali em função de uma marca.
Essa multiplicidade gera ainda reações diversas desde um simples entusiasmo
passageiro a algo mais consolidado que constitui o cultivo dos fãs. A palavra fã vem da
abreviação de fanático (Jenkins, 1992) como algo pejorativo, mas que ganha uma
importância crucial para os estudos contemporâneos, que falam da cultura participativa
e do cultivo dos fãs.
Esquenazi (2005) reforça que os fãs acabam se cobrando uma posição de
especialista em relação à obra, aumentando, assim, a actividade espectatorial. Ele se
especializa naquele assunto e, com isso, possui um discurso formado sobre o objeto e se
torna uma referência para uma comunidade específica, o que justifica as reclamações
das fãs da série Marias da Intimus, por exemplo, que não gostaram das mudanças da
quarta temporada e exigiam um retorno ao tom anterior.
Essa cultura de fãs não é algo novo, é verdade. Henry Jenkins (2008), por
exemplo, fala sobre a maneira como os estudiosos foram atraídos por esse conceito no
início dos anos de 1980. Porém, como o próprio pesquisador ressalta, esse público
“operava à sombra da cultura comercial” (2008, p.314) e apenas, com o advento da web
eles passaram para o centro das discussões, porque sua voz agora ecoa em diversos
aspectos.
O que nos leva ao terceiro problema destacado por Esquenazi (2005) que se
refere às estratégias industriais e tácticas populares. Em um contexto, em que o
espectador dialoga com as obras em vez de simplesmente ouvi-las, a própria
compreensão para comunicar os produtos e divulga-los é preciso ser repensada. “Pensar
as reacções dos destinatários como manifestações ostensivas aparece como uma maneira
de escapar a dialéctica do dono liberal e do escravo espectador” (2005, p. 107).
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Como já foi dito durante a história da publicidade mundial, em diversos
momentos, podemos identificar cases em que a propaganda se aproxima mais das
estratégias de entretenimento, como a longa relação entre a griffe de roupas Benetton e
o italiano Oliviero Toscani, fotógrafo que trazia imagens polêmicas para as campanhas
da marca que tinha como slogan “todas as cores de Benetton”38.
Um anúncio com a foto de três corações, por exemplo, e as mensagens
amarelo, branco e preto com a assinatura “Todas as cores de Benetton”, não está
passando uma mensagem de compre nossas roupas ou algo do tipo; sua construção de
efeito principal é a conscientização de que todos os seres humanos são iguais, não
fazendo sentido o preconceito por causa de cor ou raça.

Figura 17
O que parece se modificar, a partir de 2001 e do advento da internet, é a
frequência com que essas estratégias passam a ser utilizadas. Há “um trânsito entre
regiões fronteiriças, entre os elementos que se mesclam, podendo existir maior
contundência de um perante o outro ou a completa transformação dos dois elementos de
origem no terceiro, de destino” (COVALESKI, 2010, p. 31). E esse hibridismo não é
uma simples inserção de um produto ou marca em uma obra de entretenimento, é uma
fusão, uma peça publicitária com características artísticas que parecem estar a serviço
de outros efeitos de consumo que carregam em si uma dimensão promocional (ANEAS,
2010) também, algo que se aproxima das estratégias das obras de arte inseridas na
cultura de massa.
Daí a questão da desconfiguração publicitária: como é possível ainda
reconhecer as marcas da sua textualidade em projectos assumidamente
de síntese que já não são nem de animação cultural, nem de
publicidade (como é o caso de algumas acções do marketing guerrilha
relativas à produção de eventos), nem de jornalismo, nem de redacção

38

https://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2018/03/trajetoria-e-retorno-do-provocador-olivierotoscani.html
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publicitária? No limite todo este ‘melting pot’ discursivo visa propor
uma cultura de marca original e omnipresente, assente em poderosas
estruturas tecnológicas de difusão de informação, como é o caso da
World Wide Web, para todos os domínios de acção social. (CAMILO,
2010, p. 254)

Ao dar continuidade a esse mapeamento da linguagem publicitária, feita pelos
estudos de Leiss et al (1988), Camilo (2010) propõe essa etapa de desconfiguração
publicitária que se compõe a partir de quatro características por ele identificáveis:
ambiguidade, desmaterialização, hipertextualidade e hibridismo, algo que nos parece
favorecer o surgimento de peças dramatúrgicas e com uma estratégia maior de
entretenimento. Vale ressaltar que, como define Itania Gomes, “entretenimento é um
valor das sociedades ocidentais contemporâneas que se organiza como indústria e se
traduz por um conjunto de estratégias para atrair a atenção dos seus consumidores”
(apud, COVALESKI, 2015, p.174); logo, há nele elementos de publicização,
independente da desconfiguração identificada no filme publicitário que se aproxima do
entretenimento.
E dentre essas estratégias de entretenimento, observamos também um número
maior de séries com alto grau de continuidade e coerência entre os episódios, ampliando
os recursos de serialidade na dramaturgia publicitária, o que facilita seu aprofundamento
e complexificação.

2.1 HIBRIDISMO
Para Camilo (2010), o hibridismo traz configurações textuais formadas pelo
cruzamento de diversos gêneros comunicacionais, seja entretenimento e/ou informação,
a ponto de ser impossível distingui-los separadamente no produto resultante. Um bom
exemplo seria o documentário “É logo ali”, da operadora de telecomunicações Oi.
Lançado em 2011, em duas partes, no canal do Youtube da própria operadora, o
filme documental analisa o ato de se comunicar e as mudanças nas comunicações
humanas com o passar dos anos e os novos adventos tecnológicos, visitando realidades
diversas, em especial, alguns locais onde ainda não se percebem essas mudanças tão
significativas. A descrição do vídeo no canal demonstra bem o principal efeito buscado
pela obra.
"O ser humano, para sobreviver, precisa se informar e se comunicar".
Mas como fazemos isso hoje em dia? De Vila Cuia, na Amazônia, até
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Urucânia, em Minas Gerais, o papel das telecomunicações nos
negócios, nas relações afetivas e geopolíticas da sociedade brasileira é
investigado em "Logo Ali", um documentário com direção de Calvito
Leal e produzido pela Oi.39

A Oi só aparece no lettering inicial com os dizeres “a Oi apresenta”. Não há
inserção de sua marca em nenhum ponto, nem mesmo na assinatura, em que vemos
créditos tradicionais de cinema e, no final, a marca da produtora Mellin Vídeos, que
produziu o documentário. Todos os depoimentos e temas debatidos trazem informações
e refletem sobre a comunicação como um todo, não tendo, em nenhum momento, uma
referência à marca e seus serviços.
Outro anunciante que tem utilizado, com frequência, essa estratégia é a CocaCola, criando curtas-metragens como o já citado “6224 obrigados”, “Uma ponte para
Noel” ou a série de curtas “Amizades”. No primeiro, há uma estratégia documental com
a atriz Isis Valverde retornando à sua cidade natal para agradecer. Já no segundo, há
uma ficcionalização de uma cidadezinha no interior do país, isolada por causa da queda
de uma ponte. Um garotinho que espera por Papai Noel acaba inspirando todos os
moradores a se unirem para reformá-la e, assim, a caravana Coca-Cola consegue chegar
ao local, realizando o desejo do menino.
Em ambas, a Coca-Cola, e sua ação de marketing, possui um papel
fundamental na trama. São os adjuvantes do protagonista assim como o objeto desejado.
Há uma hibridização, mas ainda muito em função da publicização da importância da
marca para auxiliar na magia do Natal, ligando pessoas, ajudando a realizar sonhos. O
fato de haver uma descompressão do audiovisual publicitário (SANTOS, 2014) não o
desconfigura por completo. Ou seja, não é o fato de esses filmes ampliarem sua
duração, não se encaixando mais no formato padrão de trinta segundos ou um minuto,
que torna sua estratégia tão distinta, ainda que a duração ajude a trabalhar melhor os
recursos à disposição.
O que nos faz pensar que não é, necessariamente, a longa duração de uma obra
o motivo para haver uma dramaturgia aprofundada. O simples fato de ser uma série com
muitos episódios e temporadas, por exemplo, não é garantia disso, ainda que seja
possível observar uma tendência de, em séries dessa natureza, essa dramaturgia ser
aprofundada com multiplots, personagens melhor desenvolvidos e com uma curva
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dramática de aprendizado, além de trabalhar conflitos que vão além da utilização do
produto anunciante.
Para construir uma comparação com estratégias de um mesmo anunciante, um
bom exemplo é a série “Amizades”, lançada pela Coca-Cola em 2015. São três filmes
que compõem a série, “El Rumor”, “Algo Inesperado” e “SMS”40. Todos trazem
situações entre adolescentes que precisam dar uma prova de amizade.
A Coca-Cola está lá, de algum modo, inserida, com os amigos bebendo o
refrigerante para celebrar ou como símbolo de reconciliação. Porém, não há nada como
“Coca-Cola reforça amizades verdadeiras” ou algo do tipo. A assinatura vem com a
mensagem: “E você, o que faria por um amigo de verdade?” Ou seja, aquela história
existe por si só, é elaborada para estar independente da Coca-Cola, ainda que, no último
frame, a marca apareça com o mesmo slogan agora em português “Abra a felicidade”. A
marca, então, está ali como um estúdio que assina um filme. O refrigerante não é o
combustível para a história se realizar e solucionar o conflito.
Analisando o exemplo do curta-metragem “SMS”, a peça funcionou para
entreter o público com uma história em que puderam criar empatia com as personagens
e torcer pela resolução satisfatória do conflito, emocionando-se e tendo a catarse típica
do drama. Mas também absorvem a mensagem de que a Coca-Cola é quem assina,
reforçando a imagem da marca perante o público-alvo.
Mais do que isso, há uma personalização da marca nas personagens,
principalmente, porque elas bebem uma Coca-Cola no momento-chave. Isso torna sua
inserção na narrativa mais fluída, ao contrário de algumas inserções em obras
televisivas em que o chamado “merchandising” interrompe o drama (HELENA;
PINHEIRO, 2012), falando quase que diretamente para o espectador sobre aquele
produto em uma simulação dos antigos reclames testemunhais quando um ator fala
diretamente para a câmera, expondo as características do produto anunciante.
Esse tipo de inserção intrusiva seria uma espécie de tirada, como chama
Maingueneau (1996), ou seja, a personagem se expressa como se falasse ao público,
quebrando a ilusão do drama de autonomia de fala das personagens, ainda que não haja
uma “quebra” de fato da chamada “quarta parede”, pois a fala da personagem está
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Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ih75j5BoL1o>, acesso em 23 de maio de 2017.
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inserida dentro do diálogo. O seu conteúdo, no entanto, é uma mensagem direta ao
público explicando características ou vantagens de um produto ou serviço.

Figura 18
No caso do “SMS” não é assim. A trama de “SMS” se centra em Rafael e
Diego, dois amigos de colégio que estão sempre juntos. Mas Rafael agora parece estar
trocando muitas mensagens em segredo pelo celular, deixando Diego desconfiado.
Diego é um garoto tímido e baixo, que parece apaixonado por uma menina alta
e bonita. Já Rafael parece mais descolado, conhece a menina que Diego se interessa e é
muito comunicativo, falando em excesso. Praticamente, todo o episódio é com ele
falando e dando conselhos para Diego. Essa característica de Rafael pode ser
interpretada como uma máscara, uma tentativa de não expor o que ele realmente é,
homossexual, algo que só será revelado no final do filme.
Quando eles estão na casa de Diego, jogando videogame na companhia de
outros quatro colegas, apenas Rafael fala o tempo todo, de maneira quase nervosa. Em
uma espécie de flashback, são mostrados diversos outros momentos dos dois no colégio,
em que o mesmo acontece. Diego chega a perguntar a Rafael: “Você não para de falar?”
(2’51”), quando estão em uma aula e ele é chamado a atenção pela professora.
De volta à casa de Diego, em determinado momento, Rafael sai para pegar
Coca-Cola para o grupo e esquece o celular na sala. Diego pega o celular e vê as
mensagens trocadas com corações e declarações de amor com um dos colegas que está
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na sala. Quando Rafael retorna com as garrafas de Coca-Cola, os dois se olham em um
momento constrangedor.
Diego diz “Rafael, você me preocupa” (4’43”), deixando o clima ainda mais
tenso. Mas logo depois desfaz, dizendo que tem muita foto do cachorro do rapaz no
celular, fazendo todos darem risada. Eles trocam olhares cúmplices enquanto Diego dá
um gole em uma das garrafas de Coca-Cola que Rafael trouxe.
Ou seja, apesar de a Coca-Cola não ser a responsável pelo segredo ou pelo
gesto de amizade, ela está lá, associada à imagem de Diego, que foi capaz de manter o
segredo do amigo, até mesmo se deixando virar alvo de piadas para disfarçar o
verdadeiro conteúdo do celular.
O refrigerante é introduzido de maneira natural dentro do drama. Rafael
termina o jogo, levanta e pergunta: “Quem quer uma Coca-Cola?” (3’24”) e os amigos
dizem “eu quero”, “eu”, reproduzindo uma situação natural entre amigos em uma casa,
que sentem sede e bebem refrigerante como todo adolescente. Não há nenhuma “tirada”
ressaltando que o refrigerante é muito gostoso, refrescante, ou qualquer coisa do tipo.
Seria apenas uma inserção de um objeto como qualquer outro, sem uma grande função
em cena. Porém, ao passar da mão de Rafael para Diego no momento-chave do conflito,
ela acaba se associando a ambos e criando a empatia com o público através da empatia
pelas personagens.
O fato de ser a Coca-Cola o arquienunciador a faz estar ali, naquele momento,
construindo a dupla função da mensagem. Não é simplesmente Diego quem está
dizendo a Rafael em texto subliminar, algo como “não importa se você é gay, você
continua sendo meu amigo”, é a Coca-Cola que está comunicando ao seu público que o
refrigerante respeita as diferenças e valoriza uma verdadeira amizade.
Essa estratégia é repetida nos demais curtas da série; tanto “El Rumor” quanto
“Algo Inesperado” associam a Coca-Cola ao momento-chave da trama com o gesto de
amizade verdadeiro.
Em “El Rumor”, a trama gira em torno de um boato sobre gravidez na
adolescência. Ana, a jovem em questão, não foi ao colégio porque passou mal e logo
começa a troca de mensagens entre os alunos espalhando que ela estaria grávida de
Gabriel. O que não se sabia era que o casal tinha recém-terminado o namoro e, em um
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gesto de amizade, o rapaz discursa para todo o colégio dizendo que o boato é falso
porque os dois nunca tiveram relações sexuais e que ele é virgem.
Diversas pessoas gravam o discurso, e Ana assiste pelo celular em sua casa,
assim que ela termina de assistir, toca a campainha, e é Gabriel, na porta, com duas
garrafas de Coca-Cola, seguindo um clichê de reconciliações, quando a pessoa chega
com uma garrafa de vinho. A substituição por um refrigerante é natural, já que se trata
de dois adolescentes e reforça o apoio da marca à situação e a atitude de Gabriel.

Figura 19
Em “Algo Inesperado”, a Coca-Cola vem como celebração, após a situação
chave da trama que gira em torno de Maria e Isabela. A primeira está em seu primeiro
dia de aula, muito nervosa. A segunda tem um paquera na turma e está nervosa porque
acabou tendo um acidente na rua, molhando-se toda. As duas se encontram no banheiro,
e Maria empresta um secador a Isabela ao mesmo tempo em que ambas confessam seus
problemas.
Um pouco depois, na sala de aula, Maria solta uma flatulência e vira piada na
sala, porém, Isabela acaba assumindo a culpa em seu lugar. A princípio, isso prejudica a
paquera dela, mas ela dá a volta por cima. Quando as duas estão celebrando a ajuda
mútua, bebendo Coca-Cola, o rapaz chega e a chama para sair. Ou seja, aqui, a CocaCola é testemunha da amizade e do resultado positivo.
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A grande diferença entre “SMS” e os outros dois curtas é exatamente esse
momento em que a Coca-Cola é inserida na narrativa e a forma como isso ocorre. Nos
dois curtas, ela aparece apenas na resolução, como um símbolo de celebração da
amizade. O refrigerante está ali apoiando o resultado, sendo uma maneira de
aproximação final e a confirmação de que é possível grandes gestos em nome de uma
amizade verdadeira.
Já no caso de “SMS”, sua aparição é antecipada. Ela surge antes mesmo do
conflito principal se estabelecer e, no momento-chave, quando o protagonista tem que
tomar a sua decisão, ela está ali, presente em cena, aguardando junto a Rafael a decisão
de Diego em falar ou não o que viu no celular. A cumplicidade parece mais forte, como
se o refrigerante tivesse também a sua função dramática e não apenas um objeto
posterior de celebração. Estando na mão de Rafael durante o período tenso, é como se
ela o apoiasse em cena.
De qualquer maneira, nas três situações, a inserção do refrigerante, na cena, faz
parte da dramaturgia da mesma, não interrompendo a narrativa. Não se chama a atenção
em excesso para a marca, nem mesmo há um discurso explícito sobre a Coca-Cola e a
sua função ali. Toda a mise-en-scène é construída de maneira natural, o refrigerante
simplesmente faz parte da vida daquelas personagens.
Porém, em seu discurso implícito, sua presença ajuda a reforçar o símbolo de
amizade e agrega à Coca-Cola os valores que estão sendo trabalhados em cena,
construindo a duplicidade do diálogo conforme já foi apontado. O fato de ser uma série
de curtas-metragens que não fez uso das estratégias dramatúrgicas que constroem a
continuidade narrativa, já que cada episódio é independente do outro, o tema da
amizade se torna o recurso da repetição que estabelece a ligação entre eles. De qualquer
maneira, essa condução leva a observar o fenômeno das séries de branded content com
uma atenção maior, não apenas pela quantidade de produtos que começam a surgir no
mercado publicitário brasileiro, mas pelas características de sua dramaturgia, mais
próxima das estratégias de entretenimento, trabalhando conflitos que vão além das
características do produto anunciante, desenvolvendo multiplots e aprofundando as
personagens.
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2.2 DESMATERIALIZAÇÃO
Além de uma hibridização, ou seja, de criar produtos que se aproximam do
entretenimento, a desmaterialização se caracteriza pela retirada do produto e propostas
de venda da mensagem comunicacional. A promoção da marca, que engloba mais do
que o produto em si, torna-se um dos focos, construindo a mensagem a partir dela, com
seus valores ou objetivos estratégicos.
A Rede de Farmácias Panvel, por exemplo, lançou um curta-metragem “A
História de Sofia”41. Nele, um homem conta a história de sua família com uma
cadelinha chamada Sofia, que sofre quando o primeiro filho do casal nasce, sentindo-se
rejeitada. Toda construída com uma voz over e imagens que vão dramatizando a
história, como um bom melodrama, o filme tem uma trilha emotiva e seu principal
efeito é emocionar. A marca só aparece no final com a frase “Por uma amizade
verdadeira (felpuda) sempre. Panvel, você sempre bem”.
Essa assinatura e a abertura, em que surgem os dizeres “Panvel apresenta”, são
os únicos momentos em que a marca é citada. Na história, não há ninguém usando, nem
comprando remédio e, muito menos, uma farmácia aparece em algum cenário. A peça
existe para contar a história de Sofia. Apesar de a marca aparecer como assinatura, Sofia
não ficou bem porque tomou um remédio da farmácia Panvel. A mensagem aqui é
implícita e não uma associação direta ao produto. Ainda assim, o anunciante está ali,
responsável pela mensagem ao seu público-alvo, associando à marca alguma
propriedade ressaltada na história. Ou seja, as Farmácias Panvel se preocupam com o
seu público e querem vê-los bem.
Esse é um dos poucos exemplos de cases brasileiros em que o produto não é
inserido na narrativa, nem mesmo é citado em algum momento. A própria rede de
farmácias lançou outro curta-metragem com a mesma estratégia, contando a história de
uma garotinha que percebe o seu peixinho Lilinho morto no aquário e não entende o que
aconteceu. Os pais, então, querendo retardar essa dor, dizem à filha que o peixe está
dormindo e trocando por outro vivo.
Tudo isso é narrado de uma maneira poética, com a mesma estrutura de voz
over e as cenas ilustrando. A marca também só aparece no final com a frase “Por uma
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<https://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk>, acesso em 15 de dezembro de 2018
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infância (família) mais feliz sempre. Panvel, você sempre bem”42. A peça gerou uma
discussão sobre o caráter pedagógico da troca do peixe, mas construiu também essa
relação de bem-estar familiar que a marca queria passar, tais quais os pais, pode-se
interpretar uma metáfora da Panvel em querer fazer de tudo para que os seus clientes
estejam bem.
Isso nos leva ao que Scolari (2009) define como a questão da mudança na
análise semiótica43, em que a marca se torna a narrativa, logo há uma concepção de
construção da marca que vai além da simples construção de uma trama. “Mas uma
marca não é apenas um conjunto de valores; esses valores devem ser expressos em
certos textos. Uma marca propõe uma estética, uma série de texturas, cores, materiais e
estilos que criam uma diferença em relação a outras marcas.” (SCOLARI, 2009, p. 600
– tradução nossa)44.
Uma estratégia que, de certa forma, deixa de lado essa dimensão promocional.
Na realidade, ela continua sendo uma promoção da marca, só que com outros conceitos
que não a ligam diretamente a um produto ou serviço, mas que vendem aquilo que
Kotler chama de verdadeiro negócio de uma empresa, que é a necessidade que ele supre
do seu público.
Segundo o especialista, existe uma tendência que se chama de “miopia de
marketing”, em que o empresário vê o produto como seu negócio e não o bem que ele
proporciona. O negócio da rede de farmácia não seria, então, remédios, mas sim, o bemestar físico e mental que estes proporcionam a seu público ao lhe vender remédios, da
mesma maneira que a Petrobrás fornece energia. A empresa brasileira trabalha esse
conceito através de patrocínios culturais e esportivos, que foram explorados também em
algumas webséries de branded content como “Energia das Torcidas” ou “Que Bloco é
esse?”.
“Energia das Torcidas” trazia episódios sobre cada time de futebol da “Série
A” do Campeonato Brasileiro. A primeira temporada trazia cada episódio sobre um
clube específico e sua torcida, buscando entender a paixão pelo futebol, pelo time e que
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<https://www.youtube.com/watch?v=Bhoif3IcRuo>, acesso em 05 de janeiro de 2018

43"brands as narrative worlds" para "narrative worlds are brands" (Scolari, 2009, p. 599).
44 But a brand is not just a set of values; these values must be expressed in certain texts. A
brand proposes an aesthetic, a series of textures, colors, materials, and styles that create a
difference with respect to other brands.
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os torcedores eram capazes de fazer por ele. Já na segunda temporada, a estratégia foi
de misturar os times, construindo a cada episódio um tema como Raça, Amor à camisa,
Futebol-arte, Lealdade e Espírito de Equipe.
Essa nova construção, não abordando um time por vez, e sim, um tema maior
que perpassa todas as torcidas, acabou facilitando a serialidade, já que um tema puxa o
outro e, no início de cada episódio, há uma abertura citando os cinco temas. Cria-se
também uma estratégia de fidelização, já que, na primeira temporada, a tendência era
cada torcedor assistir apenas ao vídeo do seu time, enquanto que, na segunda, era
possível transitar por todos os episódios. Algo que reforça essa suposição é o fato de
que a primeira temporada não está mais disponível no canal do Youtube da Petrobrás em
episódios separados. O produto foi reeditado no formato de longa-metragem, com todos
os episódios juntos45.
Já o “Que Bloco é esse?” trazia, em cada episódio, a história de um dos blocos
afros baianos como Ilê ayê, Malê de Balê, Araketu, entre outros. A ideia era valorizar a
preservação da cultura afrodescendente e contar um pouco de sua trajetória no carnaval
da Bahia.
Nos dois exemplos, a Petrobrás só assina as peças, sem nenhuma citação à
empresa ou seus produtos na narrativa. O trabalho é construído de acordo com o
conceito de que a empresa fornece energia para o país e que aquela energia da torcida
ou dos blocos afros pode se assemelhar a isso. Não existe, portanto, a inserção do
produto, serviço ou mesmo da marca anunciante, de alguma maneira, no vídeo.

2.3 AMBIGUIDADE
A ambiguidade seria essa ausência na mensagem de elementos estruturais que
pertençam à publicidade. É o que o senso comum chamaria de “nem parece
propaganda”, já que não busca uma ação direta do consumidor em relação à marca ou
produto e que vem como consequência, de alguma forma, das duas tendências
anteriores, o hibridismo e a desmaterialização. “N´alguns anúncios já nada existe
na mensagem que possa significar configurativamente a sua relação de pertença à
publicidade enquanto gênero de comunicação”, sentencia Camilo (2010, p. 263).
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<https://www.youtube.com/watch?v=_GsUaXKMtI0&t=23s>, acesso em 03 de março de 2019
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Diversos exemplos de branded content podem se encaixar nessa estratégia,
como os já citados. O clipe produzido pela Vivo para a música Eduardo e Mônica46 da
banda Legião Urbana durante o dia dos namorados47 é outro bom exemplo. O clipe é
construído em função da música, ilustrando o que a letra conta sobre o encontro dos
dois jovens que “eram nada parecidos”, mas que se apaixonam, namoram e casam. A
brincadeira do amor perfeitamente imperfeito que tem tudo para dar errado, mas dá
certo por causa dos “mistérios do coração”, casa bem com o ideal romântico da época
em que se comemora o dia dos namorados.
Lançado em 2011, quando a música completava vinte e cinco anos, o clipe
funcionou como homenagem atingindo aos fãs e também a novos públicos, já que a
mensagem de amor era universal e a encenação era atual, com cenários, costumes e
tecnologias do ano de 2011, ajudando na identificação dos diversos públicos possíveis.
Ainda que a Vivo aparecesse nos aparelhos utilizados, como o celular dos protagonistas
ou a internet da casa, não havia uma menção direta a ela. A marca estava ali apenas
como responsável pela homenagem, assinando a peça com seu slogan da época
“Conexão como nenhuma outra”.
Criado pela agência África com produção da O2 filmes, a peça é construída
como um clipe da música, com um cuidado estético e uma montagem que quem assiste
não identifica a dimensão promocional até a última cartela. A sua estrutura não traz uma
valorização da marca Vivo, muito menos de seus produtos, exceto por esse slogan na
última cartela que faz um link com a conexão entre os casais para reforçar que a
conexão dos serviços da Vivo é superior às concorrentes. A estratégia foi tão bem
sucedida que eles repetiram o formato em outras duas ocasiões com as músicas
“Metamorfose Ambulante”48 e “Exagerado”49.
Há uma diferença em relação às estratégias que podemos encontrar nas fases
anteriores, ainda que no formato de videoclipe. Diversos comerciais do cigarro
Hollywood, por exemplo, podem ser considerados videoclipes ou da sandália Rider que,
todo ano, trazia uma versão exclusiva de uma música conhecida. A diferença dessa
estratégia para os já citados clipes da Vivo é que, antes, esses comerciais musicais eram
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https://www.youtube.com/watch?v=-CEMNef58J0, acesso em 03 de março de 2019
<https://www.youtube.com/watch?v=TYy6-zUwrIY >, acesso em 15 de dezembro de 2018
48
https://www.youtube.com/watch?v=STWauqVaPiU, acesso em 03 de março de 2019
49
https://www.youtube.com/watch?v=jimiU36WmQ8, acesso em 03 de março de 2019
47
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compostos por diversas cenas em que pessoas utilizavam o produto, mesmo que sem
explicitar como no caso de um famoso comercial da C&A com a música California
dreamin' dirigido por Walter Salles50 quando as pessoas vestiam roupa da nova coleção
disponível na loja, mas sem reforçar isso.
Por mais que exista um mérito artístico com um efeito estético, cada comercial
desse traz uma dimensão promocional ainda forte, demonstrando diversas
possibilidades de utilizar a marca. Não parece haver um arco dramático construindo
uma narrativa em relação à música ou mesmo a mensagem que a peça audiovisual
queira transmitir que nos traga efeitos cognitivos que vão além do fato de que as
personagens podem usar a marca de alguma forma.
Analisando um pouco melhor o comercial da C&A, por exemplo, há pequenas
situações dramáticas que vão compondo o clipe. Um casal que acorda na cama; uma
garotinha na aula de balé; um jovem executivo folgando a gravata com calor; uma
mulher tirando o casaco no meio da rua; um jovem bebendo água no bebedouro; uma
moça que se distrai com o calor e deixa o carrinho de bebê descer uma enorme escada,
mas sendo salvo por dois marinheiros51; uma garotinha brincando com a água no jardim
que acaba em uma cena com várias pessoas reunidas brincando com água até vir a
assinatura com a marca e o slogan “Verão a toda prova” (Figura 20).

Figura 20
Já os clipes das músicas “Eduardo e Mônica”, “Metamorfose Ambulante” e
“Exagerado” não trazem apenas pessoas e momentos com a Vivo. O foco é a letra da
música, é a construção dramatúrgica da história que a mesma conta. Então, temos o
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https://www.youtube.com/watch?v=G0C_W6nAYis, acesso em 02 de janeiro de 2019.
Uma referência à famosa cena da escadaria de Odessa, no filme O Encouraçado Potemkin de Sergei
Eisenstein (1925).
51
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casal Eduardo e Mônica passando por todas as fases narradas na canção, ou o Cupido
com uma fisionomia que lembra Cazuza soltando flechas de amor pela cidade, fazendo
todos amar de maneira exagerada. Ou ainda um homem das cavernas que viaja no
tempo e fica impressionado com as novas tecnologias para criar uma metáfora dessa
metamorfose ambulante de que a letra fala, tendo uma gag final como se ele fosse o
próprio Raul Seixas que “nasceu há dez mil anos”.
Isso não quer dizer que exista uma desmaterialização nesse caso. Em todos os
três clipes, a marca da Vivo aparece (vide figura 21), assim como alguns produtos a
exemplo de celular, tablet, modem, a diferença é que eles não são o objeto principal do
filme, a trama não gira em torno deles.

Figura 21
Todos os elementos estão inseridos ali dentro do contexto da trama, como
objetos das personagens que se comunicam por celulares, pesquisam em tablets,
utilizam internet em diversos aparelhos. São inserções sem muito destaque, ainda que
dê para visualizar a marca da Vivo em cada uma delas, reforçando o anunciante que está
produzindo aquele clipe. Essa estratégia acaba construindo uma unidade para a série de
videoclipes, já que repete uma estrutura interna diante de um mesmo tema.
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2.4 Hipertextualidade
A hipertextualidade é o processo de interligação textual construindo uma
dinâmica em que uma mensagem leva a outros textos construindo rotas em progressão
que podem ser traçadas pelo usuário de diversas maneiras distintas. É algo que, de
alguma maneira, costuma estar presente em campanhas publicitárias, já que as diversas
peças são construídas a partir de um único conceito e podem atingir o consumidor de
diversas maneiras. Um outdoor, um anúncio impresso, uma peça de rádio, um filme
para televisão ou uma ação na internet, por exemplo.
A esta dinâmica em que as mensagens se abrem a outros textos numa
perspectiva de progressão (e já não de evocação, como sucedia na
intertextualidade); quando elas se fundamentam em rotas, rumos,
como se fossem itinerários a partir dos quais os destinatários são
mais ou menos livres para traçarem os imaginários das marcas,
a
este
fenômeno
de
repercussão
textual
designamos
por hipertextualidade (CAMILO, 2010, p. 268).

Dentre

as

estratégias

de

branded

content,

um

bom

exemplo

de

hipertextualidade é a Despedida da Kombi (SANTOS; AOUAD, 2015), criada pela
AlmappBBDO. Em setembro de 2013, um anúncio impresso oficializava o
“deslançamento” do popular carro, isto é, o fim da sua produção após 63 anos do seu
lançamento. Além do anúncio, o texto convidava os leitores a visitar um website para
contar histórias que eles tiveram com o modelo.
Ao entrar no site, o usuário podia escrever sua história relacionada ao carro,
que era exibida, podendo ser comentada e compartilhada através das plataformas
sociais. Dos diversos relatos exibidos na plataforma central da campanha, foram
selecionados trezentos depoimentos, cuja compilação formou um livro lançado em
versão impressa e digital, com download disponível no próprio site.
Após essa primeira seleção, quinze casos foram escolhidos para compor o
“testamento” da Kombi, ação divulgada em anúncios de revista e jornal com o título
“Os Últimos Desejos da Kombi”52, em que a “velha senhora” deixava presentes
especiais para cada um dos autores dos casos selecionados.
A parte audiovisual da campanha foi composta por dois tipos de produtos: seis
minidocumentários individuais com alguns dos escolhidos do testamento e o curta-

A Análise da poética fílmica desse case pode ser vista na Tese ‘Estilo e Autoria no Campo do Filme
Publicitário: Os casos de “Cachorro-peixe” e “Últimos desejos da Kombi”, da ALMAPBBDO.’
(ANEAS, 2016)
52
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metragem final também com o título “Os últimos desejos da Kombi”53, que apresentava
um resumo dos desejos da Kombi, narrados por “ela mesma”. Percebe-se, em ambos, os
materiais que, apesar de termos um produto concreto ali, a mensagem ultrapassa a
questão física, agregando valores humanos que tornam o carro parte da família daquelas
pessoas, estabelecendo assim valores emocionais e de cumplicidade da marca
Volkswagen com os envolvidos.
Em relação ao gênero audiovisual que a campanha toma de empréstimo, tem-se
uma predominância do formato documental. Em todos os produtos, o utilitário é
humanizado e personificado por uma voz humana e feminina, interpretada pela atriz
Maria Alice Vergueiro, com extensa carreira nos palcos, cinema e televisão, conhecida
no teatro paulista, como “a dama do underground”, por seus papéis de vanguarda e
atuação no cinema marginal, a atriz agrega a essa persona a densidade dramática de
alguém que viveu uma história de fartas e intensas experiências. Na internet, ela é mais
conhecida pelo viral “Tapa na Pantera”, em que interpreta uma senhora divertida e
viciada em maconha, mas que lida com isso de uma maneira nonsense. A relação com o
viral propicia também uma aproximação com o público mais jovem, que manifestou o
reconhecimento em comentários no YouTube, divertindo-se com a imagem de que a
Kombi fosse por ela dublada. É essa personificação que permite a cumplicidade do
veículo com os personagens populares.
Os minidocumentários individuais seguem um padrão tradicional do gênero.
Com menos de dois minutos cada, eles apresentam a história do personagem com
depoimentos diretos para a câmera, em cortes secos e uma montagem ágil. Há, ainda,
cenas de inserts da pessoa com a Kombi, imagens e fotos de arquivo, além de
simulações desse relacionamento. No vídeo de Bob Hieronimus, por exemplo, vemos o
artista visitando o local onde aconteceu o Festival de Woodstock e deixando um quadro
da sua Kombi pintada. Já “Seu Nenê” encontra a calota autografada por Pelé dentro da
Kombi.
O tom predominante aqui é o melodrama, sem os traços de humor que vemos
no vídeo final. Um dos presenteados, Rolando “Massinha”, agradece diretamente à
marca – “Obrigado, Volkswagen” - quando lhe são entregues forminhas em formato de
Kombi, naquele que pode ser considerado o vídeo mais tocante, pela forma como o
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entrevistado revela, em seu discurso, a importância do carro em sua vida e na de sua
família, inclusive chorando ao receber o presente.
A suposição é a de que essa escolha se deva ao elo inicial dos depoimentos que
buscam um público nostálgico, que vivenciou diversas situações dentro de uma Kombi.
Sejam as histórias engraçadas, de aventura ou transgressoras, não importa, o sentimento
da recordação é de emoção nostálgica. Tanto que o filme se encerra com Maria Alice
Vergueiro repetindo a mesma frase do início “Como eu estou me sentindo?
Surpreendentemente bem”. Fechando um ciclo e deixando uma sensação positiva de que
a Kombi está indo, mas está tudo bem. Todos ficaram bem “amparados” com o seu
testamento. Inclusive o público ao assistir aos vídeos.
O espectador, no entanto, poderia percorrer esse caminho de diversas maneiras.
Vendo o curta-metragem primeiro, depois buscando os episódios da websérie ou o livro.
Poderia também só ver uma das peças ou partir de qualquer outra; a mensagem
fragmentada poderia ser reconstruída de diversas maneiras, compreendendo aquilo que
a marca queria passar, a sensação de estar se despedindo de uma grande amiga, com a
qual viveu ótimos momentos.
Há uma busca por identificação já que raramente alguém, no país, nunca entrou
em uma Kombi ou tem alguma história com ela. Os trezentos depoimentos selecionados
para o livro demonstram isso. Essa estratégia da campanha fracionada em diversos
meios ajuda também na propagação da mensagem, atingindo um maior número de
pessoas e estimulando que elas busquem e divulguem as demais peças.
No caso das webséries, essa é uma estratégia fundamental já que é preciso
atingir o público a cada episódio novo lançado e também mantê-los envolvidos com a
campanha durante os hiatos entre um vídeo e outro.

2.5 RECONFIGURAÇÃO
Percebe-se que os anunciantes começam a compreender que precisam
reformular sua maneira de lidar com o consumidor e buscam alternativas cada vez mais
criativas diante de um cenário de possibilidades diversas. O que também não significa
que o formato de filme publicitário de trinta segundos acabou ou vai acabar. São
estratégias que podem conviver em paralelo, tal qual a complexidade narrativa das
séries não acabou com as antigas sitcoms, por exemplo.
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A complexidade não tomou o lugar das formas convencionais na
maior parte da programação atual – ainda são exibidos muito mais
sitcoms e dramas convencionais do que narrativas complexas. Da
mesma forma que a Hollywood dos anos 1970 é lembrada muito mais
pelo trabalho inovador de Altman, Scorsese e Coppola do que pelas
tragédias, romances e comédias baseadas em lugares comuns (e, na
maioria das vezes, mais populares) que lotaram as salas de cinema,
acredito que a televisão dos últimos 20 anos será lembrada como uma
era de experimentação e inovação narrativa, desafiando as regras do
que pode ser feito nesse meio. (MITTELL, 2012, p. 31)

Os filmes publicitários tradicionais ainda existem e também estão em constante
modificação em busca do seu público. Por mais que existam hoje diversas maneiras de
burlar as mensagens publicitárias, há também aquelas pessoas que gostam de assistir a
comerciais. Mais do que isso, existem usuários que compartilham boas propagandas que
lhe passam alguma mensagem positiva ou com caráter que considere inovador. Da
mesma forma que reclamam e compartilham, de maneira negativa, aqueles que lhes
desagrada de alguma maneira.
As séries de branded content não seriam, então, uma evolução da linguagem,
mas é possível fazer um paralelo com o que Mittell chama de emergência da
complexidade narrativa na televisão que traz “uma mudança de perspectiva em relação à
necessidade de legitimidade do meio e o apelo que ele exerce para quem cria” (2012, p.
33). É como se o filme publicitário também começasse a buscar um novo modelo
narrativo em seus filmes a partir dessa desconfiguração.
Algo que não tem exatamente relação com sua duração, antes de trinta
segundos ou um minuto, ainda que essa descompressão (SANTOS, 2016) influencie na
construção dramatúrgica, já que é preciso um grau de condensação da dramaturgia para
caber em um formato menor (ANEAS, 2011). De qualquer maneira, ter mais tempo não
nos parece o fator determinante para essa complexificação. A mudança é percebida a
partir dessa desconfiguração (CAMILO, 2010) na intenção criativa, que traz um maior
grau de continuidade narrativa, aprofundamento das personagens e dos enredos,
construindo multiplots, temas e conflitos que vão além da utilização do produto ou
serviço oferecido pela marca para conquistar algum objetivo.
A questão do hibridismo conceituado por Camilo (2010) surge também em
diversas pesquisas como a de Covaleski (2015) que, amparado pelos estudos de Gerard
Imbert (2003), Ross Sleight (2001), Garcia Canclini (2009), entre outros, traz o conceito
de peças híbridas, ou seja, que aliam funções de anunciar, entreter e interagir para
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construir o que chama de “entretenimento publicitário interativo”, uma tendência do
mercado que amplia a mensagem publicitária para uma experiência do consumidor.
Um conceito recente, denominado Madison, Vine & Valley sintetiza
bem o processo de hibridização entre três atores do ambiente
mediático contemporâneo: o mercado publicitário, a indústria do
entretenimento e as tecnologias interativas. A sigla MVV, como o
conceito é, por vezes, mencionado, refere-se a três endereços:
Madison Avenue, sede das corporações mundiais da publicidade, em
Nova York; Vine Street, localização das indústrias do entretenimento,
em Hollywood; e Silicon Valley, região que é o berço das empresas de
tecnologia e interatividade, na Califórnia. O conceito MVV representa
o processo de hibridização, em uma mesma campanha de
comunicação, de elementos e técnicas dessas três áreas, gerando,
sobretudo, o que se conhece genericamente por branded content – a
publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento;
e, como demonstraremos também apta à interatividade suscetível a ser
compartilhada. (COVALESKI, 2015, p. 152).

O que estamos propondo como reflexão é a possibilidade de, no momento
atual, após a ruptura inicial com o formato do filme publicitário, o mercado tende a,
cada vez mais, reconfigurar suas próprias regras. Essas peças híbridas que, em um
primeiro momento, pareciam buscar distanciar-se das peças publicitárias, construindo
novas nomenclaturas e regras, são compreendidas também como obras audiovisuais
publicitárias ainda que distintas do filme tradicional de trinta segundos.
Nos próprios comentários em vídeos do Youtube ou compartilhados em redes
sociais, é possível perceber que o espectador não deixa de chamá-los de “propaganda”
mesmo que seja um curta-metragem de cinco minutos ou uma série com diversos
episódios. Como o documentário “A Beleza de ser Gaúcho” do Boticário54 criada pela
agência OpusMúltipla em produção conjunta pelas produtoras Cuka Filmes e
Supernatural Filmes. O vídeo foi realizado em 2017 em homenagem à Semana
Farroupilha em que pessoas diversas falam sobre o que é ser Gaúcho. Nos comentários,
é possível encontrar depoimentos como “Não por ser gaúcha, mas é uma das melhores
propagandas e mais bonitas que o Boticário fez.” A.C.
Isso demonstra que o público em geral não faz distinção entre uma peça de “branded
content” e um filme publicitário tradicional. Ele reconhece os produtos que são feitos por uma
marca, mas o que lhe chama a atenção é a maneira como esse conteúdo é apresentado e o que
desperta nele, entretendo, informando ou construindo uma experiência interativa que o faça
compartilhar com os amigos e em suas redes sociais. Esse parece ser o desafio dessa forma de se
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<https://www.youtube.com/watch?v=dGJx-wLb2aI&t=18s>, acesso em 01 de março de 2019
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fazer filmes publicitários em que a internet tornou-se o centro de convergência de todas as
mídias.
O entretenimento publicitário interativo, como propomos, implica ao
criativo elaborar peças e campanhas que abram espaço para a
experiência do público a que se destina tal mensagem. Pressupõe que
o receptor irá dialogar, contribuir e expandir o conteúdo.
(COVALESKI, 2015, p. 176).

Uma das estratégias que parece ser bem aceita e tem gerado cada vez mais
exemplos no mercado brasileiro é o das séries de branded content. Criar não apenas um
filme, mas episódios com algum grau de continuidade narrativa é uma forma de se
diferenciar, ainda que necessite de uma estratégia de divulgação e planejamento digital
para fidelizar seu público.

2.5.1. Webséries
A primeira websérie brasileira que se tem registro é a série da Locaweb, “O
que é que é isso?”, que teve duas temporadas de oito episódios cada, veiculadas em site
próprio55 e hospedadas em um canal do Youtube no ano de 200856.
A série de comédia tinha uma leve inspiração no seriado The Office57, com
acontecimentos dentro de um escritório que era dividido entre o ambiente de vendas e
do almoxarifado. Como destaques, há o fato de o chefe ser interpretado pelo ator
Alexandre Nero e ser produzida pela O2 Filmes com direção de Rodrigo Meirelles e
roteiros de Adriana Falcão. Gerou algumas mídias espontâneas na época, mas poucos
estudos aprofundados.
As séries criadas por anunciantes só começaram a se tornar mais frequentes a
partir de 2010, o exemplo já citado da Petrobrás que trouxe diversas séries documentais
como58 “Energia das Torcidas” que começou com episódios totalmente independentes e
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O que é que é isso < http://www.quequeeisso.com.br/>, atualmente não mais no ar.
Apesar de ser considerada a primeira websérie brasileira, este não é o primeiro caso de Branded
Content do país, não foi possível na pesquisa inicial identificar o marco histórico ainda que tenhamos
indícios de outros produtos como o ARG do Guaraná Antárctica de 2007 e as rádios Mitsubishi FM e a
Oi FM.
56
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Versão norte-americana da série inglesa da BBC (2001-2003) exibida entre 2005 e 2013 no
canal NBC.
58

Amostragem aleatória para demonstrar a diversidade de séries produzidas por anunciantes existentes no
Brasil.
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trabalhou com temas que se interligavam nos episódios na segunda temporada. E a série
“Que Bloco é esse?”, com um formato de episódios independentes.
Outra estratégia que também chama a atenção é a construção de Reality Shows
como “R.S. Race” da Renault/Sandero, que traz uma disputa entre duas equipes
formadas por um piloto, um jornalista, um formador de opinião e um fã, ou
“Cozinhando no Supermercado” do Grupo Pão de Açúcar, que criou uma espécie de
disputa culinária dentro das lojas do grupo. Esse segundo era exibido na televisão
apenas, mas reforça essa desconfiguração publicitária a partir dos anos 2000.
As possibilidades das séries de ficção também são diversas, explorando
gêneros, estilos, formatos e formas de interação. Diversas séries de ficção surgiram na
última década, como “Os dez mandamentos do casal moderno” da Unilever, outra
comédia romântica mostrando o dia-a-dia de um casal. “Galera Animal” da Nestlé uma
animação em 3D com bichinhos de pelúcia, em uma aventura na selva. “O Poderoso
Chef” da Knorr que mostra os desafios de um cozinheiro iniciante. E “Existe Razão” da
Consul que traz uma adaptação da música Eduardo e Mônica, tendo seu último episódio
interativo, só para citar alguns.
É possível identificar, nessas peças, todos os modos de leitura propostos por
Odin, o espetacular, ficcionalizante, fabulizante, documentário, argumentativo/
persuasivo, artístico, estético, energético e privado, trazendo também múltiplos diálogos
com os diversos públicos possíveis dessas peças. Elas começam a se diferenciar das
séries de comerciais, vistas nas fases anteriores que traziam um regime de serialidade
simples, com episódios independentes sem ordem cronológica.
Vale ressaltar que o fato de manter uma unidade dramática, sem avançar
temporalmente nem modificar suas personagens, não quer dizer, no entanto, que a
dramaturgia, nesse tipo de seriado, fosse pouco desenvolvida. Estruturas aparentemente
simples, podem trazer maneiras diversas de se construir e desenvolver as situações
dramáticas como defende Kristin Thompson. “Como sugeri na introdução, estou
afirmando que, na verdade, as sitcoms e soaps no horário nobre (e até mesmo durante o
dia) podem ter estratégias narrativas complexas, geralmente ocultas. Os dramas de
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múltiplos plots tornam algumas dessas estratégias óbvias pelo seu virtuoso malabarismo
de personagens e enredos” (THOMPSON, 2003, p. 58 -tradução nossa)59.
O encadeamento dessas tramas começa a ser percebido com outros regimes de
serialidade e grau de continuidade, como as quase sagas e sagas (BARBIERI, 1992,
apud NEVES, 2012) em que não temos mais apenas uma repetição de situação, mas um
avançar da narrativa a cada episódio, construindo um tipo de entretenimento em torno
da marca que faz o espectador esquecer, muitas vezes, que ela está ali, gerenciando o
processo de alguma maneira.
O Guaraná Antárctica é um bom exemplo de marca que traz séries com um
grau de continuidade narrativa maior. Em busca de uma diferenciação através das redes
sociais, o refrigerante já produziu um jogo de realidade alternativa em parceira com a
Editora Abril60, lançou diversas ações e séries documentais, além de suas séries de
ficção “Caçulinhas” e “Caçadores de Energia”.
A série “Caçulinhas” é uma referência à linha de refrigerantes de mesmo nome
que vem em embalagens menores, com 237 ml. Na série produzida em animação, os
produtos são antropomorfizados, dando origem à turma do G.A. (Guaraná Antárctica)
que é composto ainda por Sukitito, Sukituva e Soda Lia. E, a cada episódio, eles vivem
uma aventura diferente na escola onde estudam. Porém, há um arco maior que liga todos
os episódios, reforçando o aprendizado do grupo, em um formato espiral (BARBIERI,
1992, apud NEVES, 2012).
É uma série voltada para o público infantil, com temas leves e reforçando a
amizade e mensagens positivas de ajuda ao próximo ou respeito às diferenças. Por ser o
próprio protagonista da série, o Guaraná Antárctica acaba relacionando todos esses
valores e momentos divertidos com sua marca e seus produtos.
Já a série “Caçadores de Energia”, poderia ser considerada uma “quase saga”,
já que, a cada episódio, existia uma missão, com uma pessoa contagiante a ser
conhecida, mas ligando todos os episódios existia um arco dramático de João Maia
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" As I suggested in the introduction, I am claiming that in fact the sitcoms and the prime-time
(and even daytime) soaps can have complex narrative strategies that are usually hidden. The
multiple-story dramas make some of these strategies obvious by their virtuoso juggling of
characters and plotlines.”
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Zona incerta, ARG realizado pelo Guaraná Antárctica em 2007. <
https://www.youtube.com/watch?v=lzGm3KfcnDY>, acesso em 05 de janeiro de 2018
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tentando convencer sua amiga Natália a ficar no Brasil. Essas personagens reais não
retornam em outro episódio, e é possível assistir a apenas um deles, compreendendo sua
história. Porém, há um grau de continuidade na curva dramática dos dois que, a cada
episódio, está mais perto da resolução. Cada experiência vivida nos episódios vai se
acumulando, ajudando a garota a se envolver cada vez mais com o amigo, que vai se
configurando em uma relação amorosa.
A série chamou a atenção também pela estratégia de lançamento. Foi
apresentada uma ação anterior em que o protagonista João Maia cria a campanha
“#ficanatalia” para convencer sua amiga de infância a não sair do Brasil. Idealizada pelo
estúdio de criação Chá de Ideias (SANTOS, 2012), a campanha teve, inclusive, uma
ação de rua, para chamar a atenção para o caso. O Guaraná Antárctica, então, entra
como o apoiador de João nessa campanha.

Figura 22
No primeiro episódio, o narrador explica que o Guaraná Antárctica viu a
campanha e resolveu ajudar João, facilitando a inserção da marca na dramaturgia, que
simula um Reality Show. O jovem agora tem a missão de encontrar dez pessoas com
energia contagiante que convençam Natália a ficar no Brasil, fazendo um link com a
campanha do próprio guaraná que tinha o slogan na época de “energia que contagia”.
Então, o sujeito João tem como objeto desejado dez pessoas contagiantes,
sendo o Guaraná Antártica o destinador e Natália, o destinatário. Ao mesmo tempo que
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a marca de refrigerantes é um adjuvante. E Natália, um adjuvante, e, por vezes,
oponente, já que cria dificuldades em muitas situações. Mas, por trás disso, há outra
estrutura em que João é o sujeito e o objeto desejado é a permanência de Natália no
Brasil, ou seja, a própria Natália. O destinador é seus sentimentos por ela e o
destinatário, ele próprio. E o Guaraná não deixa de entrar aí como um adjuvante,
enquanto que o oponente é Natália e seu desejo de ir embora do país.

Figura 23
Outra série que poderia ser considerada uma “quase saga” é “Gourmand em
casa” da Brastemp. Desenvolvida pela agência DM9DDB e produzida pela produtora
Maria Bonita Filmes, é protagonizada por Daniel, um rapaz que, como muitos
brasileiros atualmente, gosta de desenvolver dotes culinários e, para isso, utiliza a linha
Gourmand da Brastemp. Segundo o diretor Paulo Machiline, a sua narrativa seria
inspirada na série Seinfeld (COVALESKI, 2015), mas a obra não traz tanta inovação no
texto quanto a sitcom de Jerry Seinfeld.
A cada episódio, existe uma situação diferente que envolve a criação de algum
prato e que pode ser vista de maneira aleatória, já que o arco se fecha. Porém, existe um
arco temporal ligando a todos e que começa quando Daniel conhece sua vizinha Cris, o
que dá um tom de comédia romântica, típica à narrativa. A partir daí, a rotina dos
amigos vai evoluindo em situações diversas, sempre no apartamento do protagonista
com situações bem humoradas.
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Os conflitos, no entanto, surgem ainda muito colados ao produto, repetindo a
estratégia tradicional do filme publicitário, ainda que, com um universo melhor
desenvolvido. O roteiro força algumas associações também quando ele conta aos
amigos que a garota é “assim uma Brastemp”, algo que soa estranho, já que o slogan
que se popularizou é a negação disso “não é assim uma Brastemp”.

Figura 24
Essa utilização do bordão só reforça o excesso de destaque à marca, que não
aparece de maneira discreta, mas em planos detalhes, sendo citada e reforçada em todos
os diálogos, indo contra a tendência de desconfiguração analisada até o momento.
Ainda assim, a história de amor entre Daniel e Cris tem bons elementos
dramatúrgicos, com conflitos e complicações, utilizados em comédias românticas. A
série teve sete episódios de dois minutos cada, exibidos em tevês por assinatura nos
canais GNT, Discovery, Home & Health, Universal Channel, Warnner Channel, Fox e
National Geografic, tendo uma estratégia de divulgação nas redes sociais, inclusive com
criação de perfil do protagonista Daniel. Os vídeos continuam disponíveis também no
canal do Youtube, tendo em média quinze mil visualizações; apenas o primeiro episódio
teve uma maior repercussão com trinta e cinco mil visualizações61.
No caso da série “Gourmand em casa”, a função da marca é menos explícita,
ainda que bastante clara também. Ela é adjuvante do protagonista Daniel, que adora
cozinhar e, com essa habilidade, vai conquistar a vizinha Cris, seu objeto de desejo. Sua
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< https://www.youtube.com/watch?v=7iUrWrdCKrE>, acesso em 1 de março de 2019.
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cozinha é toda equipada com a linha Gourmand, mas isso não é citado na trama, os
produtos estão simplesmente lá ajudando na criação de pratos apreciados pelos amigos e
por Cris, ainda que a escolha dos planos reforce a marca nos produtos.
Percebe-se, em todos esses exemplos, no entanto, a presença do produto ou da
marca, alguns, em menor ou maior frequência, mas agregados às personagens e a seus
conflitos. Uma série que não faz isso, reforçando a tendência de desmaterialização, é a
“Barbixanos” da marca de comida para gatos Whiskas, uma série de comédia estrelada
pelo grupo de humor Os Barbixas.
A cada episódio, o gato Fluffy (interpretado pelo humorista Anderson
Bizzocchi) vive uma situação engraçada com o seu dono, interpretado pelo humorista
Elidio Sanna. A marca Whiskas não é citada nem aparece em cena, comer não é um
conflito para Fluffy. A cada episódio, é uma situação diferente como superstição, ficar
sozinho em casa, ter que parecer amigo de um cão para seu dono ter um encontro
amoroso, entre outros.
Ao final de cada episódio, aparece uma tela dividida com a marca Whiskas e
uma mensagem: “permita-se, conviva” e o site http://www.convivacomgatos.com.br.
Ou seja, toda a série faz parte de uma campanha da marca para que as pessoas gostem e
convivam mais com os gatos. Então, de maneira implícita, ela é um adjuvante de Fluffy
e, consequentemente, de todos os gatos e de todas as pessoas que gostam dos animais.

Figura 25
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Podemos dizer também que, por não aparecer fisicamente em cena, a marca
acaba sendo associada ao dono de Fluffy que não tem nome, é apenas “o dono”, alguém
que ama e cuida dos gatos. Essas são as características que a marca quer que sejam
associadas a ela. Em relação ao regime de serialidade, seria uma série iterativa, já que
cada episódio é independente do outro.
Ainda dentro desses exemplos de desconfiguração do filme publicitário, uma
série que buscou um desenvolvimento dramatúrgico mais aprofundado, junto com uma
estratégia de divulgação eficaz, foi a “01.09” da Volkswagen. Durante o mês de julho,
teasers foram divulgados com peças enigmáticas que chamavam o internauta a se
cadastrar em um site. Uma vez recebida a mensagem, e, cadastrada, a pessoa era avisada
do início da série que era divulgada em uma plataforma própria e também no canal do
Youtube da marca62.
A série de suspense teve oito episódios com média de cinco minutos cada.
Criada pela AlmapBBDO com produção da O2 Filmes, contava a história de um rapaz
que tinha sido recrutado por uma empresa de investigação para uma missão misteriosa.
Pouca coisa era explicada a ele que recebeu o codinome de 01.09, nome da série.
Apesar de mistério e das regras de confidencialidade, ele tinha um amigo, Fred, com
quem compartilhava todos os passos da seleção e missão.
Fred era a função dramática do “orelha”, pessoa que serve ao protagonista
como forma de ele compartilhar com o público seus pensamentos e decisões, sem
precisar ficar falando sozinho. Só que Fred era um pouco mais que isso, tendo uma
função de adjuvante importante, que estava presente em momentos chaves. Trabalhando
como motorista teste da Volkswagen, ele estava sempre com um carro novo e diferente,
o que ajudava a despistar possíveis perseguidores.
A série pode ser classificada como uma Saga, com um grau de continuidade
alta; tendo um gancho forte ao final de cada episódio, a trama vai sendo conduzida sem
muita explicação para o público, construindo o efeito do suspense, atiçando a
curiosidade e buscando prender a atenção a cada episódio. Em determinado momento,
01.09 começa a trabalhar junto com uma parceira que conheceu na fase de seleção, a
01.05. Os dois descobrem que existe uma empresa que está usando um jogo de celular

Uma nova temporada iniciou no dia 15 de março de 2019, com o título “A Coleção” <
https://www.youtube.com/watch?v=6brIrhpPSf8>, acesso em 20 de março de 2019
62
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para roubar dados dos usuários e que a missão deles é invadir o sistema dessa empresa
para pegar provas e impedir que isso continue sendo feito. Pelo menos é o que eles
imaginavam, mas depois descobrem que, na verdade, a empresa que os contratou estava
fazendo espionagem empresarial, querendo dados dessa empresa para vender à
concorrente. Desfeito todo o esquema, 01.09 e 01.05 conseguem salvar a empresa que
era do pai de 01.05 e para quem 01.09 já tinha trabalhado, criando o sistema de
segurança.
Apesar

do

último

episódio

jogar

informações

soltas

sem

muito

desenvolvimento, até o sétimo episódio, a série conseguiu prender a atenção e
desenvolver uma boa dramaturgia de suspense. A marca estava o tempo todo presente,
mas, pela profissão de Fred, as informações eram passadas de maneira natural sem
exageros como as da Brastemp, por exemplo. O único problema acontece também no
último episódio.
Como o nome da série era 01.09, a expectativa era que, no dia primeiro de
setembro, algo de especial acontecesse, as pessoas nas redes sociais faziam apostas
sobre isso, porém, no final, era apenas um easter egg para a publicidade por trás da
série, já que 01.09 é Polo ao contrário. A informação é revelada no episódio sete, que
foi ao ar no dia primeiro de setembro.

Figura 26
O protagonista utiliza um espelho para ler seu codinome que está carimbado
em sua mão, percebendo que precisa procurar um carro Polo para descobrir o próximo
passo da missão. O carro que eles encontram é exatamente o novo modelo da marca que
ainda estava para ser lançado, e nem Fred tinha visto ainda como era, o que acaba
chamando mais atenção para isso do que para a resolução do mistério.
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Ao final de tudo, ainda tem uma cena de Fred finalmente conhecendo o novo
Polo, o que acaba funcionando como um anticlímax já que toda a correria, mistério e
trama de 01.09 e 01.05 acaba perdendo força e concentrando em Fred e na felicidade de
conhecer o modelo e suas características. Tanto que a cartela final traz a mensagem de
“vem aí o novo Polo, aguarde”.
Percebe-se, aqui, uma tentativa de uma dramaturgia melhor elaborada, com
uma boa construção de efeitos do gênero de suspense, porém, com uma resolução
aquém do que foi construído como expectativa. Há, no roteiro, uma busca pela surpresa
pura e simples, sem uma boa economia dramática das pistas que possam recompensar o
espectador. Como reforça Mittell, “os espectadores querem ser surpreendidos e
desbancados ao mesmo tempo em que satisfeitos com a lógica interna da história”
(2012, p. 49).

Figura 27
Um bom suspense não é aquele que nos surpreende por não adivinharmos o
resultado, mas sim aquele que, ao descobrir o resultado, demonstra uma coerência
interna que nos faz admirar o fato de não termos percebido aquilo antes (ALMEIDA,
2012). Há pistas que podem ser colhidas pelo espectador, que nos dão a sensação de que
poderíamos ter desvendado tudo também, mas a narrativa foi tão bem organizada que
nos enganou. Não é o caso de 01.09, em que a sensação de frustração é o que fica ao
final.
Da mesma forma, não há uma complexificação narrativa. Temos apenas um
plot sendo desenvolvido de maneira linear, ainda que existam alguns recursos de
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adiantamento de informações nas primeiras cenas. As personagens também não são
complexas, possuindo apenas funções dramáticas, sem nuanças ou paradoxos.
De qualquer maneira, podemos perceber que, ainda que a fase da
desconfiguração traga elementos que descaracterizam o que conhecemos como
linguagem publicitária, é preciso ter em mente que essas séries de branded content
continuam sendo criadas em função de uma marca, havendo uma dimensão promocional
nela e um objetivo de comunicação, por isso a ideia de que existe uma reconfiguração
do que entendemos como filme publicitário.
Há uma tendência cada vez maior dessa união da Publicidade com o
Entretenimento associada à dramaturgia, seriada para se atingir um público cada vez
mais disperso e exigente, que questiona o que recebe de informação e parece mais
exigente quanto à qualidade estética da propaganda e ao modo de consumi-la.
Há também a questão da ubiquidade da internet. Ter apenas a narrativa seriada
não parece ser o suficiente para encantar o espectador. Por isso, um planejamento de
comunicação com ações em multiplataformas acaba sendo necessário. Não é apenas
criar um conteúdo, mas construir um universo próprio em torno da marca e suas redes
sociais, articulando todas as mensagens para atingir seu público.
Ou seja, a partir de uma desconfiguração do que estávamos acostumados a
chamar de propaganda, começa a surgir uma nova forma de publicização que não pode
ser compreendia apenas com a análise interna da sua dramaturgia, ainda que esta seja
uma parte importante, principalmente, para compreensão de como será a inserção da
marca e seu conceito. Percebe-se, por exemplo, que, no último case, da série 01.09 da
Volkswagen, a agência e a produtora audiovisual responsável são as mesmas da série da
Boa, da cerveja Antárctica, ainda que os agentes envolvidos como diretor e roteirista,
além da própria marca anunciante, sejam outros. Isso se reflete em outras escolhas,
reforçando a importância de analisar todos os fatores que envolvem essas tomadas de
decisões como as produtoras de conteúdo e principais agentes.
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3. MARIAS, ELAS NÃO VÃO COM AS OUTRAS
Seis mulheres, seis pontos de vista, um único dia. Essa é a estrutura da primeira
temporada da série “Marias, elas não vão com as outras”, criada em 2015 pela agência
Ogilvy para a marca de absorventes Intimus Gel. Produzida pela Paranoid, com direção
geral de Vera Egito, que também assina os roteiros; cada episódio tinha três minutos de
duração, sendo exibidos, primeiro, na rede Telecine e, depois, no canal próprio do
Youtube63.
Partindo da abordagem proposta por Baxandall do problema-solução,
começamos a analisar os indícios que nos levam a compreender o porquê desse formato
ter sido o escolhido pela agência e produtora audiovisual contratada para o encargo da
Intimus Gel de uma campanha “diferente”. Saindo do “tradicional comercial de trinta
segundos” e que tivesse uma afinidade com a trajetória comunicacional do produto
trabalhado e seu público consumidor.
Percebe-se uma continuidade de trabalho desenvolvido, fruto da parceria
longeva entre anunciante e agência de publicidade. A Intimus Gel foi criada em 1994
pela empresa Kenko do Brasil prometendo revolucionar o mercado de absorventes no
país, o primeiro desse segmento com gel absorvente em toda a extensão do produto e
com formato anatômico. A agência Ogilvy Brasil foi responsável pela sua comunicação
desde o início, lançando a primeira campanha com o slogan “Chegou o absorvente que
tem gel até no nome”. Esse conceito foi trabalhado entre os anos de 1994 e 199764.

Figura 28

63 <https://www.youtube.com/user/intimusonline>, acesso em 09 de maio de 2016
64
fonte: material fornecido pela agência Ogilvy
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Em 1996, a marca foi comprada pelo conglomerado Kimberly-Clark, mantendo
a conta na Ogilvy, que começou a trabalhar a comunicação buscando valorizar as
mulheres, associando proteção a questões femininas e relacionando-as ao produto, de
alguma maneira, ainda que sem um trabalho dramatúrgico aprofundado. Ela se
apresentava como a “marca que entendia as mulheres”, criando uma ligação emocional,
ainda que os benefícios funcionais ainda fossem destaque. Um exemplo é o filme
publicitário de 2004, que fala sobre a maciez do produto por ser feito para “mulheres de
verdade”. Essa fase durou de 1997 a 2004.

2004

Figura 29
A partir de 2005, a Ogilvy começa a trabalhar a ideia de confiança e autoestima das mulheres, associado à feminilidade, colocando-se como uma parceira real
que entende e dá proteção às mulheres. O conceito criativo é que o absorvente dá
confiança à mulher para andar livremente, e assim, ser mais bonita e atraente. Esse
posicionamento vai até o ano de 2013.

Figura 30
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Entre os anos de 2014 e 2015, período que antecede o lançamento das Marias,
a Intimus Gel se reposiciona no mercado com o slogan “crie suas próprias regras”. A
ideia era libertar a mulher de regras pré-estabelecidas sobre menstruação como “não
usar roupa branca” ou “não poder fazer exercícios”, valorizando também a
personalidade de cada uma.

Figura 31
O seu canal no Youtube também buscava trazer conteúdos desde 2010, com o
“dicas Intimus” ou com ações promocionais com as consumidoras. Não havia ainda uma
estratégia de continuidade, que se refletia no número de visualizações dos vídeos,
alguns com mais de três mil visualizações, enquanto que outros apenas com cento e
poucas visualizações. Nada comparado à média de trezentos mil visualizações dos
episódios da segunda temporada das Marias, por exemplo. Isso, porém, reforçava o
posicionamento de entender as necessidades das mulheres e estar ao lado delas, como
amigas, algo que foi aproveitado para a construção das Marias.
Como foi dito, o encargo de criar uma campanha com uma peça de branded
content partiu da marca anunciante para a agência, porém as diretrizes foram definidas
pela equipe da Ogilvy, que deu continuidade ao posicionamento da campanha anterior
com o conceito de “Viva suas próprias regras”, por isso, a ideia de “Marias, elas não
vão com as outras”, que fazia uma brincadeira com o dito popular de “Maria vai com as
outras”.
Uma das agências mais premiadas do mundo, tendo 127 Leões no Festival de
Cannes, no período de 2010 a 2018, a Ogilvy & Mather foi fundada por David Ogilvy
em Nova York em 1948. Baseada no início no talento do seu criador, a agência
começou a perder espaço nos grandes festivais, chegando a ficar sem nenhum prêmio no
ano de 2007. Percebe-se uma renovação com a chegada do publicitário Anselmo Ramos
ao escritório da Ogilvy Brasil, exatamente no ano de 2007 (ANEAS et all, 2015).
Muita gente ficou surpresa quando ganhamos 10 Leões em 2010.
Chegamos a ouvir que foi sorte, mas tudo foi parte de um
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planejamento que começou em 2007, quando o Fernando Musa foi
buscar o Anselmo Ramos nos Estados Unidos para ser nosso vicepresidente de criação. Na época, apresentamos um plano internamente
e para a rede, que visava à modernização da agência em vários pontos
de vista: criativamente, em pensamento, em decoração e até na cabeça
das pessoas. (Sérgio Amado para Revista Propmark, 01/07/13).

O case Real Beauty Sketches foi o marco dessa mudança, demonstrada em sua
consagração no Festival de Cannes de 2013, quando levou 19 leões, um recorde na
história do festival. Entre os prêmios, o case conquistou leões de ouro em Film, Press,
Media, Promo & Activation, Direct, Cyber e o Grand Prix de Titanium, concedido à
campanha ou ação de comunicação de maior destaque dentre todas as premiadas
naquele ano. Graças a isso, a Ogilvy Brasil levou ainda o prêmio de Agência do Ano,
com um total de 35 leões.
Real Beauty Sketches trazia marcas da desconfiguração da publicidade, ao
construir uma experiência em que um artista fazia o retrato falado de uma mulher
primeiro a partir da sua própria descrição; depois, da descrição de outra pessoa,
comprovando que elas se viam pior do que aparentavam.
Desde então, a Ogilvy vem se destacando em premiações e buscando cases
criativos para os seus mais diversos clientes, como a ferramenta IBM Watson65, a qual
permitia que os visitantes da Pinacoteca de São Paulo “conversassem” com as obras de
arte. A campanha foi premiada com 3 Leões no Festival de Cannes 2017 e gerou cerca
de 3 milhões em mídias espontâneas, segundo dados da própria agência66.
São da agência também cases como Carequinhas para a GRAACC no Dia
Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A campanha consistiu em uma ação na qual
personagens de diversos desenhos animados ficavam "carecas" como as crianças
submetidas à quimioterapia. A campanha ganhou 12 leões, sendo 4 de ouro, 5 de prata e
3 de bronze, além de aumentar as doações para o GRAACC EM 54%67.
A partir do encargo de criar uma campanha que fugisse do “tradicional filme
de 30 segundos”, coube à Ogilvy formar a equipe que desenvolveria a série, a partir de
diretrizes definidas pela agência, como perfil das personagens e produtos que
representavam, além das estratégias de veiculação, primeiro, na rede Telecine e depois,
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https://www.b9.com.br/73053/ibm-watson-permite-conversar-com-obras-de-arte-da-pinacoteca-desao-paulo/
66
http://www.ogilvy.com.br/cases/a-voz-da-arte
67
http://www.ogilvy.com.br/cases/carequinhas
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na Sony. A trajetória da agência e o seu perfil criativo contribuíram para construção
dessas diretrizes, assim como a relação que já tinham com a marca anunciante e o
percurso construído até então.
Ainda que tenha se renovado e se destacado com diversos cases, percebe-se
que a dramaturgia não é tão comum no histórico de peças da agência, que busca
estratégias dinâmicas voltadas para tecnologia, vídeos cases e uma linguagem
documental. Marias foi uma investida arriscada, construindo uma nova estratégia, não
antes explorada. Atualmente, a agência tem também a personagem Lu, uma consultora
digital que personifica a Magazine Luiza e tem feito sucesso nas redes sociais68.
A escolha da produtora audiovisual, responsável pela produção da série, era,
então, um passo importante para agregar experiência na área dramatúrgica. Tanto os
argumentos dos episódios quanto o roteiro em si foram assinados por Vera Egito e a
equipe da Paranoid. Empresa dos diretores Vera Egito e Heitor Dhalia, a produtora foi
criada em 2009, destacando-se tanto no cinema quanto na publicidade. Em 2011,
ganhou o primeiro prêmio Caboré concedido pela revista Meio e Mensagem aos
destaques da publicidade no país e, desde então, já ganhou diversos prêmios
importantes como Profissionais do ano ou Cannes Lions, ainda que não se observe um
volume de produção muito grande.
No cinema, a produtora se sustentou a princípio, na trajetória de Heitor Dhalia,
diretor de filmes como Nina (2004), O Cheiro do Ralo (2006), que fez parte da seleção
oficial do festival de Sundance e À Deriva (2009), que participou da Mostra Un Certain
Regard do festival de Cannes, destaque que o fez ser convidado para dirigir um filme
em Hollywood ("12 horas", 2012). O primeiro filme do diretor produzido pela Paranoid
foi Serra Pelada (2013), tendo também o documentário On Yoga: Arquitetura da Paz
(2017) e Tungstênio (2018), nenhum deles com grande destaque em bilheteria ou
premiação.
Vera Egito foi destaque no festival de Cannes de 2009 quando foi apresentada
como "O JOVEM TALENTO PROMISSOR" do cinema brasileiro69. Naquele ano, ela
abriu e fechou a "Semana da crítica" com dois curtas-metragens "Elo", um filme poético
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http://www.ogilvy.com.br/cases/missao-digital
<https://www.paranoidbr.com/diretores/vera-egito/publicidade>,

janeiro de 2019.

acesso em 10 de
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em que uma garota tem sua primeira desilusão amorosa no mesmo dia em que Elis
Regina morre criando um "elo" entre a dor dela e a da cidade. E "Espalhadas pelo ar",
que narra a história de Cora, uma mulher de 30 anos, infeliz no casamento, que começa
a repensar sua vida a partir de um encontro na escada do prédio com duas meninas que
estão fumando escondido.
Dois filmes que trazem o universo feminino e tornaram-se uma de suas marcas,
sendo uma escolha bem feita para conduzir os roteiros e direção da proposta da Intimus
com a série Marias. Vera Egito já dirigiu um longa-metragem "Amores Urbanos"
(2016) e está em produção do segundo filme "Rua Maria Antônia: A Incrível Batalha
dos Estudantes" entre 2018 e 2019. E é roteirista de diversos longas-metragens como “À
Deriva” (2009), Serra Pelada (2013) e Elis (2016). Já dirigiu também diversos
videoclipes e comerciais, inclusive a campanha "Carequinhas" da Ogilvy para o Graac.
Importante ressaltar que nem Vera Egito, nem a Paranoid traziam uma
experiência larga na área da serialidade, o que, a princípio, não pareceu um problema.
Por mais que exista uma unidade narrativa que caracterize a primeira temporada como
uma série, a proposta trazia uma afinidade maior com o cinema, já que era exibido na
Rede Telecine em um formato de seis curtas-metragens que poderiam ser vistos de
maneira independente.
Conhecida por abordar, em suas obras, o universo feminino, Vera Egito parecia
o melhor nome para criar e dirigir a série Marias, casando com o conceito de
espectatorialidade feminina que Tânia Montoro (2013) conclama nos estudos de gênero.
O estereótipo criado pela visão masculina (MULVEY, 2005) é desconstruído aqui,
expondo uma visão feminina.
Não temos aqui um olhar masculino sob o universo feminino como uma
espécie de voyeurismo como indica Mulvey (2005), em seu estudo sobre o cinema
clássico. O ponto de vista também é feminino. E o fato de serem seis episódios, cada um
focando em uma das personagens, reforça que essa visão feminina não é única. Existem
diversas mulheres e, a cada uma, sua personalidade. Mas, de alguma maneira, a Intimus
dialoga com todas elas.
Cada episódio que trazia o dia de uma das Marias foi exibido em um canal da
rede Telecine, e o tom do episódio se aproximava da programação de cada canal,
podendo, como já foi dito, ser assistido de maneira independente. No Telecine
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Premium, em que passam os grandes lançamentos, foi a produtora Maria Fernanda
procurando um novo talento. No Telecine Action, onde passam filmes de ação, foi
Maria Luiza que pratica esportes de lutas. No Telecine Pipoca, em que passam os filmes
mais leves, foi Maria Paula que tem a postura mais leve das Marias, só querendo se
divertir. No Telecine Touch, onde passam os filmes emotivos, foi Maria Carol que está
com um drama amoroso. No Telecine Fun, onde passam filmes de comédia, foi Maria
Laura, uma personagem atrapalhada em situações engraçadas. E no Telecine Cult, em
que passam filmes mais antigos ou considerados de arte, foi Maria Duda, a cantora que
está iniciando carreira, mas possui um estilo indie.
Para ajudar na divulgação da série e apoiar a construção das personagens, a
campanha contou com o trabalho da agência digital VML, que criou uma estratégia para
trabalhar as redes sociais da marca. O Canal do Youtube, que exibia os episódios após
serem exibidos na televisão70, trazia no topo a programação visual da campanha e
organizou playlists com cada temporada, à medida que elas foram sendo lançadas,
facilitando o acesso.
No Facebook, a página da Intimus também trazia no topo a programação visual
da campanha e, nas postagens, duas estratégias distintas de comunicação. Cards
diversos com memes, notícias e brincadeiras para propagar o universo da série e
trabalhar as personagens. E vídeos teasers com trechos dos episódios chamando para
assistir ao conteúdo completo no canal do Youtube.
Os perfis das personagens também foram trabalhados no Spotify71 da marca.
Cada Maria trazia uma playlist, de acordo com sua personalidade, sendo que todas
traziam como primeira música, a canção tema da série que, na primeira temporada, era
cantada pela Maria Duda72.
Empresa multinacional com escritórios ao redor do mundo, nos seis
continentes, a VML73 é parceira do Grupo Kimberly-Clark, conglomerado a que a
Intimus pertence e tem como encargo principal melhorar a presença digital da marca.
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Atualmente, não estão mais disponíveis no canal oficial, mas podem ser conferidos em:
https://bit.ly/2VVmeEX
71 <https://open.spotify.com/user/antarcticabr>
<https://open.spotify.com/user/intimus_brasil>, acesso em 10 de dezembro de 2018
72
Maria Duda era uma cantora indie e, na primeira temporada, canta em seu show uma música criada
para a campanha que a partir da segunda temporada se tornou a música da abertura dos episódios e dizia
no refrão: “Marias, todas elas, cada uma, o que deve ser”.
73
https://www.vml.com/brazil/
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Segundo o próprio site da empresa, a missão era tornar a marca mais humana. Para isso,
além de divulgar a série nas redes sociais, a agência criou um perfil no Instagram com o
nome “Sou Maria”74, um perfil extra de uma mulher virtual, que representava todas as
mulheres que seguiam suas próprias regras. Nele, as postagens traziam mensagens
diversas de “empoderamento” feminino, cuidados diários com o corpo e também
informações sobre as Marias, tanto notícias de bastidores quanto informações sobre
novos episódios.
Era uma estratégia também de criar uma identificação ainda maior da marca e
da campanha com as espectadoras, já que essa sétima Maria poderia ser qualquer uma
delas. Uma mensagem cujas personagens sempre passavam com falas como “somos
todas Marias”. E isso passa a ser ainda mais aprofundado a partir da segunda temporada.

3.1. MARIAS, TODAS ELAS.
Os seis episódios da série “Marias, elas não vão com as outras”, demonstrou
ter sido bem aceita, pela repercussão através de mídias espontâneas, comentários no
canal do Youtube e Facebook da marca, além da quantidade de visualizações nos
vídeos75. Foi feita também uma ação com as espectadoras, em que duas foram
escolhidas para visitar o set, acompanhando a gravação e conhecendo as atrizes. Isso
gerou um vídeo case76 que ajudou a reforçar a aceitação da série.
Com isso, em março de 2016, foi lançada a segunda temporada e, em setembro,
a terceira temporada, ambas com características parecidas e a mesma equipe
responsável. Cada temporada trazia doze episódios de cinco minutos cada, que eram
exibidos no Canal Sony e depois eram disponibilizados no Youtube da marca.
Sem precisar se encaixar na programação de cada Telecine, os criadores
puderam ampliar o universo ficcional, desenvolvendo ainda mais a dramaturgia,
aprofundando as personagens e criando novas histórias para cada uma delas. Foi
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O perfil foi desativado após o final da campanha.
Os vídeos originais da primeira temporada não estão mais disponíveis no canal oficial, mas, na época,
foram em média 500 mil visualizações por vídeo, sendo o vídeo de Maria Luiza o mais acessado com um
milhão e trezentos mil visualizações. Dados coletados no dia 16 de maio de 2016.
76 <https://www.youtube.com/watch?v=HQ7XGPMgim4>, acesso em 20 de setembro de 2018
75
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possível também investir mais nas questões do universo feminino, tanto que os
episódios eram exibidos antes dos episódios da série Grey´s Anatomy77.
Continuaram sendo seis Marias distintas, porém, com duas mudanças. Saíram a
Maria Duda e a Maria Fernanda da primeira temporada, para entrada da Maria Pia e da
Maria Alice, trazendo um pouco de diversidade para as personagens, já que a primeira
representava o público plus size e a segunda, as mulheres negras, já que todas as demais
Marias eram brancas e magras.
A estratégia de serialidade, a partir daí, foi se tornando cada vez mais
continuada, ainda que continuasse revezando o protagonismo das Marias a cada
período. Na primeira temporada, cada episódio trazia o ponto de vista de uma Maria e
todos os episódios poderiam ser vistos de maneira isolada e sem ordem de preferência.
A partir da segunda, passaram a existir ciclos de quatro episódios protagonizados por
uma das Marias em que o grau de serialização é maior, ou seja, maior grau de
continuidade narrativa, contendo ganchos e a necessidade de se acompanhar na ordem,
já que os acontecimentos de um episódio vão puxando os demais.
A segunda temporada foi dividida em três blocos de quatro episódios de cinco
minutos cada, em que Maria Luiza, Maria Laura e Maria Carol eram as protagonistas.
Ainda que todas participassem dos episódios, um tema por vez era trabalhado. Para
distinguir, o título dos episódios trazia o nome da Maria protagonista daquele ciclo. O
primeiro bloco trabalha um problema de Maria Luiza, blogueira fitness que enfrenta o
vazamento de um vídeo em que aparece menstruada, ao mesmo tempo em que questiona
os valores nesse mundo virtual. O segundo traz Maria Laura com problema de assédio
no seu trabalho. E o terceiro traz Maria Carol dividida entre os estudos e o namorado.
Já na terceira temporada, a divisão estava mais diluída, ainda que a alternância
de protagonismo fosse visível. Isso porque as três Marias da vez trabalhavam no mesmo
local, a empresa Glitch de Maria Alice, misturando os conflitos e a curva de cada ciclo.
Nos primeiros quatro episódios, Maria Paula vai trabalhar na empresa e descobre que
Maria Alice é sua paixão platônica da adolescência, Maria Pia, que tinha conseguido a
vaga para ela, é cúmplice da situação. Depois, temos os episódios em que Maria Pia
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Série original da ABC criada por Shonda Rhimes, trata do dia a dia de um hospital, acompanhando um
grupo de médicos que iniciou como interno e foi evoluindo a cada temporada. Percebe-se, na série, um
tratamento feminista com valorização das personagens mulheres que vão crescendo em importância no
decorrer da série, tornando-se, inclusive, as chefes dos departamentos do hospital.
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sofre porque um rapaz da empresa está namorando-a, mas tem vergonha de assumi-la
por achá-la gorda. Ao mesmo tempo, ela precisa criar o release do lançamento da nova
linha da empresa, que é Plus Size, sendo cobrada por Maria Alice por resultados, e
Maria Paula acompanha o processo, como amiga e colega de trabalho. Por fim, trabalhase o arco da personagem Maria Alice, que está trabalhando demais e não tem tempo
para namorar.
Entre a segunda e a terceira temporadas, houve uma pausa de três meses. O
último episódio da segunda temporada foi exibido no dia 06 de junho de 2016 (sendo
postado no Youtube no dia seguinte) e o primeiro da terceira temporada foi exibido no
dia 05 de setembro de 2016, seguindo a mesma lógica no Youtube. Durante esse
período, a VLM, agência digital investiu mais no perfil das personagens. Cada uma das
seis Marias foi sendo construída atrelada a um produto através de cards publicados no
Facebook e Instagram, ajudando a divulgar a variedade deles e com que tipo de mulher
ele se identifica.
O material extra ajudou a naturalizá-las cada vez mais. A lista no Spotify é um
bom exemplo, as personagens já estão tão desenvolvidas que é possível criar uma
playlist com músicas que elas gostam de ouvir.
Essa estratégia ajuda a trabalhar a dimensão afetiva. Ao construir a empatia
pelas personagens, faz que as espectadoras se importem com elas, sentindo suas dores e
vibrando com suas conquistas, como se elas se tornassem parte daquele grupo de
amigas. Não importa o que aconteça, elas estão lá juntas, pois construíram um pacto e
fidelização ao universo proposto.
A campanha trouxe também um planejamento conjunto da internet com a
televisão. O fato de se associar ao Canal Sony e à série Grey´s Anatomy, que tem
protagonistas fortes que também seguem suas próprias regras, foi uma maneira de
trabalhar o posicionamento da marca e ajudar a atingir dois públicos distintos, o que
ainda tem costume de ver televisão e o que migrou seu hábito para a internet.
Um bom exemplo disso foi quando postaram no Facebook um card78 falando
sobre uma maratona que iria acontecer no Canal e, mesmo com todos os episódios no

78
<https://www.facebook.com/Intimus/photos/a.245715895449537/1272950796059370/?type=3&theater >
acesso em 20 de setembro de 2018
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Youtube, algumas pessoas comentaram lamentando não poder ver no horário que estava
anunciado. Ou seja, queriam rever a série na televisão.

Figura 32
Ainda que tragam experiências diversas, é possível concluir que a série atingiu
o público-alvo, permanecendo durante um longo período no ar e trazendo feedback
positivo nos comentários. Observa-se uma adequação ao público e ao posicionamento
que a marca quer atingir, independente da qualidade da dramaturgia criada.
A estratégia de serialidade e a longevidade da série possibilitaram esse
aprofundamento e elo com o público, que se acostumou a acompanhar o conteúdo
criado pela marca não sendo mais vista como uma peça publicitária, e sim, um
entretenimento semanal. Tanto que, durante os intervalos entre uma temporada e outra,
foi possível encontrar comentários como “Falta de respeito com os seguidores sumirem
com As Marias sem dar nenhuma explicação. E agora só postar propaganda” 79. Ao
mesmo tempo, a inserção do produto e, principalmente, dos valores da marca na
narrativa ajudaram a agregar valor simbólico à mesma, possibilitando desdobramentos e
matérias com divulgação espontâneas.

79
R.O. comentário no vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=k8detqsCHY&lc=UgyoZ5_q53NdqbFGYjh4AaABAg> acesso em 25 de setembro de 2018.
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3.2. MARIAS, ELAS SEGUIRAM EM FRENTE
O final da terceira temporada trazia um fechamento da série, com todas as
Marias confraternizando, ao mesmo tempo em que deixava um gancho aberto para
possíveis novas temporadas. Muitos comentários nos vídeos e na página do Facebook
da Intimus traziam cobranças de continuação, demonstrando o sucesso da série e o
desejo das fãs por novos episódios.
Em 28 de maio de 2017, estreou o primeiro episódio da quarta temporada no
Canal Sony, mantendo a estratégia de ser disponibilizado no Youtube no dia seguinte.
Porém, muitas mudanças aconteceram. A começar pelo slogan, não mais baseado em
“viva suas próprias regras”, agora era “Siga em Frente”, demonstrando uma mudança de
campanha, ainda que a agência Ogilvy continuasse como agência criativa e a VML
como agência digital, administrando o planejamento nas redes.
Outra mudança significativa foi a troca da produtora Paranoid pela Dog Can
Fly, causando uma mudança perceptível nos episódios. A fotografia fica mais plástica,
próxima da linguagem publicitária, o ritmo da montagem é acelerado, com planos curtos
e muitos cortes, principalmente com a inserção do recurso dos depoimentos das
personagens. Há também uma encenação mais marcada, sem tanta naturalidade e um
certo tom over nas interpretações.
A produtora Dogs Can Fly Content Co. foi criada em 2011 por Ricardo
Whately e José Henrique Caldas e se define como uma empresa de conteúdos criativos.
Na realidade, ela é uma fusão com a Fight by Flehner80, premiada produtora Argentina,
que venceu diversos leões no Festival de Cannes e foi eleita a Produtora do Ano na
Argentina em 2010.
Desde sua fundação no Brasil, a produtora trabalha com publicidade e projetos
televisivos, principalmente, com licenciamento e parcerias, sendo a detentora no país da
série infantil Pocoyo, por exemplo. Foi da produtora também o clipe “Alma Gêmea”
com a música de Fábio Junior para divulgar a série Santa Clarita Diet da Netflix81.
Apesar da experiência da Fight by Flehner, a Dogs Can Fly não atingiu ainda
um grande reconhecimento no mercado brasileiro, tendo poucos cases de sucesso, mas
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< http://propmark.com.br/produtoras/dogs-can-fly-comeca-a-atuar-com-foco-multinacional>, acesso
em 10 de janeiro de 2019
81
< https://www.youtube.com/watch?v=zaqCXaqus9k>, acesso em 10 de janeiro de 2019.
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conta com a experiência e contatos do sócio Ricardo Whately, diretor criativo da
produtora, o qual assumiu o cargo de showrunner da série Marias a partir da quarta
temporada. O diretor tem experiência, principalmente, com documentários musicais e
programas factuais, além de projetos de animação para Nickelodeon.
Para direção de cena da série, a partir da quarta temporada, Whately contratou
Vitor Mafra, que começou a carreira como editor na MTV na década de 1990. Logo
depois, começou a dirigir as vinhetas do canal sendo chamado por Fernando Meirelles
para ser seu assistente na O2 Filmes, onde permaneceu por dez anos. Desde então, já
dirigiu curtas, um longa-metragem e se especializou em séries, tendo escrito e dirigido a
série Zé do Caixão para o canal Space que estreou em 13 de novembro de 2015.
O fato de ser um homem não desconstrói, necessariamente, a visão feminina da
série. O universo criado e os temas trabalhados continuam tendo o protagonismo das
Marias e suas diversas personalidades. Percebe-se, no entanto, uma artificialidade maior
na abordagem desses temas.
O aprofundamento dramatúrgico e temático que vinha sendo desenvolvido
sofre alterações, trazendo uma linguagem mais superficial, próxima das campanhas
publicitárias tradicionais. Ainda que os temas sejam próximos, a abordagem é distinta,
algo que analisaremos melhor no próximo capítulo. Há também uma nova estratégia de
depoimentos de pessoas reais ao final de cada episódio e vinhetas da marca, como
estratégia de passagem de tempo. Essas mudanças causaram estranhamento nas
espectadoras que se manifestaram nos comentários.
O grau de serialidade, no entanto, continua sendo parecido com o das
temporadas anteriores. Mantendo a estrutura de ciclos, cada Maria é protagonista de um
mini-arco, só que agora, em vez de quatro episódios, são três, de cinco minutos cada,
resultando em nove episódios por temporada.
Na quarta temporada, são trabalhadas Maria Laura, Maria Alice e Maria Luiza,
enquanto a quinta temporada traz como protagonistas Maria Pia, Maria Carol e Maria
Paula. Todas as Marias continuam interagindo no universo, porém, percebe-se também
que muitas delas somem durante alguns episódios, principalmente, o casal Maria Alice
e Maria Paula, que tem o relacionamento trabalhado de maneira abrupta.
Ainda que a duração de cada episódio continue sendo de cinco minutos, há
menos dramaturgia trabalhada já que, em média, dez segundos são utilizados com os
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depoimentos finais. E dentro da dramaturgia, há também uma estratégia de simulação de
depoimentos feitos pelas personagens, recurso que emula um documentário.
Essas mudanças foram percebidas pelas espectadoras que reclamaram em
comentários nos vídeos. Isso muda a partir do episódio 6 da quarta temporada, quando
Maria Alice e Maria Paula dão o primeiro beijo, agradando a torcida pelo casal que
passa a comemorar o fato e reclamar apenas quando elas não aparecem em algum
episódio.
Ainda que a VML continuasse como agência digital, é possível perceber
também mudanças na estratégia online. A conta do Instagram “Sou Maria” é
desativada, não sendo mais uma rede social trabalhada para divulgar a campanha. Já no
Youtube, vídeos extras são criados e divulgados em uma playlist à parte, ajudando a
criar expectativa para o início da quarta temporada.
Os vídeos extras também ajudaram no aprofundamento do perfil das
personagens, criando uma sintonia com as brincadeiras existentes no universo online. O
vídeo “o que tem na bolsa de...” é um bom exemplo82. Algo que se tornou comum entre
as vlogueiras e, ao construir um vídeo de uma das Marias, mostrando sua bolsa, os
objetos nela ajudam a reforçar o seu perfil de maneira natural e divertida. O mesmo com
o “pense rápido”, que é o costumeiro “bate-bola” com curiosidades sobre a pessoa.
Há também uma interatividade, ainda que pequena. Alguns vídeos extras
trazem as personagens comentando os comentários das espectadoras83, a exemplo de
programas de televisão, que têm quadros assim, além do programa da GNT84
apresentado por Júlia Rabello, que é pautado nessa dinâmica. Colocar as personagens
para ler os comentários das espectadoras é uma maneira de demonstrar atenção, reforçar
os laços e também responder a algumas dúvidas, de uma maneira mais divertida do que
o perfil, simplesmente, responder a elas.
Tudo isso demonstra que a série Marias atingiu o objetivo de comunicação
definido pela Ogilvy ao receber o encargo da Intimus Gel. A série foi bem aceita pelo
público, tendo boa visualização e comentários positivos. Construiu também um fandom
em torno da marca a partir da identificação e empatia pelas personagens, torcendo,
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< https://www.youtube.com/watch?v=JqBqxmb4-ds>, acesso em 11 de fevereiro de 2019
< https://www.youtube.com/watch?v=YQgUdlyuzrM&index=18>, 11 de fevereiro de 2019
84
< https://www.youtube.com/watch?v=nUGp6YgakLc&index=112>, 11 de fevereiro de 2019
83
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vibrando e comentando a cada episódio, principalmente, naqueles que traziam Maria
Paula e Maria Alice, casal que foi shipado85 pelas fãs e, posteriormente, tornou-se
canônico.
Ainda que tenha problemas de dramaturgia, principalmente, após a mudança de
produtora na quarta temporada, Marias é um case que chama a atenção por seus
resultados, duração e estratégias criativas de comunicação.

3.3 ANÁLISE DRAMATÚRGICA DAS MARIAS
A série das Marias, como já foi dito, baseia-se nas personagens, suas
personalidades e situações cotidianas que elas possam vivenciar. A primeira temporada
é quase uma apresentação dessas personagens. Um único dia que termina com um show
da Maria Duda sendo assistido por todas as demais Marias em uma boate. Cada vídeo é
o ponto de vista de uma delas desse dia. Há um arco dramático para cada uma delas,
mas o ponto principal é trabalhar essas personalidades fortes que estão associadas a um
produto da Intimus e também a um canal Telecine.
Já a segunda e a terceira temporada trazem uma ampliação desses arcos e um
desenvolvimento maior dessas personagens. Tendo uma relação direta com suas
personalidades, aparência física e trabalho, apresentam um conflito ligado a universo
feminino para cada uma delas, alternando o protagonismo durante as temporadas. Não
mais com o enquadramento do canal Telecine, já que estão na Sony, mas mantendo a
coerência do que foi construído inicialmente.
Com a mudança da produtora, essa coerência parece se tornar mais frágil, a
personalidade das personagens vai sendo modificada e o tom dos episódios é mais
voltado para o cômico, apelando para situações de humor físico e atrapalhações. Há,
também, a inserção de depoimentos das personagens para a câmera, comentando as
situações, o que quebra, um pouco, o formato dramatúrgico, mesmo que elas continuem
ali interpretando as personagens.
O ritmo das cenas na segunda e terceira temporada também é diferente do
apresentado na quarta e quinta. Trabalhando melhor a mise-en-scène, com planos mais
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Expressão derivada de relashionship, que significa juntar e torcer por casais.
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longos e momentos de observação, as temporadas dirigidas por Vera Egito dão um tom
cotidiano realista que se assemelha mais a uma narrativa ficcional contemporânea.
Já a quarta e a quinta temporada não desenvolvem tão bem os arcos, utilizando
planos mais curtos, com uma mise-en-scène pouco trabalhada e o apelo a clichês visuais
e narrativos. A sensação é de termos uma linguagem mais publicitária nessas últimas
temporadas, com estereótipos e soluções fáceis que destoam do que vinha sendo
trabalhado até então. O próprio perfil das personagens e o seu arco dramático parecem
sofrer uma mudança abrupta.
Se a primeira temporada trouxe seis episódios, cada um com um ponto de vista
de uma das Marias, a partir da segunda temporada, a estrutura se modifica. Na segunda
e na terceira temporada, cada Maria é protagonista de quatro episódios sequenciais,
como um ciclo. A segunda temporada tem três ciclos assim, e a terceira temporada,
outros três contemplando todas as seis Marias. A diferença é que Maria Duda e Maria
Fernanda são substituídas por Maria Pia e Maria Alice.
Já na quarta e quinta temporada, esse ciclo é menor, com cada Maria sendo
protagonista de três episódios sequenciais, mas também trazendo três ciclos na quarta
temporada e outros três ciclos na quinta, representando as seis Marias. Ainda que as
personagens aqui continuem as mesmas, há mudanças significativas em suas
personalidades e situações vividas, o que causa estranhamento.

3.3.1 Serialidade
A divisão das temporadas é construída com uma mistura de formatos. A
primeira temporada poderia ser considerada uma série espiral, ainda que não como
tradicionalmente é conhecida, já que os episódios independentes se ligam pela
temporalidade, mas, no caso, é porque todos os episódios acontecem no mesmo dia, em
pontos de vistas diferentes.
Já a segunda temporada trabalha com três ciclos de quatro episódios cada,
tendo Maria Luiza, Maria Laura e Maria Carol como protagonistas de cada um deles. É
como se a série fosse se alternando no formato de Saga e quase saga, a partir desta
temporada, já que traz conflitos episódicos para cada uma das Marias ao mesmo tempo
em que mantém o núcleo e vai ampliando a serialização com o decorrer do tempo.
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Cada ciclo tem começo, meio e fim bem definido, trabalhando um conflito
chave, mas também tendo subtramas trabalhadas como plots B ou C, mantendo todas as
Marias, de alguma forma, envolvidas com as histórias. A divisão é tão clara que os
quatro episódios trazem o nome da Maria, que é protagonista da vez, reforçando a
divulgação com a programação visual e imagem do episódio. Percebe-se que a
serialização e a ampliação do universo envolvendo as demais Marias vão sendo graduais
também.
Os quatro primeiros episódios trabalham o conflito de Maria Luiza, que se
tornou blogueira fitness e tem um problema com um vídeo divulgado erroneamente com
ela menstruada. Maria Carol, que continua dividindo o apartamento com Luiza,
protagoniza uma trama B, pouco desenvolvida, incomodada com a falta de sensibilidade
da amiga que só pensa em si e não percebe sua tristeza por ter perdido o bebê.
Maria Paula e Maria Laura aparecem visitando Maria Luiza para tentar animála quando ela está triste por causa do vídeo vazado. Elas comentam que Luiza tinha que
dar mais atenção a Maria Carol, que também está passando por uma fase difícil.
Enquanto isso, o relacionamento dela com João também passa por problemas. Ela culpa
o namorado pelo vídeo, e ele se chateia com o fato de ela só pensar na carreira de
blogueira. No final, Maria Luiza percebe que estava dando muito importância para
coisas que não devia, pede desculpas para Carol e viaja com João para Buenos Ares.
Os quatro episódios seguintes têm como referência aos primeiros apenas o fato
de Maria Luiza aparecer em alguns momentos pelo celular, já que continua viajando
com João. A história da blogueira fitness não é mais abordada. A protagonista da vez é
Maria Laura, que está passando por um problema de assédio no trabalho. Ao mesmo
tempo, Maria Paula insiste para que a irmã consiga uma vaga para ela no mesmo
restaurante, no que Maria Carol incentiva Laura a ajudar.
Depois de relutar, Maria Laura consegue o trabalho para Maria Paula, mas,
quando esta percebe o assédio que a irmã sofre, revolta-se e pede para que ela também
não aceite aquilo. Após uma confusão no restaurante, Maria Laura toma coragem e
enfrenta o cliente, mas assim, ela e Paula terminam o episódio desempregadas, piorando
a situação financeira das duas.
Os próximos quatro episódios são protagonizados por Maria Carol, e aqui há
uma ampliação das tramas secundárias. Maria Carol tem três plots distintos, mas que se
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interligam. O artigo dela é selecionado para participar de um congresso no Rio de
Janeiro. Ela está com problemas no relacionamento com Pedro, que ainda está triste
com a perda do bebê e sente que ela não lhe dá mais tanta atenção. E ela reencontra um
antigo paquera, que também vai participar do congresso.
Além disso, tem a chegada de Maria Pia, que irá dividir o apartamento com
Maria Carol e Maria Luiza. A garota está vindo do interior para começar a trabalhar na
empresa Glitch como assessora de imprensa. A empresa não é mostrada ainda, apenas
citada. E ela promete tentar uma vaga para Maria Paula, que continua desempregada
junto com Maria Laura, em mais uma referência a episódios anteriores. Já Maria Pia e
Maria Luiza têm alguns atritos porque Pia usa algumas coisas dela sem pedir. No final,
as duas se entendem, ficando amigas.
Nervosa com o congresso e animada com a chegada de Pia, Carol acaba
desmarcando encontros com Pedro, que propõe um relacionamento aberto. Ela acaba se
envolvendo com Caio, que a está ajudando a se preparar para o congresso. Mas, no
final, ela faz as pazes com Pedro. E assim termina a segunda temporada.
A terceira temporada, ainda que mantenha a estrutura de quatro episódios a
cada ciclo, possui uma serialidade mais continuada do que a segunda, ficando ainda
mais próxima da Saga. Isso porque as três Marias protagonistas trabalham no mesmo
lugar, a empresa Glitch. Maria Alice é a dona do local, Maria Pia já estava trabalhando
lá e Maria Paula começa a trabalhar no início da temporada. Ela é a primeira
protagonista, e seu arco principal será exatamente descobrir que a dona da Glitch é
Maria Alice, sua antiga paixão platônica de adolescência.
Uma confirmação de que a serialidade mudou é que o nome das Marias
protagonistas não aparece mais na arte de divulgação do episódio, nem no título dos
mesmos. Cada episódio traz um título e que apresenta os plots da curva dramática. Os
quatro de Maria Paula são “Deu ruim”, “Cara a Cara”, “Se fazendo de doida” e “Chega
de climão”, traduzindo as etapas de sua relação com Maria Alice nos primeiros dias de
trabalho na empresa.
Maria Paula está animada em trabalhar na Glitch, isso irá ajudar nas finanças
da casa, já que Maria Laura continua desempregada. Sempre com seu jeito leve de lidar
com todos, ela já começa a paquerar o rapaz do RH na entrevista admissional. O
problema é quando vê Maria Alice e percebe que a dona da empresa é sua paixão
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platônica de adolescência. A princípio, ela tenta trabalhar lá sem encontrá-la, mas como
seu cargo é de assessora pessoal de Maria Alice, as duas acabaram se encontrando e
Maria Paula pede demissão. A dona da Glitch não aceita a demissão e propõe um
aumento. Após algumas confusões, as duas conversam, e Maria Alice diz que precisa
muito de uma amiga na empresa, Maria Paula acaba aceitando ficar pelo salário
original. No final, as seis Marias saem juntas e Maria Paula conta sobre o affair com o
Diego do RH, demonstrando que virou amiga mesmo de Maria Alice, que dá risada da
situação.
Paralelo a isso, Maria Laura continua desempregada e finge ter uma doença
contagiosa para fugir do dono do imóvel onde mora para não pagar aluguel. Fazendo
uma referência direta aos seus episódios anteriores, ela comenta que o vídeo dela
dizendo verdades ao cliente do restaurante continua fazendo sucesso na internet e, por
isso, ela não consegue emprego. Ela, então, chama Maria Luiza para iniciar um novo
projeto, fazer artesanato, mas nenhuma das duas tem talento para isso. No final, ela
consegue pagar o aluguel com o salário de Maria Paula, mas continua com seu
problema financeiro.
Ainda que os quatro episódios seguintes sejam protagonizados por Maria Pia,
não há uma quebra tão grande demonstrando a transição de um ciclo para o outro,
porque a rotina da Glitch continua sendo abordada. A relação de Maria Paula e Maria
Alice continua evoluindo, mas demonstrando serem apenas boas amigas, não chegando
a ter uma trama específica delas, ainda que bastante presentes nos episódios.
As duas tramas trabalhadas têm relação com Maria Pia. Ela precisa fazer um
release para a nova coleção plus size da Glitch, mas Maria Alice não gosta de nenhum
texto apresentado. Maria Paula sugere, então, que ela leve as roupas para casa para
buscar inspiração. Mas a trama principal acaba sendo um relacionamento que a moça
está tendo com um colega de trabalho. O rapaz não quer que ninguém na empresa saiba
do romance porque tem vergonha de estar saindo com uma garota acima do peso. Maria
Pia pede ajuda para Maria Luiza para emagrecer; a moça fica irritada com a atitude do
rapaz, mas dá dicas de saúde e exercícios para Pia.
No final, ela percebe que não faz sentido ficar com um rapaz preconceituoso e
o manda embora. Essa experiência acaba sendo a inspiração para ela escrever o release.
Maria Alice aprova o texto e ainda a convida para ser a modelo da campanha de
lançamento ao ver as fotos dela no instagram com as roupas.
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Os últimos quatro episódios da temporada têm Maria Alice como protagonista,
mas como nos demais, tanto Maria Paula quanto Maria Pia têm destaque na trama. Por
trabalhar demais, a dona da Glitch não namora ninguém há muito tempo. Maria Paula
incentiva que ela entre em um site de relacionamentos. Ela reluta, mas acaba marcando
encontro com um rapaz, o problema é que ele também está saindo com Maria Paula,
criando um triângulo amoroso.
Paralelo a isso, é aniversário de Maria Pia e todas as Marias se juntam para
fazer uma festa surpresa. Maria Paula, Maria Alice e Maria Carol ficam em casa,
arrumando os doces. Maria Luiza sai com Maria Pia para o shopping para que ela não
desconfie de nada. E Maria Laura está fazendo um trabalho informal como animadora
de festa, tendo que correr para não perder a surpresa, sendo mais uma vez o alívio
cômico e reforçando sua dificuldade financeira, já que, no retorno para casa, ela é
assaltada.
Quando Maria Paula descobre que Maria Alice está saindo com o mesmo rapaz
que ela, as duas discutem, mas acabam fazendo as pazes. No final, Maria Alice convida
Paula e Laura para morar com elas já que não estão conseguindo manter o apartamento
sozinhas.
Com o fim da terceira temporada, há uma pausa maior na série, e uma mudança
de produtora. Assim, a quarta e a quinta temporadas acabam sendo muito diferentes em
estilo, ainda que a serialização continue parecida. Agora, as temporadas são divididas
em três ciclos de três episódios cada, mantendo a dinâmica de uma Maria protagonista
por vez; cada ciclo, no entanto, traz um grau de continuidade menor, ainda que seja
possível perceber a passagem de tempo e referências a acontecimentos anteriores. Por
isso, a partir da quarta temporada, podemos dizer que a série se define melhor como
uma quase saga.
Porém, as diferenças estão no tom das cenas um pouco acima em todos os
episódios, dando mais espaço para o humor. Os temas também não parecem mais tão
realistas e cotidianos, construindo gags de humor físico e uma certa incoerência nas
atitudes, de acordo com o perfil de cada uma delas, como já foi dito. Não há também um
desenvolvimento de tramas paralelas, focando em um tema, com diversos plots, que
também são trabalhados através de depoimentos de mulheres reais, ao final de cada
episódio.

120

Dentro da estrutura da narrativa, há momentos em que as personagens estão
dando depoimentos diretamente para a câmera, comentando os acontecimentos do
episódio. Isso quebra um pouco a narrativa, construindo um ritmo mais rápido e, por
vezes, superficial da trama, pois acaba resumindo algumas situações.
A quarta temporada traz Maria Laura, Maria Alice e Maria Luiza como
protagonistas. Os três episódios de Maria Laura são os que trazem uma mudança mais
radical. Apesar de, na temporada anterior, ela ter ficado feliz com o convite de Maria
Alice, aqui começa com apenas Maria Paula se mudando, sem uma explicação
plausível. Maria Laura resolve ficar na casa e vender quase todos os móveis e objetos
para poder pagar o aluguel. Como despedida, ela e Maria Paula vão a um restaurante
coreano, onde ela descobre um cassino clandestino.
Após vencer no jogo de pôquer, Maria Laura investe na produção caseira de
uma bebida chamada Kombuchá, um probiótico com vários efeitos medicinais. Maria
Paula, Maria Alice e Maria Carol vão até a casa para ver por que Maria Laura sumiu e
descobrem a produção que está fazendo sucesso. O problema é que o grupo de coreanos,
que perdeu no jogo, volta para exigir o dinheiro de volta e ameaça as Marias, de morte.
Ao perceber que o Kombuchá é bom e vende, a líder dos coreanos aceita ser sócia de
Maria Laura, esquecendo o dinheiro do pôquer.
A serialidade de um ciclo para o outro é construída aqui, pois a última cena é
Maria Laura encontrando Maria Paula e Maria Alice na porta da Glitch, com uma
revista na mão. A reportagem da capa é sobre a empresa, e elas comentam que o sucesso
está atraindo interesse de investidores internacionais. Esse é o tema do ciclo que tem
Maria Alice como protagonista. É o único episódio em que acontece um gancho de um
ciclo para o outro, por mais suave que seja.
Mais uma vez, o tom é acima das temporadas anteriores e construído em cima
de erros. O investidor internacional é, na verdade, um descendente de italiano, que
nasceu na Mooca, e o plot principal é o envio de amostras, sem teste prévio, de presente
para clientes. O produto causa coceira, e Maria Alice fica sem saber como contar ao
possível investidor. A relação dela com Maria Paula está tensa, principalmente, porque
foi esta que enviou os produtos sem testar, ao mesmo tempo em que um clima de
paquera é insinuado entre Alice e Enzo, o dono da empresa estrangeira. No final, Maria
Alice conta a verdade para Enzo, que aceita investir na Glitch do mesmo jeito. Ela faz
as pazes com Maria Paula e se declara para ela, iniciando o romance entre as duas.
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Os três episódios seguintes são protagonizados por Maria Luiza. E, pela
primeira vez, nessa temporada, há uma trama secundária sendo desenvolvida. A trama
gira em torno de uma corrida de que Maria Luiza vai participar, em paralelo a isso,
Maria Pia conversa com as Marias sobre uma amiga que está tendo um caso com um
homem casado.
Seguindo a tendência da temporada, que é criar gags de humor, na véspera da
corrida, Maria Luiza tem um jantar romântico com João, não consegue dormir e come
uma caixa inteira de chocolate. Na hora, ela tem uma indigestão gástrica, iniciando a
corrida atrasada e se perdendo no meio do caminho. Enquanto isso, as Marias
acompanham a corrida da plateia, e ouvem a história de Maria Pia, até que Maria Laura
deduz que a “amiga” é a própria Pia. A única referência aos episódios anteriores é que
Maria Paula e Maria Alice aparecem juntas, demonstrando que estão namorando.
Depois de começar atrasada, perder-se e torcer o pé, Maria Luiza chega, por
último, na corrida, junto com uma moça que ela conheceu no caminho. E fica a lição de
que o importante é competir e seguir em frente. “Siga em frente” está escrito no cartaz
que João carrega na linha de chegada, junto com “desculpa pelas fibras”, relacionadas
ao jantar. As Marias comemoram, juntas com a moça, a chegada.
A quinta e última temporada traz Maria Pia, Maria Carol e Maria Paula como
protagonistas, e os três ciclos voltam a ser independentes um do outro, ainda que tragam
pequenas referências a situações passadas. Seguindo a proposta da quarta temporada, há
depoimentos das personagens diretamente para a câmera contando parte da história e, ao
final de cada episódio, um depoimento real relacionado ao tema do mesmo.
O tom over e a preferência pelo humor, aqui, são amenizados, ainda que
continue tendo algumas gags cômicas. O primeiro ciclo gira em torno de Maria Pia, que,
agora, é modelo fotográfica. Ela faz um ensaio acompanhada de Maria Luiza e, quando
chega em casa, seus pais vieram do interior visitá-la. Ela fica com vergonha por eles
serem simples, mas acaba saindo para mostrar a cidade. Maria Luiza e Maria Carol são
obrigadas a irem junto. No meio do passeio, Pia deixa as amigas com os pais e retorna
para o estúdio, porque o fotógrafo pediu para tirar novas fotos com ela, mas, na verdade,
era uma desculpa para assediá-la.
Maria Pia foge do fotógrafo e encontra o grupo em uma cantina italiana,
contando o que aconteceu. Todos dão apoio, e uma moça, que estava na mesa ao lado,
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interfere e pede para falar com Pia. A história salta no tempo e temos Maria Pia
lançando um livro, contando sobre o assédio que sofreu e como as mulheres precisam
lutar contra isso. Ainda que, nos depoimentos, Maria Luiza alerte que isso aconteceu
bem depois, o tratamento fica superficial. Maria Paula e Maria Alice só aparecem nesse
ciclo na cena do lançamento do livro e não possuem fala.
No ciclo seguinte, Maria Pia, Maria Alice e Maria Paula não aparecem. A
protagonista é Maria Carol que está indo para um congresso. Maria Luiza e Maria Laura
vão acompanhando-a. A estrutura é parecida com o que vem sendo construído nessas
duas temporadas. Não trabalham com tramas A e B, mas com plots que vão se
sucedendo em torno de um tema maior.
Ao chegar ao hotel, Carol percebe que esqueceu o material da apresentação.
Preocupada com isso, tem uma sucessão de atrapalhações na frente de uma professora
que ela admira e queria pleitear uma vaga no grupo de pesquisa dela. Pedro traz o laptop
de Carol, mas ela não lhe dá muita atenção. Na apresentação, ela acaba dizendo que vai
passar um ano em Moçambique, deixando claro o fim do relacionamento.
Já o último ciclo é quase todo construído no quarto, onde Maria Paula se
prepara para o seu casamento. Ela está em dúvida se quer casar ou não, porque tem
medo de perder sua liberdade. A construção do roteiro tenta fazer mistério sobre com
quem ela está se casando, mas o fato de as demais Marias estarem ajudando-a, e Maria
Alice não estar entre elas, já deixa a pista, principalmente, porque Maria Luiza diz que
Maria Paula e a pessoa com quem vai casar se amam. Desde o beijo que deram no
segundo ciclo da quarta temporada, Paula e Alice quase não apareceram na série, mas as
poucas aparições demonstravam continuar juntas. Surgir uma outra pessoa que fizesse
Paula se casar, seria muito estranho.
Após muitas dúvidas, problemas com o sapato, ex-namorado como fotógrafo e
uma conversa com a cerimonialista, Maria Paula resolve casar, pois percebe que ama a
pessoa que escolheu e que não vai perder sua liberdade por isso. Maria Alice só aparece
na hora de ir para o altar e não tem nenhuma fala. Os votos de Maria Paula em voz over
guiam a cena final construindo também o encerramento da série. Tanto que termina com
a própria personagem falando em cena: “Se amizade é o amor que nunca acaba, então a
nossa escolha é a mais feliz. A escolha de seguirmos em frente. Nós duas. Nós seis. E
todas vocês que estão aí”, quebrando a quarta parede e convidando as espectadoras para
a cena.
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Como foi dito, a mudança de produtora trouxe uma mudança visível para os
episódios. As primeiras temporadas possuíam uma linguagem realista, com uma
fotografia conceitual, trabalhando as sombras e variando a profundidade de campo,
valorização dos sons ambientes, cenas e planos longos, construindo o ritmo próximo da
realidade, com momentos de contemplação. A decupagem das cenas trazia um trabalho
diversificado de planos e movimentos de câmera, além de algumas cenas de câmera na
mão.
Já a quarta e a quinta temporada trabalham com planos e cenas mais curtas,
entrecortadas pelos depoimentos das personagens falando direto para a câmera. Isso
constrói uma sensação maior de agilidade, porém perde profundidade na abordagem. Os
diálogos perdem o subtexto, já que os depoimentos explicam muitas coisas. A fotografia
também perde as nuanças, sendo, em sua maior parte, com cores chapadas e muita
iluminação, quase sem trabalhar as sombras e o volume. Há também uma utilização
maior de músicas incidentais.
A apresentação da série também sofreu mudanças: as primeiras temporadas
traziam uma abertura com a música que Maria Duda cantou na primeira. O início do
episódio trazia um resumo de cenas dos episódios anteriores e ganchos fortes entre eles.
A dinâmica só mudava, a cada primeiro episódio de ciclo, que não trazia o resumo das
cenas anteriores.
Já nas últimas temporadas, a abertura é apenas uma vinheta da marca. Há uma
vinheta também no meio do episódio, como passagem de cena. Antes, as passagens de
cena eram feitas com time lapse da cidade. A inserção dos depoimentos, no final, traz
também uma barra com vinheta e o produto da Maria protagonista daquele ciclo, com
uma poluição visual maior que o estilo mais clean das primeiras temporadas.
Essa mudança foi percebida pelas espectadoras, que se manifestaram nos
comentários dos vídeos.
"Mataram uma web série maravilhosa!!! Sério ta muito ruim esse
formato". (Volta MARIAS). R.S. "nossa, pra que foram mexer na
série q dava certo: Ficou muito parada... E esses cortes pra fazer
comentários como se fosse reality? Achei nd a ver". C.C. "Quem ta
criando essa temporada? Demitiram o roteirista anterior? Chama ele
de volta porque essa temporada ta uma merda!!!" J.M. "Poxa. Esse
episódio foi besta. pareceu mais um comercial do que um episódio".
P.M.L. "Gente... Tá horrível... que historinha estranha e chata, bem
malhação a gente quer é história de verdade igual era antes". D.M.
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Ainda que sem compreenderem completamente o que aconteceu, elas
perceberam as mudanças de estilo e trama. Os exemplos de comentários selecionados
demonstram não apenas o descontentamento com o que as incomoda, como o roteiro, a
sensação de falta de realismo, o formato com depoimentos para a câmera e a
superficialidade da abordagem temática.
Os comentários só passam a ser positivos quando a série resolve investir no
casal Maria Alice e Maria Paula o qual já estava sendo shipado pelas espectadoras em
outras temporadas. Quando as duas dão o primeiro beijo, os comentários do vídeo são
de comemoração.
"OTPZAO LINDO CHEIROSO AMOOOO" A.R. "AAAAAAA....
NÃO SEI NEM O QUE DIZER. Eu AMEI MUTO esse episódio, só
poderia ter sido mais longo". I.B. "alguém ai solte fogos... por favor...
que tudo." K.K. "MEU SHIP NINGUÉM SE MEXE AAAAAAAA.
EU TO MUITO FELIZ MAN :))))" M. "Geeente e esse beijo
socorroooooo" V. O.

Ainda que o estilo dos episódios continue o mesmo, a partir desse momento, os
comentários negativos diminuem sendo ofuscados pelos comentários positivos de
costume como eram nas temporadas anteriores. A realização amorosa do casal pelo qual
torcia parece ter sido suficiente para satisfazer o público mais fiel, independente das
mudanças observadas.
De qualquer maneira, chama a atenção no caso das Marias o aprofundamento
das personagens, foco da construção dramatúrgica e que foi a principal estratégia para
associação dos produtos e construção de empatia do público. Era preciso torná-las
mulheres reais, de fácil identificação e que pudessem ser facilmente reconhecidas entre
o público da marca. Era preciso, também, ter uma variedade de personalidades para
atingir o maior número de mulheres.
Ainda que, a partir da quarta temporada, exista uma subversão de muito do que
foi construído antes, tornando todas mais próximas da chave cômica, continua existindo
um aprofundamento da personalidade que ajuda na inserção da marca e identificação
com cada produto da Intimus que ajuda na construção da peça de tese,
Antes de analisar a inserção da marca, então, procuramos resumir um pouco o
arco dessas personagens e suas características mais marcantes, incluindo as mudanças
após a troca da produtora.
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3.3.1.1 Maria Laura
Maria Laura é a personagem cômica da série. Na primeira temporada, ela está
em uma reunião de trabalho quando sente que ficou menstruada. Nervosa com o
imprevisto, arruma um casaco e sai do local providenciando absorventes e roupas novas.
Ao chegar em casa, ela descobre que sua chefe está namorando sua irmã mais nova. As
três vão para o show da amiga Duda e lá, Maria Laura tenta distrair a chefe, enquanto a
irmã paquera o barman local, mas a empresária entende tudo errado, brigando com as
duas.
Na segunda temporada, Maria Laura já está em outro emprego. É garçonete em
um restaurante e faz referências aos acontecimentos anteriores de ter perdido o emprego
porque sua irmã se envolveu com a chefe. Tanto que teme conseguir um emprego para
ela no restaurante e ficar mais uma vez desempregada. O conflito principal trabalhado
em seus quatro episódios como protagonista, porém, tem relação com assédio.
Um cliente assíduo está sempre fazendo comentários impróprios, o que a
incomoda, mas a chefe diz que a culpa é dela que provoca. Fala inclusive do seu batom,
algo que a moça passa a não usar mais. O assédio continua, no entanto, Maria Paula a
incentiva a reagir, mas ela teme pelo emprego. Porém, no clímax, ela se irrita e diz
algumas verdades ao cliente, sendo demitida, mas saindo satisfeita com a situação. Na
terceira temporada, Maria Laura não é protagonista em nenhum episódio, mas a
dificuldade de conseguir emprego continua.
Sua estrutura dramática oscila entre o trágico e o cômico. Ela dá risada de sua
situação desfavorável e é divertida, o que não impede de trabalhar conflitos mais sérios,
como o assédio. Na quarta temporada, no entanto, quando há a mudança de produtora, o
tom passa a ser nonsense. Maria Laura se envolve com um grupo de coreanos que
parecem mafiosos, cria um Kombucha fazendo experimentos químicos e se torna uma
empresária do probiótico.
Sua questão financeira se resolve, mas ela continua atrapalhada, exagerando no
perfil cômico que traz muito o estereótipo do bufão. A sensação é que, da terceira para a
quarta temporada, há uma quebra da coerência interna que vinha sendo desenvolvida, e
isso não acontece apenas com Maria Laura, mas com todas as Marias.
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3.3.1.2 Maria Carol
A princípio, Maria Carol é a personagem romântica do grupo. Na primeira
temporada, Maria Carol descobre que está grávida de Pedro, um namorado de apenas
três meses, e não sabe como contar isso a ele. Sua amiga Maria Luiza não a deixa fugir
da situação, levando-a ao show de Duda onde ela toma coragem para falar a verdade.
Mas, antes disso, ela terá que enfrentar o encontro com a ex-namorada dele, que tenta
intimidá-la. Os dois se acertam e parecem ter um final feliz.
Mas, na segunda temporada, o relacionamento dos dois começa a dar errado.
Ela perdeu o bebê por um aborto natural, e ambos demonstram ter ficado abalados com
isso. Porém, Maria Carol está fazendo mestrado, sem tempo para namorar, e os dois
brigam muito. Há uma construção gradual de um amadurecimento dessa menina que, na
primeira temporada, era mais ingênua, vinda do interior e com ideais românticos.
A ideia de trazer para sua vida um objetivo que não tenha relação com o enlace
amoroso está condizente com os ideais feministas em que a personagem feminina não
deve ter sua vida pautada apenas pela figura masculina. Porém, Maria Carol parece
oscilar muito em suas próprias escolhas. Ela gosta de Pedro, mas está nervosa com a
dissertação86, não lhe dando atenção. O problema é que, quando ele propõe uma relação
aberta por causa disso, ela é quem acaba ficando com um colega de estudos.
Nos demais episódios, em que ela não é mais a protagonista, Maria Carol
mantém-se como uma boa amiga, confidente e sempre se refere aos estudos, porém,
pouco a Pedro, a quem continua namorando. Na quinta temporada, quando volta a ser
protagonista de um ciclo, ela está nervosa com um congresso de que vai participar.
Seguindo a mudança de tom que acontece, após a quarta temporada, com a
mudança da produtora, os episódios trazem uma tendência cômica, com situações
atrapalhadas, como o fato de ela ter esquecido o computador com a apresentação, em
casa. Ou mesmo, a questão de ela estar fazendo algo errado na frente da pesquisadora
que admira.
Pedro aparece no congresso para levar o material, porém ela demonstra não ter
mais tanto interesse por ele, escolhendo embarcar para Moçambique, onde passará um

86 A personagem chama de tese, porém, como está fazendo mestrado iremos nos referir a
dissertação aqui.
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ano como voluntária em uma ONG, após terminar o mestrado. Poderia demonstrar um
amadurecimento da personagem, uma libertação do padrão da mocinha que tem como
objetivo o casamento nos clássicos folhetins. A estrutura dramática dessa mudança, no
entanto, não é tão bem organizada, já que a moça resolve falar isso antes de iniciar a sua
apresentação do artigo, sem conversar, de maneira madura, com o rapaz. Por isso, é
possível alertar para certa incoerência interna, aqui também no arco da personagem.

3.3.1.3 Maria Luiza
Já Maria Luiza acaba fazendo o percurso contrário de Maria Carol. A
personagem é a mais feminista das Marias, muito prática e lutando pelos direitos das
mulheres. No primeiro episódio, ela está na academia quando se irrita com João, um
rapaz que quer dividir um aparelho com ela. Chegando em casa, percebe que está
atrasada para o show de Maria Duda e descobre que Maria Carol está grávida e não quer
ir com ela. Após convencer a amiga, ela chega à boate e acaba reencontrando João, com
quem discute novamente, mas acaba percebendo que ele pode ser algo mais.
A segunda temporada começa com João e Maria Luiza em um relacionamento
sério. Porém, ela agora é blogueira fitness, sempre postando suas séries de exercícios no
Instagram e controlando sua alimentação de maneira rígida. Um dia, ela pede que João
grave um exercício dela e nenhum dos dois percebe que ela está menstruada, com o
short sujo. Ela posta o vídeo e entra em crise por se tornar uma piada na internet.
O arco da personagem trabalha a importante questão dos excessos online. O
deslumbramento de Maria Luiza com os seguidores, a rigidez de não comer mais
carboidrato, as brigas com João por causa de uma “fama” relativa são desenvolvidas, de
maneira séria, mas também divertida. O próprio fato de ela se sentir mal porque virou a
“piada” é questionada por João e pelas amigas que tentam demonstrar que ela está
levando a sério demais aquela situação.
Maria Luiza, finalmente, percebe que está exagerando quando uma moça na
academia a confunde com outra blogueira fitness e diz que “elas são todas iguais”. Isso
a faz perceber que estava dando importância demais a sua imagem online e pouca
importância para as pessoas do seu lado. Ela faz as pazes com João, convidando-o para
uma viagem e comendo um sonho, associando ao simbolismo de que quer dividir os
sonhos com ele.
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Nos demais episódios, em que ela não é protagonista, está presente reforçando
sua personalidade prática, muitas vezes, impaciente com algumas bobagens das amigas
e buscando a valorização a mulher. João é pouco citado, mas fica subentendido que
estão juntos.
Seu novo arco como protagonista é na quarta temporada e também demonstra
uma mudança de tom muito grande. Ela vai participar de uma corrida de rua, mas, na
noite anterior, tem um jantar romântico com João e acaba ficando com insônia,
comendo todos os bombons que ele lhe deu. No dia seguinte, ela está desidratada, com
diarreia e se atrapalha na corrida, chegando em último lugar.
É mais uma tendência ao cômico, ao humor físico, reforçando atrapalhações
que não condizem com a personagem até então. Parece que, na quarta e na quinta
temporadas, todas as Marias se tornaram um pouco uma Maria Laura, o que causa
estranhamento. Ainda assim, Maria Luiza continua tendo o seu desenvolvimento como
mulher independente e de personalidade forte, porém, com um relacionamento estável
com João. Tanto que, no último episódio, os dois dão a entender que casarão em breve.

3.3.1.4 Maria Paula e Maria Alice
Maria Paula é outra personagem que tem uma transformação, ainda que, de
todas, seja que tem uma maior coerência interna. Ela é apresentada no primeiro
episódio, divertindo-se tirando fotos sensuais para Carla, a namorada que está no
banheiro. As duas estão tomando um drinque, quando sua irmã, Maria Laura e
funcionária da sua namorada chega em casa e fica constrangida com a situação. As três
vão para a boate e lá, Maria Paula paquera o barman, deixando Carla com ciúmes, e as
duas terminam deixando Maria Laura em situação complicada no trabalho, mas sua
irmã acredita que tudo se resolverá facilmente.
Maria Paula é a típica garota sem limites e que não leva nada muito a sério.
Bissexual assumida, é irresponsável e não consegue um emprego. Estando sempre com
problemas financeiros como sua irmã Maria Laura. No final da segunda temporada,
Maria Pia consegue uma vaga para ela na Glitch, empresa onde trabalha, abrindo novas
perspectivas para a personagem.
Seu arco como protagonista é logo no início da terceira temporada, com ela
começando a trabalhar na Glitch, porém descobrindo que a dona do local é Maria Alice,
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sua paixão platônica da adolescência. Sem coragem de enfrentar a moça, ela tenta
artifícios para se afastar até que percebe que não conseguirá trabalhar ali, pedindo
demissão. Maria Alice, no entanto, não aceita, e as duas acabam se acertando, apenas
como amigas, aparentemente dando a entender que Maria Paula está tranquila em
relação a isso, tanto que conta que teve um flerte com o rapaz do departamento de
pessoal.
Maria Alice surge pela primeira vez nessa terceira temporada, e seu arco é
misturado com o de Maria Paula, já que, desde o início, ela é sua chefe e sua paixão de
adolescência. Uma empresária bem sucedida, porém workaholic, preocupada com o
ambiente de trabalho e com a imagem da marca, é adorada por seus funcionários.
Porém, confessa a Paula que se sente só e a escolheu como sua assessora pessoal por ser
uma amiga. Ela precisava de uma amiga para apoiá-la, dizer a verdade quando fosse
preciso e em quem ela pudesse confiar.
Tanto que o arco em que Maria Alice é protagonista, há um co-protagonismo
de Maria Paula. A dona da Glitch resolve entrar em um site de relacionamento porque
está há muito tempo sem ninguém, só que ela acaba se envolvendo, sem saber, com o
mesmo rapaz com quem Maria Paula está saindo. O triângulo amoroso involuntário traz
algumas confusões, mas as duas acabam se acertando, reforçando a amizade entre elas,
a ponto de Maria Alice convidar Paula e Laura para morar com elas, já que estão sem
dinheiro para pagar o aluguel de onde moram.
Uma das incoerências apontadas na mudança da terceira para a quarta
temporada está nesse processo. No último episódio da terceira temporada, quando Maria
Alice faz o convite, Maria Laura parece ser a mais empolgada com isso. No entanto, no
início da quarta temporada, Maria Paula está se mudando, e Maria Laura fica sozinha
em casa com seus problemas financeiros que a farão se envolver com o estranho grupo
de coreanos de um cassino clandestino.
A grande questão entre Maria Alice e Maria Paula é essa tensão sexual que até
a terceira temporada parecia apenas uma situação platônica do passado de Paula em que
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ambas eram apenas amigas. As espectadoras, no entanto, começaram a shipar87 as duas
personagens, pedindo nos comentários um relacionamento entre elas.
Na quarta temporada, então, o relacionamento se torna canônico, porém, o
desenvolvimento dele acaba sendo superficial e, com poucas cenas trabalhando a
relação em si. Após os três episódios de Maria Laura com os coreanos, Maria Alice é a
protagonista com três episódios, em que o conflito principal é conseguir assinar um
contrato de co-produção internacional para a Glitch.
O problema é que o produto que elas desenvolvem, e Paula envia para as
clientes como brinde sem esperar o teste, acaba dando coceira e manchando a imagem
da empresa. Ou seja, pesa mais uma vez o humor físico com uma situação causada pela
atrapalhação de uma das Marias, construindo uma curva dramática pouco coerente com
o que vinha sendo desenvolvido.
A trama B é a maneira como Alice trata Paula nesses episódios, dando pouca
atenção a sua amiga e assessora, como se ela fosse uma secretária simplesmente e
construindo um clima de paquera entre ela e o Enzo, representante da empresa
internacional. Após algumas situações de humor forçado, como os dois caindo no sofá e
Paula os flagrando assim, tudo é esclarecido. Alice consegue fechar o contrato, declarase para Paula, e as duas terminam o episódio se beijando. As fãs comemoram nos
comentários, animadas com a possibilidade do romance.
Porém, nos episódios seguintes, as duas pouco aparecem, e a citação ao
romance acontece apenas de forma pontual nos episódios de Maria Luiza enquanto
acompanham a corrida. Esse tema só será desenvolvido novamente no último ciclo da
quinta temporada, que é protagonizado por Maria Paula. Os três episódios são
construídos nos bastidores do casamento das duas, porém, com a estratégia ingênua de
não contar com quem Paula irá casar, mostrando apenas o seu ponto de vista no
camarim, em dúvida se é mesmo a melhor decisão.
O clima de “noiva em fuga” é desenvolvido com um misto de humor e reflexão
superficial sobre a situação da personagem que sempre prezou por sua liberdade e pelo
amor livre. No final, ela acaba aceitando casar e só vemos Maria Alice, nessa última
cena, sem som direto, com a narração dos votos de casamento de Maria Paula. Ou seja,

87 Fênomeno entre os fãs de torcer por um determinado casal, o termo vem da abreviatura da
palavra "relationship".
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Maria Alice não tem falas nesse episódio. O romance das duas vai do primeiro beijo ao
altar, sem um desenvolvimento dramatúrgico, construindo mais uma incoerência do
realismo proposto, no início.

3.3.1.5 Maria Pia
A personagem Maria Pia entra na série, na segunda temporada, como uma
trama B dos episódios de Maria Carol. As duas fazem amizade pela internet, e Maria
Pia vai morar com ela e Maria Luiza, pois vem do interior para trabalhar na Glitch.
Muito animada e com uma mania de falar palavras em inglês, ela não se dá bem com
Maria Luiza, em princípio porque esta a considera sem limites. Maria Pia chega a
utilizar o sabonete íntimo dela para lavar suas calcinhas, causando uma briga entre as
duas, a qual é apaziguada por Maria Carol.
Por trabalhar na Glitch, na terceira temporada, Maria Pia fica muito próxima de
Maria Paula, as duas se tornam amigas confidentes, sendo Pia a única que sabe da
paixão antiga de Paula por Alice. Ela tem um papel importante em todos os episódios da
terceira temporada, qunado também protagoniza um ciclo.
Os episódios protagonizados por Pia, na terceira temporada estão relacionados
ao combate à gordofobia. Por ser um pouco acima do peso, a personagem acaba
sofrendo com o preconceito de um colega de trabalho com quem está se relacionando
amorosamente. Ele tem vergonha de assumir isso para os demais colegas, deixando subentendido que é pelo fato de a considerar gorda.
Paralelo a isso, a Glitch está lançando uma coleção plus size e Maria Alice
pede que Maria Pia escreva o release, porque busca um engajamento pessoal na
funcionária, que leva os modelos para experimentar em casa. Pia tem dificuldades de
fazer o que a chefa espera, apresentando algumas versões, ao mesmo tempo em que
sofre com seu relacionamento amoroso. No final, ela consegue dar a volta por cima,
dispensando o rapaz preconceituoso e não apenas fazendo um belo release como sendo
a modelo da campanha de lançamento.
Na quinta temporada, então, quando ela protagoniza mais um ciclo de
episódios, ela está se dedicando à profissão de modelo e é assediada por um fotógrafo
que quer convencê-la a tirar fotos nua. A personalidade da personagem não se modifica
tanto, já que Pia sempre foi mais extrovertida que as demais. Porém, a abordagem do
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tema traz essa incoerência pelo tom over, como os exageros dos pais de Pia que vêm do
interior visitá-la, deixando-a com vergonha.
O próprio caso do assédio também é pouco aprofundado, e os saltos na
progressão dramática dão a sensação de um resumo apressado da narrativa. O diálogo
entre Pia e a moça, no restaurante, que a convida para lançar um livro contando sua
história, também é superficial, cheia de frases de efeito e sem trabalhar bem a resolução.

3.3.2 Dramaturgia da marca
Analisamos, até o momento, as bases da construção dramatúrgica seriada das
Marias, sem observar a inserção da marca na mesma. A intenção foi buscar
compreender sua estrutura e estilo, independentes de ser um conteúdo produzido por um
anunciante, observando as ferramentas disponíveis e as tomadas de decisão que
proporcionaram a solução apresentada. Tendo clareza dessas escolhas, podemos
observar agora aquilo que estamos chamando de dramaturgia da marca, ou seja, a
maneira como a marca Intimus se insere nesse universo ficcional.
Fazia parte das diretrizes do cliente que o produto aparecesse em todos os
episódios, o que gerou alguns esforços criativos e soluções diversas para as duas
produtoras. Porém, a base da dramaturgia da Intimus é mesmo a construção das
personagens. Cada uma das Marias que representa o slogan da campanha (“Viva suas
próprias regras”, nas três primeiras temporadas, e “Siga em frente”, nas duas últimas),
personifica também um dos produtos, buscando a identificação das espectadoras através
da empatia por cada uma delas.

3.4.1 Maria Paula
Maria Paula é uma mulher que preza sua liberdade acima de tudo. Não
demonstra ter muito compromisso em princípio, mas sua personalidade vai sendo
aprofundada, aos poucos, principalmente quando revela sua paixão de adolescência por
Maria Alice. Ao perceber que é a dona da Glitch ela confessa a Maria Pia no segundo
episódio da terceira temporada. "Eu pirei tanto nessa garota que eu acho que não
consegui me ligar em mais ninguém depois, sabe?" (1:19, Temporada 3, Episódio 2).
Após essa revelação, Maria Paula começa a demonstrar mais responsabilidade,
tanto no trabalho quanto nas relações pessoais, ainda que não perca a leveza que sempre
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foi sua característica. Seu produto é o Intimus proteção diária. Ela não menstrua por
usar um chip anticoncepcional, e o absorvente diário é utilizado no dia-a-dia para
absorver a umidade natural, a transpiração excessiva, leves escapes de urina e os fluídos
vaginais, além de neutralizar os possíveis odores da área íntima.
Na primeira temporada, ele aparece em cena no episódio dela de maneira
discreta, em dois momentos. Na primeira cena, no fundo do cenário, ao lado de um
abajur, há um pacote de absorvente diário Intimus quase como testemunha ocular das
fotos que Maria Paula está tirando. Em outro ângulo, ela se aproxima do objeto que fica
em foco. Ou seja, Maria Paula não está menstruada, mas nem por isso deixa de utilizar o
produto que a deixa confortável para o seu dia a dia. Porém, isso é passado também, de
maneira discreta, ainda que a câmera passe pelo objeto, dando um destaque rápido que
logo corta para a personagem.

Figura 33
Na terceira temporada, a função dramática do produto é maior. Maria Paula
não sabe como vai trabalhar na Glitch convivendo com Maria Alice. Quer largar o
emprego para não ter que enfrentar isso. Porém, ela e Maria Laura estão precisando
muito do dinheiro. É quando ela olha para o seu absorvente e tem a ideia: Proteção
diária. Sua estratégia será se proteger diariamente da presença de Maria Alice, algo que,
em princípio, não funciona, mas que, ao enfrentar a situação, ela acaba se protegendo de
alguma maneira.
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A cena da decisão dessa estratégia é construída de maneira lúdica. Maria Paula
está dormindo e é acordada por Maria Laura. O primeiro plano a mostra embaixo dos
lençóis com a voz da irmã em voz over. No canto direito, é possível ver um pedacinho
do pacote de absorvente em cima da estante. Vemos o movimento dela, tirando o lenço
do rosto e corta para um close, demonstrando que está sofrendo, buscando uma solução.
Ela vira de lado e olha para cima. Em um raccord de olhar, corta para um
plano detalhe do absorvente em cima da estante. Retorna para ela que balbucia:
“Proteção diária” (2:35). Um plano detalhe ainda mais fechado, demonstrando onde está
escrito isso, reforça a intenção da cena. Corta para um plano médio, para localizar
novamente a disposição da cama e da estante enquadrando Maria Paula deitada, e o
pacote de Intimus, na estante. Tudo isso com uma trilha lúdica que lembra efeito de
mágica, passando a sensação de que a ideia está sendo construída.

Figura 34
A partir daí, vemos Maria Paula na Glitch, trabalhando com cuidado,
administrando seus passos para não encontrar com Maria Alice. Em outra cena, ela
confessa a Maria Pia que está usando essa estratégia de diariamente se proteger da
chefa. A estratégia, a princípio não funciona. As duas se encontram no banheiro, e
Maria Paula sofre com a situação, pede demissão, mas Maria Alice não aceita e ainda
propõe aumento de salário.
A resolução acontece no quarto, e último episódio do ciclo, e é curioso
perceber que a Intimus não está em cena, mas a personificação de Maria Paula das
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características do produto acaba sendo transferida, de alguma maneira. Maria Alice
confessa que o que precisa não é de uma assistente, e sim de uma amiga. Uma pessoa
que a alerte e proteja diariamente sobre suas atitudes, no que Maria Paula diz que isso
ela consegue entender.
É uma cena delicada, como se, ao ter essa epifania, os sentimentos de Maria
Paula por Maria Alice se resolvessem de alguma forma, e ela estivesse disposta a
conviver com a amiga e chefa, de uma maneira mais leve, como ela sempre foi. A cena
é conduzida pelo diálogo, postura corporal e angulação de câmera, que vão indicando a
mudança de ambas.
A cena começa com um plano conjunto inicial para ambientar e mostrar a
disposição de Maria Paula cochilando no sofá, quando Maria Alice chega. Corta para
uma sequência de plano e contra-plano de Maria Paula, vista de cima para baixo, e
Maria Alice, vista de baixo para cima, demonstrando a superioridade da dona da Glitch
no primeiro momento. O primeiro movimento de mudança é quando Maria Paula se
levanta, ficando no mesmo nível de Maria Alice, confessando que está desse jeito “não
tanto pela proposta, mas pela pessoa que fez a proposta”. (2:00).
Uma nova sequência de plano e contra-plano conduz o diálogo nesse momento,
com as duas em pé de igualdade, discutindo. Quando Maria Paula, de maneira firme,
diz: “O que eu sei é que agora, no primeiro sinal de que alguma coisa não vai sair como
você espera, Maria Alice abre a carteira e compra uma solução” (2:10). É a vez de
Maria Alice se sentar na cadeira e ficar em posição de inferioridade em relação a Maria
Paula, com outra sequência de plano e contra-plano, agora com a câmera alta pegando
Maria Alice e a baixa, pegando Maria Paula.
Maria Alice confessa, então, que precisa de uma amiga da Maria Alice e, não
da dona da Glitch, por isso, precisa tanto de Maria Paula. A moça, então, abaixa-se e
segura as mãos da chefa, ficando novamente as duas em pé de igualdade e sorri, dizendo
que “isso, eu consigo entender” (2:50). Ela aceita ficar no emprego, pelo salário inicial.
As duas ainda percebem que os funcionários estavam assistindo à cena, deixando a
chefa sem graça, mas Maria Paula diz que é bom “quer saber? É bom eles descobrirem
que você é de verdade” (3:13).
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Figura 35
Ainda que o produto da Intimus não esteja presente, a cena é chave para
construção dessa função dramática da marca que cuida das mulheres, é amiga delas e
compreende suas necessidades. Maria Paula, ali, personifica essa proteção diária,
necessária para ambas, sendo uma solução bem desenvolvida.
Já na quinta temporada, a estratégia de inserção da marca não é mais tanto em
busca de uma função dramática, ainda que a personagem continue sendo construída
como uma personificação da mesma. Há inserções visuais com as vinhetas de abertura e
de passagem no meio do episódio, além do rodapé do depoimento final com a marca e a
foto do produto. E durante os episódios, há ainda a inserção simples do produto, sem
uma construção dramatúrgica, sendo apenas um objeto presente em cena. Ainda assim,
os momentos em que o produto aparece podem ser interpretados, construindo também
uma mensagem sutil de sua presença.

Figura 36
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Os três episódios88, protagonizados por Maria Paula na quinta temporada,
acontecem praticamente na suíte da casa onde acontecerá o seu casamento. Ela fica
transitando entre o quarto e o banheiro enquanto se arruma e reflete se quer mesmo
casar. Tanto na cama do quarto, quanto no lavabo do banheiro, podemos perceber a
presença de um pacote de absorvente proteção diária em cena.
A primeira aparição do pacote acontece quando Maria Paula abre a caixa de
sapato, vendo que Maria Pia trouxe um sapato rosa e não branco. Ainda que esteja
discreto, um movimento de câmera afasta e aproxima a imagem, chama a atenção para
ele. E há ainda um plano detalhe em plongée89, quando o celular toca, não deixando
dúvidas do que seja aquilo.

Figura 37
Durante toda a cena, o pacote de absorvente continua ali em cima da cama,
parecendo em diversos planos. É possível perceber o excesso do mesmo em tela, já que
além desse pacote citado, das vinhetas e do rodapé com a foto do produto no final, o
episódio ainda traz Maria Luiza chegando ao quarto dizendo que está menstruada e
abrindo a bolsa para pegar o seu absorvente interno.
O oitavo episódio não traz mudanças nesse sentido. O produto continua em
cima da cama, dessa vez, sem plano detalhe, surgindo, ao fundo, em alguns planos,
enquanto a câmera percorre pelo quarto. As poucas cenas, no banheiro, não mostram o
pacote em cima do lavabo, e não há um momento significativo para sua presença na
cama. A dinâmica das vinhetas e do rodapé final continua a mesma.
A primeira vez que o pacote da Intimus aparece em tela é logo após a vinheta
do nono episódio. A cena anterior era Maria Laura ensaiando dar a notícia de que não
haveria casamento. Após a vinheta, temos um plano conjunto de Maria Paula, encostada
na porta do banheiro e o pacote em cima do lavabo. Durante toda a conversa de Maria

88 Episódios 7, 8 e 9 da quinta temporada.
89
Termo que vem do francês, mergulho, e se refere a uma câmera em angulação alta, pegando o objeto
de cima para baixo.
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Paula com a Cerimonialista, o produto continua lá, ao fundo, aparecendo na mesma
dinâmica que o que estava em cima da cama.
Quando Maria Paula resolve casar e vai se arrumar, o produto fica mais
próximo, ela o pega e planos detalhes mostram-no sendo colocado na calcinha,
demonstrando, mais uma vez, o excesso em tela, já que o pacote e o produto em si estão
em destaque. Vale ressaltar que, quando ela retorna ao quarto, o outro pacote continua
em cima da cama, criando uma certa inverossimilhança, já que, dificilmente, uma
mulher teria dois pacotes de absorventes abertos ao mesmo tempo, um no banheiro e
outro em cima da cama.

Figura 38
Isso acaba reforçando a necessidade do anunciante de inserir o produto nas
cenas, não confiando totalmente na construção da dramaturgia para trabalhar os valores
da marca de uma maneira mais sutil.

3.4.2 Maria Laura
A irmã de Maria Paula talvez seja a personagem menos aprofundada das
Marias. Está no nível da caricatura, estabanada, engraçada, vivendo situações absurdas
que vão se intensificando aos poucos.
Na primeira temporada, ela é construída em uma sucessão de situações
cômicas. Os elementos do episódio buscam a graça, a começar pela caracterização de
Maria Laura, que faz expressões corporais engraçadas e exageradas, além de demonstrar
ser atrapalhada, personalidade que facilita o riso. Ela sai da reunião derrubando objetos,
assim como esquece a chave de casa, espalhando suas coisas no chão em frente à porta e
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gerando uma situação engraçada, já que sua chefa abre a porta sem que ela perceba
quem seja. E, ao final, perde o emprego, porque sua irmã flertou com um garçom na
boate.
A Intimus entra em sua vida como um adjuvante fiel, que ajuda a minimizar
seus problemas. Apesar do susto no trabalho, ela se diverte com a situação, compra um
vestido curto e vai ao show. Há uma associação implícita da marca com a personagem,
que pode ser captada pelo seu público-alvo primário, que são mulheres que também
menstruam e sabem como é sair à noite menstruada, ainda mais com um vestido curto e
justo como o figurino escolhido por Maria Laura. Ou seja, o absorvente está inserido ali
não apenas como um objeto em cena, nem mesmo é apenas uma mensagem cognitiva de
que pessoas menstruadas precisam utilizar absorventes.

Figura 39
Na segunda temporada, a função dramática da Intimus mantém a mesma lógica
e ainda se torna uma espécie de elo entre as irmãs, algo que é reforçado na quarta
temporada. O produto de Maria Laura é o absorvente suave, o mais comum e que não
traz características específicas como um interno, noturno ou cobertura seca.
A primeira situação acontece já na primeira cena do episódio cinco90, as duas
irmãs estão no banheiro, quando Maria Laura percebe que só tem um absorvente e
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Primeiro episódio do ciclo protagonizado por Maria Laura.
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reclama com Paula. A irmã mais nova diz que emprestou o produto para uma amiga,
deixando Laura irritada e dizendo que ela tem que repor.
O produto aparece em uma cena de rotina no episódio seis, com
Maria Laura trocando o absorvente no banheiro do trabalho. E no sétimo episódio,
Maria Paula repõe o pacote, logo após dizer que não conseguiu emprego ainda, e que
não vai poder cumprir com a parte dela no aluguel. É um gesto sutil, mas pode ser
considerado como um elo entre elas. Algo de bom em meio a tantos problemas.
Mas a situação dramática construída, envolvendo o absorvente, é o tema
principal do ciclo, o assédio que Maria Laura sofre no restaurante de um cliente
importante. No episódio oito, ao pagar a conta, ele escreve o número do telefone na nota
de cem reais e diz que é para eles se falarem qualquer hora dessas. Maria Paula surge
em defesa da irmã, enquadrando o cliente, que não gosta do tom.
É como um primeiro passo para a virada de posição de Maria Laura. A criação
do elo entre ela e Maria Paula através do absorvente, pode ser interpretado como a
preparação para o que está por vir. A gerente interfere, e as duas discutem, deixando
Maria Laura nervosa. As duas são demitidas, deixando Maria Paula ainda mais
revoltada, enquanto a irmã, assustada, vai saindo, sem pensar.

Figura 40
Maria Laura vai saindo rápido, temos um plano com a câmera alta vendo-a de
costas, sendo possível ver os olhares dos clientes e que um está filmando com o celular.
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Corta para ela de frente, no momento em que ela tropeça. Ela cai, de maneira
estabanada, enquanto os clientes riem. Plano detalhe de suas coisas espalhadas no chão,
tal qual a situação da primeira temporada. A câmera faz um tilt vertical até chegar ao
rosto de Maria Laura, humilhada e corta para Maria Paula olhando a tudo, triste.
Maria Laura levanta e toma uma atitude. Sobe em uma cadeira e faz um
discurso empoderado contra assédio. A câmera fica alternando entre planos curtos dela
em plano médio, do restaurante, de planos próximos da gerente e dos clientes. Por fim,
Maria Laura e Maria Paula saem juntas, comemorando. De alguma forma, a Intimus
está ali com elas, não apenas fisicamente dentro da bolsa de Maria Laura, mas
simbolicamente, no elo entre as irmãs e na luta pelo respeito à mulher em seu local de
trabalho.
Esse elo é reforçado na quarta temporada. É uma cena simples, rápida, quando
as duas se despedem na saída do restaurante. Maria Paula dá um pacote de absorvente
com um laço de fitas dizendo que “Agora a gente não vai mais brigar por absorvente”
(3:49). Quando muda o plano, para mostrar o abraço das duas, o pacote está em
destaque em primeiro plano, tirando a naturalidade da cena em um artifício comum em
filmes publicitários de valorizar a aparição do produto.

Figura 41
Chama a atenção para o fato de que, nesse ciclo protagonizado por Maria
Laura, o produto só apareça nesse momento. As demais inserções da marca são com as
vinhetas e o rodapé no final, com o depoimento real, que caracterizaram a quarta e a
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quinta temporada. Ainda que a construção da função dramática do absorvente no elo das
irmãs tente aí criar um eco que, dentro do conflito principal dos episódios, ele se perde.

3.4.3 Maria Carol
Maria Carol é apresentada, na primeira temporada como uma garota simples,
com um sotaque de interior, sua composição é mais frágil, principalmente, em contraponto à Maria Luiza, sua amiga independente e Maria Fernanda, uma mulher madura,
ex-namorada de Pedro. Ela é construída como a heroína romântica frágil e sofredora. A
aprovação do seu príncipe é o que mais lhe importa. Ela está grávida e não sabe como
ele irá reagir a isso. Tem medo, não quer contar, nem mesmo ir ao show para vê-lo.
Ela está também sempre sendo construída em oposição a uma mulher forte.
Primeiro, Maria Luiza que chega irritada chamando os homens de “babacas”. Depois
Maria Fernanda, que disputa com ela Pedro, e a intimida a ponto de ela se afastar
deixando o namorado conversar com a ex-namorada, uma maneira de reforçar sua
própria fragilidade. Porém, ainda que seja frágil, Maria Carol também tem a sua própria
força. E conquistou o seu “príncipe”, que ouve a revelação da gravidez e lhe dá o
suporte necessário, provando que estão juntos.
A Intimus entra aqui pelo cruzamento de histórias. Maria Luiza divide
apartamento com Carol, e ela está menstruada. A cena vai encadeando a conversa das
duas de uma maneira verossímil e criativa para inserir a marca no episódio. Luiza está
no banho e pergunta por que Carol não quer ir ao show. “Está de TPM?”, ela arrisca e a
amiga responde “antes fosse” (50”). Quando Maria Luiza sai do chuveiro, tem uma
cestinha com absorventes em cima da pia, ela pega um absorvente interno e, do lado,
percebe o teste de gravidez conforme figura 4. Ou seja, a marca está ali simbolicamente
ao lado como se desse um apoio nessa situação difícil. Ao ser utilizado por Maria Luiza,
é como se ambas fossem a mesma força actancial, ajudando Maria Carol a resolver o
problema.
De certa maneira, Maria Carol só consegue ir ao show e contar a verdade para
Pedro porque Maria Luiza está com ela, dando-lhe apoio e incentivando suas atitudes.
Quando estão na boate, e a amiga diz que vai embora, Luiza a segura pelo braço, diz
para ela confiar em si mesma e “se você se apaixonou por esse cara, ele não deve ser tão
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babaca” (1’30”). Assim é como se a marca estivesse ali com ela, mesmo sem ela a
utilizar.
Já na segunda temporada, essa imagem de frágil começa a ser desconstruída.
Nos quatro primeiros episódios, protagonizados por Maria Luiza, Carol já começa a
demonstrar uma mudança de padrão. Ela perdeu o bebê, está triste e chateada por Maria
Luiza não lhe dar atenção, mas começa a se impor, inclusive, na alimentação, não
aceitando entrar na dieta LowCarb de Malu.
Os quatro últimos episódios da temporada protagonizados por Maria Carol a
trazem desajustada emocionalmente, mas buscando seu caminho. Tendo que se dedicar
aos estudos e a Pedro, Maria Pia acaba de chegar e ainda surge o ex-namorado. A
Intimus aparece exatamente como uma tentativa de equilíbrio para ela, ainda que
também seja objeto de disputa entre Maria Luiza e Maria Pia.
Logo no início do episódio nove91, vemos uma cena discreta em que Maria
Luiza, coloca o novo sabonete íntimo da Intimus na estante do banheiro. Ele será um
dos motivos de briga com Maria Pia, porque a novata irá utilizar o produto para lavar
suas calcinhas, gastando quase todo. As brigas entre as duas serão mais um motivo para
desequilíbrio de Maria Carol.
Ainda nesse episódio, Maria Carol utiliza um aplicativo da Intimus para
controlar o ciclo menstrual. Por causa dos problemas com o namorado e o estudo, ela
está com seu ciclo desajustado e sem conseguir se planejar, o que irá criar uma pista e
recompensa, no final, já que precisará pegar um absorvente de Maria Luiza e esta
pensará que foi novamente Maria Pia.
A situação acontece no episódio doze, quando Maria Carol presencia mais uma
briga de Maria Luiza e Maria Pia, por causa do absorvente interno de Maria Luiza, o
qual acabou. Maria Carol chega e confessa que foi ela, deixando Malu sem graça,
pedindo desculpas para Pia. Maria Carol, então, pede ajuda às duas amigas para
preparar um jantar para Pedro, como uma última tentativa de fazerem as pazes.
O fato de o pacote de absorvente interno estar na mão de Maria Luiza ajuda a
reforçar a função de adjuvante da marca ali. Ainda que Carol esteja passando por
diversos problemas, pode contar com as amigas e, consequentemente, com a marca.

91

Primeiro episódio do ciclo protagonizado por Maria Carol.
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Uma forma sutil de reforçar o posicionamento, demonstrando várias possibilidades
como o sabonete, o aplicativo e o próprio absorvente.
É importante observar que nenhum deles é o produto de Maria Carol. Até
então, a marca estava sendo uma amiga para ela, uma forma de apoio através das outras
Marias. Apenas na quinta temporada, ela é identificada com o seu produto, que é o
Intimus cobertura Seca. O nome pode trazer uma analogia de uma pessoa fria que ela
possa ter se tornado, já que, antes, era o protótipo da romântica ingênua e, nessa última
temporada, resolve largar Pedro e ir para Moçambique.

Figura 42
É também uma proteção extra, que é o que o tipo de absorvente promete. Ainda
que o suave já absorva, com a cobertura seca, há uma sensação maior de secura durante
todo o uso. Diante das decisões de vida, Carol precisa de uma proteção extra, precisa ser
essa pessoa mais racional e precisa impor suas vontades.
A primeira aparição do absorvente, no entanto, é quando Maria Carol percebe
que tem um problema. Ela está no hotel para apresentar seu trabalho em um congresso,
mas se esqueceu de levar o material da apresentação. Na cama, vemos objetos diversos
que ela tira da mala, incluindo dois pacotes de Intimus cobertura seca.
No depoimento direto para a câmera, Maria Carol desabafa sobre a situação.
“Relaxar? Eu tinha que encontrar a Laura, a Malu. Ver se o laptop estava no carro.
Ligar para a Pia em São Paulo. Cadê meu telefone? Tá no quarto, que eu deixei trancado
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com as chaves dentro. E eu ainda estava com uma cólica daquelas.” (0:05) Vale
ressaltar que a cólica é um problema, não a menstruação em si, dando a entender que a
Intimus a protege.
Confusa, Maria Carol acaba virando piada na apresentação da professora que
ela admira e não consegue disfarçar a impaciência com Pedro. Faltando pouco tempo
para a apresentação, ela vai pedir ajuda a Malu e Laura, que entram no quarto,
expulsando Pedro e fazendo uma espécie de ajuda motivacional para ela no
característico tom de humor, a que a série dá preferência, na quarta e quinta temporada.
Com uma câmera fixa em plano conjunto, vemos Pedro deitado na cama e, no
canto dela, um pacote de Intimus. É importante ressaltar que a presença do absorvente
ali, em cima da cama, não parece uma inserção orgânica e sim, uma forma de forçar a
ligação da personagem com a marca, já que o natural seria ele estar no banheiro.
Porém, acaba construindo um efeito visual importante, pois assim que Laura e
Malu expulsam Pedro do quarto, Carol entra e senta na cama em uma posição que
encobre o pacote de absorvente, podendo ser interpretado como ela se transformando
nele de alguma forma.
Após ela se mesclar com o pacote, Laura e Malu fazem alguns exercícios
engraçados para motivá-la, em um clipe de situações, com uma música animada, ainda
que sem mudar o plano da câmera. No final, elas entregam a roupa da apresentação e o
pacote de Intimus, desejando boa sorte.

Figura 43
Finalmente, Carol encontra o seu eixo após essa cena, fazendo uma ótima
apresentação e anunciando sua decisão de ir para Moçambique. Podemos falar que ela
assumiu o seu papel de Maria da Intimus, nesse momento, seguindo em frente, como o
slogan das duas últimas temporadas.
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3.4.4 Maria Luiza
Maria Luiza é uma mulher agitada, pratica esportes, é independente, segura e
se irrita facilmente. Ela está na academia praticando exercícios de boxe, quando é
abordada por um rapaz, João, perguntando se ela vai monopolizar o aparelho. Ela se
irrita e com um soco, arranca a cabeça do boneco em que praticava. Ao sair, olha para
João e diz “todo seu” (20”).

Figura 44
Há pouco tempo para aprofundamento das personagens, que acabam, nesse
episódio, sendo definidos por estereótipos. João o nerd, Luiza, a feminista. Não se sabe
exatamente porque ela se irrita tanto com a abordagem do rapaz na academia. Talvez
seja um acúmulo de situações em que ela foi menosprezada por ser uma mulher
praticando boxe. Da mesma forma que o figurino dele, com faixa na cabeça e óculos lhe
dão uma aura “nerd”, tanto que ela o provoca nesse sentido.
Apesar de o programa poético buscar algo ágil, como os filmes chamados de
ação, o principal conflito de Maria Luiza acaba sendo amoroso. Ela cria um atrito com
João, mas, no fundo, há uma tensão sexual entre eles. Tanto que a resolução do conflito
é um início de flerte na boate.
A trama da academia parece resolvida, e Maria Luiza se envolve com o
conflito de Maria Carol. Ela tem o objetivo de ir ao show de Maria Duda e convencer a
amiga a ir junto, enfrentando o seu problema e contando a verdade a Pedro.
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É nesse ponto que a marca Intimus acaba entrando na história. Para Luiza, a
menstruação não é um problema. Tanto que ela estava na academia menstruada. Ao sair
do banho, ela pega um absorvente interno como algo natural, sem maior destaque. O
destaque da trama é o teste de gravidez, ao lado da cesta de absorventes.
Maria Luiza, de certa maneira, representa a marca ali, ao lado da amiga,
apoiando-a e dando força para que ela enfrente o problema. Tanto que, quando Carol
pergunta como ela dirá que está grávida, a amiga diz: “Assim, eu tô grávida” (1’14”).
Já na segunda temporada, a menstruação se torna o problema principal para
Malu. Absorvida pela fama virtual e pela necessidade de postar exercícios e alimentação
para seus seguidores, ela não percebe quando a menstruação chega e acaba postando um
vídeo com o short sujo no seu Instagram. Ou seja, o produto não falhou, ela que o
esqueceu e acabou tendo problemas por isso. Tanto que a primeira coisa que ela faz, ao
ser avisada do short sujo, é ir ao banheiro colocar o absorvente interno.
No segundo episódio, ela aparece em uma cena, colocando o absorvente de
maneira natural. Vale ressaltar que, na prateleira do banheiro, há um pacote de
absorventes de cobertura seca, o produto de Maria Carol. Ou seja, mesmo sem anunciar
diretamente que este é o produto dela, algo que só acontecerá na quinta temporada, há
uma coerência interna de ele já estar ali em cena.

Figura 45
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A função dramática da marca, no entanto, só será desenvolvida no quarto
episódio, quando Maria Luiza perceberá que estava dando valor demais a coisas sem
importância. A cena acontece no banheiro da academia. Ela está se arrumando, quando
uma outra moça percebe que ficou menstruada, e não trouxe absorvente.
Há um plano conjunto das duas, através do reflexo no espelho, algo que pode
ser traduzido como uma ser o reflexo da outra, ou a troca de situações, já que Malu
também passou por isso, mas tinha seu absorvente na sacola.
Maria Luiza oferece o produto para a colega, que agradece. Essa primeira parte
da conversa é toda vista pelo reflexo do espelho. O plano só muda após Malu dizer que
sabe bem como é o problema de ficar menstruada sem absorvente. Corta para um plano
próximo da moça que vai perguntar se Malu é uma blogueira específica, e esta acha que
ela está falando do caso do vídeo com o vazamento.
Quando a moça fala o nome da blogueira, Malu diz que não é ela, e o plano
retorna ao espelho para a moça dizer que confundiu porque elas são todas parecidas. Ela
pede desculpas por dizer isso, e o plano volta para ela, agradecendo mais uma vez pelo
absorvente. Ele está em destaque, em sua mão, reforçando a presença do produto. Corta,
então, para um plano próximo de Maria Luiza, que fica pensativa.
A fala da garota traz três reflexões possíveis: primeiro, que o deslumbramento
de Malu pela fama não era algo tão importante, já que muitas garotas também faziam
isso e eram seguidas quase como uma inércia do comportamento atual das redes sociais.
Segundo, que o caso do seu vídeo não tem a importância que ela acreditava, já que as
pessoas não se lembram mais disso, ou mesmo se importam com isso. Terceiro, o fato
de a moça ter ficado menstruada da mesma maneira que ela, demonstra que é algo
comum entre as mulheres e não um motivo para tanta dor. Com isso, Malu tem a sua
virada de comportamento, percebendo que estava exagerando. Pede desculpas a Carol,
grava um vídeo para os seguidores dizendo que dará um tempo nas postagens e viaja
com Pedro, fazendo as pazes.

3.4.5 Maria Alice
Maria Alice entra na série apenas na terceira temporada, e o seu produto
Intimus é o único que não é um absorvente, mas sim, um lencinho umedecido, ainda que
exista um absorvente noturno que ela utilize.
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A primeira vez que ela aparece com um pacote de absorventes na mão é
quando encontra Maria Paula, no banheiro, no segundo episódio da terceira temporada,
quando estamos ainda no ciclo protagonizado por Paula. No ciclo protagonizado por
ela, há também o produto em destaque na sacola que está em cima da mesa da cozinha
da casa da Laura e Paula, porém o que é destacado é o lenço que também é o que
aparece no rodapé dos depoimentos da quarta temporada, quando a personagem é
protagonista.
Maria Alice é a Maria menos desenvolvida de todas. Empresária de sucesso,
dona da Glitch e paixão platônica de Maria Paula. Ela demonstra uma certa insegurança
e carência, quando confessa a Paula a necessidade de uma amiga. Nos episódios
protagonizados por ela, o conflito principal gira em torno de um paquera que ela
conhece em um aplicativo de relacionamentos e que também está saindo com Maria
Paula.
O produto aparece logo após Maria Paula perguntar há quanto tempo, Alice
não sai com ninguém. Ela aparece dentro do banheiro usando o lencinho e, ao abrir a
porta, confessa que está sem ninguém há três anos e meio.

Figura 46
A cena tem um recurso de troca de foco com a profundidade de campo baixa,
que ajuda na narrativa. Primeiro, tem um plano médio de Alice dentro do banheiro com
o lenço na mão. Quando ela sai, Maria Paula é vista, em primeiro plano, mas o foco está
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em Maria Alice, ao lado da porta. Quando ela fala o tempo, e Paula toma um susto, o
foco muda para esta.
Ainda neste novo episódio, os produtos da Intimus surgem na cozinha da casa
de Maria Laura e Maria Paula, dentro de uma sacola. Nesse primeiro momento, é uma
inserção gratuita, com a desculpa de que Paula comprou para colocar em uma máquina
de absorventes na Glitch. Mas, nos episódios seguintes, terá uma função simbólica já
que a conversa entre Maria Alice e Maria Paula será nesse mesmo local, com o produto
como testemunha. E o fato de o absorvente de Maria Alice estar em cima, na sacola,
pode ser interpretado como um reforço para a personagem, ainda que este não apareça
tão explicitamente como sendo dela.
Se o lencinho aparece na mão de Maria Alice, quando ela toma coragem para
confessar o tempo que está sem ninguém, o pacote de absorventes é testemunha da
discussão dela com Paula por causa do rapaz com quem estão saindo. A cena é
construída, colocando a sacola entre elas e ele, sendo um símbolo de proteção em algum
nível.
O produto só aparece no plano conjunto, o rapaz está de um lado, e elas estão
do outro lado da mesa, onde a sacola está em cima, quase como uma barreira. A cena
intercala esse plano com planos médios das duas discutindo. Quando Maria Alice fala
que Maria Paula sempre se interessou mais por mulheres, intensificando a discussão, o
rapaz vai embora, deixando as duas revoltadas com a atitude.

Figura 47
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Maria Paula vai embora, dizendo para Alice que “para quem queria fazer
amigos, você está fazendo tudo errado” (4:38, ep 11, 3 temporada). Para sair da cozinha,
Maria Paula passa por Alice, tendo a sacola de absorventes na frente das duas
compondo o quadro. Quando Paula sai, Alice olha para baixo, continuando enquadrada,
junto à sacola.
As duas fazem as pazes na sala, quando as seis Marias estão juntas
conversando sobre as situações vividas. Os absorventes não estão mais em cena, mas
elas representam cada um deles, podendo ser a sacola com os produtos uma espécie de
metáfora de todas elas ali reunidas.

3.4.6 Maria Pia
Maria Pia entra na série na segunda temporada. Seu produto será o Intimus
noturno, mas isso só ficará claro na terceira temporada, quando ela terá um ciclo
protagonizado por ela. Como entra no ciclo em que Maria Carol é protagonista, não há
um foco nela, na segunda temporada, quando se envolve com a marca no conflito com
Maria Luiza, ao utilizar seu sabonete e, quando esta a acusa de ter usado seu absorvente.
Na primeira temporada, o Intimus noturno é da Maria Fernanda, que não
continua na série nas temporadas seguintes, não sendo nem mesmo lembrada. Ela é a
única das Marias que não fazia parte do ciclo de amizades. Ex-namorada de Pedro, o
atual namorado de Carol, Maria Fernanda é uma produtora cultural em busca de um
novo talento. O principal conflito de Maria Fernanda é encontrar um novo talento
musical. Mas, ela tem que lidar também com o desconforto da menstruação, a falta de
dinheiro e o luto pelo fim do namoro com Pedro.
Seu amigo Jonas é um adjuvante, que é conhecido como Orelha (VOGLER,
1997). É aquela personagem que está ali apenas para ouvir o protagonista e, assim,
passar informações para o espectador. Ele incentiva, dá conselhos, mas não chega a
influenciar a ação.
Enquanto que, no conflito da cólica menstrual e da indisposição para ir ao
show, a bolsa de água quente acaba sendo um adjuvante maior que o absorvente, ainda
que este seja importante para deixá-la segura. O pacote de absorvente Intimus surge, de
maneira discreta, quando ela está se arrumando para sair.
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Mas, mais importante do que como ele surge é quando isso acontece. Maria
Fernanda está se arrumando em frente ao espelho e nele tem uma foto dela com Pedro
colada no objeto. Ela olha para a foto, tira e coloca outra no lugar. Só, então, no
movimento da mão da personagem, a câmera desce em um plano detalhe mostrando o
pacote de absorvente ao fundo, com dois individuais soltos, que ela pega e os coloca na
bolsa.

Figura 48
Partindo do princípio de que nada na mise en scène da obra é, por acaso, essa
disposição pode ser interpretada como um reforço de que a marca está ali para apoiar e
compreender a personagem. Ao tirar a foto do espelho, ela assume que o
relacionamento acabou, mas não está sozinha. A mensagem implícita interpretada pode
ser de que a Intimus está com ela, apoiando-a naquilo que ela precisa.
Na terceira temporada, o ciclo protagonizado por Maria Pia tem relação com
um envolvimento amoroso também. E também tem sua função de ajudar a protagonista
a se livrar desse relacionamento que está lhe fazendo mal.
Pia está saindo com um colega de trabalho que tem vergonha de assumir a
relação porque ela está acima do peso padrão. Quando ela o pressiona para saber por
que não podem dizer no trabalho que estão juntos, ele utiliza o pacote de absorventes
como metáfora.
A cena acontece no espaço comum da Glitch, onde há uma máquina de café,
sendo construída com dois planos apenas, um conjunto, enquadrando os dois e outros
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com uma câmera alta, vendo-o por cima do ombro e um plano próximo de pia,
reforçando suas reações à comparação que a deixa triste e revoltada.
Lucas pega o pacote de absorvente na bolsa de Pia e diz: “Você usa isso aqui,
certo? Só que não necessariamente você quer que as pessoas saibam quando você está
usando” (4:35). Pia olha para ele, com uma expressão de revolta, pega o absorvente,
coloca na bolsa e sai irritada.

Figura 49
Só que esse ainda não é o momento mais importante para ela. Sofrendo pela
rejeição, tenta fazer regime e exercícios, até mesmo compra um aparelho que promete
moldar abdômen. Só no episódio oito, último desse ciclo, ela consegue se autoafirmar e,
novamente, o pacote da Intimus está em sua mão, ajudando-a no processo.
Lucas vai até a casa de Pia, a pedido de Maria Alice para ajudá-la no release,
mas a garota está magoada ainda com ele e revoltada com sua situação. A cena varia
pouco os planos, mas traz uma construção de mise en scène cuidadosa, com uma luz
ambiente que valoriza as sombras e volumes. Pia e Lucas estão em lados opostos da
sala, os planos variam de conjunto para plano médio de cada um, em uma decupagem
padrão de diálogo.
É possível, no entanto, perceber algumas nuanças na organização da cena,
como Lucas sentar no momento em que fala que “é difícil ser homem, porque a ditadura
da beleza afeta eles também”. Ele, novamente, levanta-se quando propõe que os dois
continuem saindo juntos.
Maria Pia sai por um instante, e ele fica esperando sentado, na expectativa. Ao
retornar, a primeira coisa que vemos é o pacote de absorvente em sua mão. Pia vai até a
janela e começa a sacudir o objeto dizendo que quer que todos saibam que ela está
usando-o. Corta para Lucas olhando, atônito, a cena, enquanto a moça continua falando
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para a janela. Ao final, ela retorna para perto dele e diz que agora ela que não quer que
ninguém saiba que eles tiveram algo, mandando-o embora.
Após essa decisão, Pia consegue fazer o release como Maria Alice imaginava.
Ou seja, a Intimus a ajudou a ganhar autoestima e ainda a resolver seu problema de
trabalho, reforçando sua função de adjuvante.

Figura 50
Na quinta temporada, a autoestima de Pia está alta. Ela se tornou uma modelo
reconhecida e está em plena sessão de fotos de uma nova campanha. Tanto que está se
sentindo superior ao colega de trabalho e tem vergonha dos pais que chegam do interior
para visitá-la.
O produto da Intimus aparece, em um primeiro momento, apenas como uma
inserção orgânica, ainda que as ações busquem chamar a atenção para ele. No banheiro
da casa, é possível ver o sabonete íntimo na pia. E quando Pia simula dar autógrafos, ela
pega o pacote de absorventes noturnos, que é o seu.
O arco desses episódios, no entanto, trata de um caso de assédio do fotógrafo
que a chama para uma sessão de fotos particulares, no dia seguinte. Ela chega, achando
que irá iniciar uma carreira internacional, mas ele separa apenas lingeries transparentes
e sugere que ela ficará melhor sem nada.
A cena é tensa, ainda que rápida. Pia está no camarim, olhando para o espelho,
na penteadeira e é possível ver o pacote de Intimus noturno. Um exemplo de produto
inserido de maneira forçada como se tornou costume nessas duas últimas temporadas, já
que não é comum um pacote de absorventes em um camarim de estúdio fotográfico.
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Corta para um plano lateral, para dar destaque à porta ao fundo por onde entra
o fotógrafo, a princípio desfocado, mas logo o foco fica nele e a câmera corrige o
movimento para enquadrá-lo completamente. Ele fecha a porta dizendo que ela ficaria
melhor sem nada e Pia levanta, acuada. Corta para o próximo plano, que é um geral,
mostrando Pia acuada em um canto, com a mão próxima ao pacote de absorvente.
O fade out não deixa mostrar o que aconteceu depois, mas, no restaurante e
pelos depoimentos, ficamos sabendo que Pia conseguiu fugir do assediador. O fato de o
instante anterior ela estar ao lado do absorvente pode ser interpretado como uma força
que o produto lhe deu. Mas o fato de não desenvolver totalmente a dramaturgia reforça
a superficialidade com que as tramas são tratadas nessas duas temporadas.
No final, saltamos no tempo e vemos Pia lançando um livro que fala sobre sua
experiência. Sem o desenvolvimento correto, tudo parece apressado e inverossímil,
ainda que passe uma mensagem de empoderamento. Vale ressaltar que a marca da
Intimus aparece, nesse momento, no banner do lançamento.

3.4.7 Maria Duda
Ainda que Maria Duda só participe da primeira temporada, a personagem tem
um significado especial para o grupo e para a série. Uma cantora indie, que é a voz das
Marias não apenas no show da primeira, como na abertura da segunda e terceira
temporadas. Ao cantar “Marias, todas elas, cada uma, o que deve ser”, Duda se torna
um pouco todas as Marias. Não por acaso, no seu episódio, aparecem diversos tipos de
absorventes.
A caracterização de Maria Duda busca uma aura indie porque seu episódio foi
exibido no Telecine cult. Seu figurino é uma mistura de referências, uma bata com um
colete de couro e um chapéu, além de estar descalça. Possui uma aparência tranquila,
em um beat mais lento e a certeza de que vai dar tudo certo. Ao contrário da mãe que
está nervosa, reclama de ela estar “descalça e menstruada” e quer que ela cancele o
show porque o piano não chegou. As duas acabam discutindo, e essa briga se torna um
gancho para a ampliação do efeito emocional, na parte final do episódio.
A apresentação da música no palco acaba ganhando destaque aqui. Não apenas
por ser o episódio de Maria Duda, mas no momento em que ela começa, não disputa
atenção com nenhuma outra informação. Há uma convergência de todas em função dela,
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tanto que o clipe de imagens mostra Duda no palco apresentando a música, dizendo que
são para as “suas Marias”, amigas que estão com ela o tempo todo. Enquanto ela
continua falando, vemos um close de Maria Laura sorrindo e um plano de Maria Paula
se dirigindo à irmã. Depois, volta para Maria Duda no palco, só que com um primeiro
plano do cartaz escrito “Sou Maria e não vou com as outras”. É o momento em que ela
começa a tocar a música.
A estrutura está mais clara girando em torno do show, e o conflito da não
chegada do piano. Duda é o sujeito, e o objeto é o show. O destinador é sua vontade e o
destinatário, o público. Já o adjuvante é sua mãe que está com ela no camarim
apoiando-a. É ela quem traz diversos absorventes da marca Intimus, para a filha que está
menstruada. Mas, ela também se torna um oponente, junto com o rapaz do frete que não
conseguiu entregar o piano. A agonia da mãe, o medo pela filha poder falhar acabam
sendo pontos a serem enfrentados por Duda.

Figura 51
Isso acaba marcando o clímax do episódio. A chegada da mãe na plateia, no
ponto de virada da música, busca construir um aumento da emoção e catarse pela
resolução do conflito. Duda encontrou uma forma de apresentar o show independente
do piano.
A trama poderia se resumir a isso, sem precisar do tema menstrual. Nesse
ponto, que reside a nossa hipótese da negociação dupla em função da marca e da
dramaturgia. A inserção da informação de que Duda está menstruada é apenas porque
precisa ser tocado nesse tema como uma “exigência” de marca. Mas, para atender a
estrutura dramatúrgica, essa introdução não pode ser “gratuita”, é preciso encontrar uma
justificativa para isso.
Por não ter uma relação direta com o conflito da personagem, a marca acaba
sendo também um adjuvante, mas inserido de maneira mais intrusiva. A mãe chega com
uma sacola e vai mostrando os diversos pacotes que ganham algum destaque na tela e
ainda cita os tipos “interno, externo, com abas, sem abas...” (15”) enquanto a filha
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observa com uma expressão divertida. Duda brinca com a mãe dizendo “fico
menstruada de cinco dias, não de cinco anos, mas brigada” (19”).
Isso acaba naturalizando a cena, afinal, a mãe está nervosa pelo show que se
aproxima e resolveu levar diversos tipos de absorventes para ver com qual a filha se
sentia mais confortável. É a mãe também quem se incomoda com o fato de Duda estar
descalça e menstruada, no que ela rebate que isso “é lenda urbana”, demonstrando
tranquilidade.
O fato de a personagem naturalizar as situações, inclusive a menstruação,
acaba deixando-a próxima da marca. É a voz dela que irá cantar a mensagem da música
reforçando que cada Maria tem o seu jeito e ela, de alguma maneira, é todas elas.
Podemos supor, então, que as características de Duda são uma personalização da própria
marca Intimus apresentando-se a todas as Marias. Não por acaso, este é o único episódio
em que todas aparecem no final. Tanto que, mesmo não aparecendo nas demais
temporadas, é citada, e a trilha de abertura da segunda e terceira temporadas é com a
música dela.
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4. COISA BOA GERA COISA BOA
Em outubro de 2016, a Cerveja Antárctica deu início ao projeto “Conteúdo da
Boa”92. “No Gogó” era uma websérie de cinco episódios com uma média de cinco
minutos de duração cada, publicados a cada semana trazendo o drama de Guto, um
ambulante que se apaixona por uma garota na praia e não tem coragem de contar quem
ele é realmente.
Criada pela agência AlmapBBDO, com produção da O2 Filmes, com direção
de Quico Meirelles e roteiros de Alexandre Machado, trazia uma estrutura simples, com
uma curva-dramática única, sem outros arcos ou conflitos, ainda que Guto tenha um
objetivo duplo: ficar com Duda e ser um sambista de sucesso. Junto com a websérie, foi
criado um planejamento multimídia com uma página no Facebook simulando o perfil de
Guto, além de publicações nas redes sociais da cerveja tanto no próprio Facebook como
no Instagram e Spotify.
Seguindo os pressupostos de Baxandall, buscamos compreender as escolhas, o
porquê deste formato ter sido o escolhido pela agência e produtora audiovisual
contratada para o encargo da Cerveja Antárctica de uma campanha “diferente”, saindo
do “tradicional comercial de trinta segundos” e que tivesse uma afinidade com a
trajetória comunicacional do produto trabalhado e seu público consumidor.
Percebe-se, aqui, também uma continuidade de trabalho em parceria da agência
e cliente anunciante. Criada ainda no século XIX, a cerveja Antárctica é uma das mais
tradicionais do país. Com uma longa parceria com a agência AlmapBBDO, sua
comunicação é tão bem estruturada que, em seu site oficial, tem um histórico de sua
comunicação.
A Antarctica foi fundada em 1885 e, inicialmente, era um abatedouro de
suínos, de propriedade de Joaquim Salles junto com outros sócios, localizada no bairro
de Água Branca, na cidade de São Paulo. O primeiro anúncio foi publicado no jornal em
1889. Com a linguagem direta da época de “jornalismo comercial”, o texto dizia:
"Cerveja Antarctica, em garrafa e barril, encontra-se à venda no depósito da fábrica, à
rua Boa Vista, nº 50"93. Já demonstrando uma tendência de unir a vida cultural da

92 Tag dentro do seu canal no Youtube
https://www.youtube.com/user/antarcticaweb/playlists?shelf_id=3&view=50&sort=dd
93
<https://www.antarctica.com.br/sobre-a-antarctica/historia/1889>, acesso em 10 de janeiro de 2019
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cidade com a bebida alcoólica, foi criado em 1914 o Theatro Cassino Antarctica, na rua
do Anhangabaú, onde aconteciam shows de grandes artistas da época e, em 1931,
começou a patrocinar programas de rádio na Record, Difusora e Tupi. E, quando a
televisão foi inaugurada, a Antárctica também estava presente nos anúncios do
“carnaval do gelo”, patrocinado pela marca94.
Sua campanha de maior sucesso veio em 1993, “uma paixão nacional”, que
levou o prêmio do festival Ibero-Americano de Publicidade e o Grand Prix regional,
sendo eleita um dos 40 marketing e Superstars pela Adversing Age Internacional95. Em
1999, a Ambev é criada, fusão entre a Antárctica e a Brahma, a cerveja passa por uma
reformulação da marca, mas começa a perder espaço para novas cervejas, surgindo em
2004 o conceito da “Boa”, para valorizar o seu sabor em detrimento das novidades que
surgem no mercado. A campanha era estrelada pelo humorista Bussunda e as atrizes
Juliana Paes e Danielle Winits. Em 2007, ela ampliou o conceito com o “Bar da Boa”,
que pode ser considerado um precursor do “Bar da Dulce”, na série, e passou a
patrocinar grandes eventos populares como o carnaval96.

Figura 52
O “Bar da Boa” era uma série de comerciais que aconteciam sempre no mesmo
cenário tendo a atriz Juliana Paz como a dona do local. A narrativa costumava trazer
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<https://www.antarctica.com.br/sobre-a-antarctica/historia/1950>, acesso em 10 de janeiro de 2019
<https://www.antarctica.com.br/sobre-a-antarctica/historia/1993>, acesso em 10 de janeiro de 2019
96
<https://www.antarctica.com.br/sobre-a-antarctica/historia/2007>, acesso em 10 de janeiro de 2019
95
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situações sexistas, associando a mulher bonita ao conceito da boa, mas que traziam uma
dinâmica de um bar. Em 2011, esse conceito evolui para o bar da “diretoria”, com os
amigos que estão bebendo juntos no mesmo bar.
Em paralelo, ela continuava patrocinando grandes festas populares, tornandose, em 2010, a marca oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro; em 2012, passa a
patrocinar as festas de São João da cidade que ficam conhecidos como “São João da
Boa” e continua patrocinando festas e shows diversos.
Todas essas estratégias e ações promocionais na comunicação da Antárctica
acabaram construindo um cenário propício para a série da Boa e suas estratégias
transmidiáticas, pois não chegam a ser uma novidade na comunicação da marca. Mesmo
as ações de interação com o público como os blocos de carnaval e casamento coletivo
no São João, já existem, criando um hábito do consumidor em ver a cerveja como parte
das festas populares e entretenimento da cidade.
As tramas se passam no Rio de Janeiro, o samba é a trilha sonora da vida
daquelas pessoas, que trazem discursos sobre a valorização da tradição e das amizades,
com o lema de que coisa boa gera coisa boa. As personagens também transitam, nesse
mundo, tendo uma relação muito próxima ao produto, que vai além das rodas de amigos
bebendo cerveja. Guto é ambulante, vendedor de cerveja na praia. Vavá e Dulce são
donos de um bar tradicional. E Marcelão é garçom.
Todo o universo dramático está em harmonia com a própria programação
visual do produto, como se a Cerveja Antárctica se mesclasse com os valores
apresentados ali, fazendo parte de sua diegese, de maneira natural e competente. Isso
facilita a inserção do produto em cena sem precisar forçar sua presença, nem parecer
uma intromissão. A cerveja Antárctica está presente na vida daquelas personagens, seja
em seu momento de lazer ou no trabalho. Mais do que isso, torna aquelas personagens
uma espécie de representação da Antárctica, assimilando a empatia dos espectadores
com os mesmos ao produto. Tanto que, nos desdobramentos nas redes sociais, o perfil
de Guto traz a Boa associada a seu nome.97
Uma das principais produtoras audiovisuais do país, a O2 Filmes trouxe para a
série da Boa toda sua experiência com publicidade, cinema e televisão. A empresa

97

“Guto da Boa” e “Marcelão da Boa”.
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ganhou notoriedade no mercado a partir do sucesso do filme Cidade de Deus de
Fernando Meirelles. Antes disso, já tinha uma extensa produção em publicidade e
televisão, com prêmios e reconhecimento do mercado. É difícil citar apenas um trabalho
da produtora, que foi fundada em 1991 assim como um único prêmio. No site oficial da
empresa, há um espaço para listar prêmios por categoria (cinema, televisão ou
publicidade) e, por ano, devido ao volume de produções e premiações da empresa98 que
também trabalha com parcerias e co-produções, inclusive internacionais.
Especificadamente em narrativas seriadas, a O2 Filmes começou a se destacar
com a série Cidade dos Homens (2002), mas é deles também séries de sucesso da Rede
Globo e HBO como Filhos do Carnaval (2006), Som e Fúria (2009), Os Experientes
(2015), Treze dias longe do sol (2017), entre outros. Toda a sua experiência se reflete na
qualidade artística e técnica da série da Boa, que demonstra trazer um diferencial na
linguagem audiovisual e na serialidade da mesma.
O diretor escolhido para comandar a série foi Quico Meirelles, filho de
Fernando Meirelles, e profissional já com vasta experiência, seja em comerciais, como
as campanhas dos Postos Ipiranga, ou televisão, como a série “Os Experientes”.
Dirigindo todos os episódios da série Boa, conseguiu imprimir sua marca pessoal nos
filmes, mantendo a unidade no projeto, o que facilita o reconhecimento do resultado
final.
Já o roteiro da primeira temporada foi assinado por Alexandre Machado. Um
dos criadores da série Os Normais, que lhe rendeu grande reconhecimento no mercado,
assinou outras séries, em parceria com sua esposa Fernanda Young. Entre elas, estão Os
Aspones (2004), Minha Nada Mole Vida (2006), Separação (2010), Macho Man (2011),
Como Aproveitar o Fim do Mundo (2012) e Vade Retro (2017), mas nenhuma atingiu o
sucesso de Os Normais.
Coordenando esse processo criativo, no entanto, percebe-se também a
importância da agência AlmapBDDO nesse processo da criação e gestão da série. Uma
das agências mais premiadas e conhecidas do país, a Almap surgiu em 1954 e, desde o
início, destacou-se no segmento dos filmes publicitários. Fundada pelos irmãos Caio e
José Alcântara Machado, conforme já foi explicado, destacou-se no cenário no início
dos anos 60, quando chegou à empresa Alexandre José Periscinoto, que trouxe para o
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<http://www.o2filmes.com/sobre>, acesso em 10 de janeiro de 2019
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país o sistema de duplas de criação com que reproduziu o formato criativo, idealizado
pela agência estadunidense DDB - Doyle, Dane & Bernbach. Isso deu um dinamismo
maior à criação publicitária e também ajudou a trabalhar os conceitos criativos de cada
peça, trazendo unidade para elas.
Periscinoto também foi o primeiro profissional de criação a assumir um cargo
de gerência (ANEAS, 2016), o que fez que a empresa passasse a valorizar ainda mais o
processo criativo, direcionando o seu posicionamento no mercado em busca de ser
reconhecida como uma agência criativa.
Em 1988, a empresa passou a contar com capital estrangeiro, tendo a BBDO,
pertencente ao grupo Omnicom, como uma de suas acionistas. Isso deu à agência uma
visibilidade internacional maior, realizando, inclusive, produções internacionais. E, no
início dos anos 90, Marcello Serpa e José Luiz Madeira tornaram-se sócios da empresa,
investindo ainda mais na área de criação tornando a AlmapBBDO a mais premiada do
mundo em 2004, 2005, 2010 e 2017, segundo o Gunn Report. Foi também a Agência do
Ano no Festival de Cannes em 2000, 2010, 2011 e 2016, somando 235 leões em toda a
sua trajetória.
Esse potencial criativo e busca da AlmapBBDO por inovação é percebida no
processo de criação da série da Antárctica. Por mais que a O2 Filmes e seus
profissionais estejam à frente de sua construção, percebe-se uma unidade criativa que
vem de uma linha de comunicação trabalhada desde o início da marca, inclusive em sua
programação visual. Ao contrário das Marias, em que as produtoras parecem ter uma
liberdade maior na direção de arte e construção das peças, aqui, a Almap parece
controlar cada ação proposta. Não há aqui também uma agência digital, a própria Almap
coordena as estratégias criativas no ambiente online.
Com isso, parece haver uma harmonia maior em todos os elementos que
envolvem a marca. O site oficial da cerveja Antárctica99 traz um espaço que copila as
informações de cada temporada, com sinopses, fotos e ficha técnica. Permite também
baixar os sambas criados especialmente para a série, além dos links dos episódios.

99

https://www.antarctica.com.br/ < acesso em 29 de agosto de 2018>
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Figura 53
O Facebook funciona como divulgador, com cards com chamadas para os
episódios ou para eventos envolvendo o universo da série; um exemplo é um bloco de
carnaval que saiu com a participação do elenco em 2017. Ainda no Facebook, havia
uma página do Guto, protagonista da série, um avatar que se comunicava dando voz à
personagem comentando acontecimentos dos episódios como se fosse sua vida real,
além dos eventos promovidos pela Antárctica na cidade100.
No Youtube, além dos episódios separados por playlists, é possível encontrar
também vídeos extras intra e extra-diegéticos. Alguns são de bastidores da obra, making
of, entrevistas e teasers. Mas outros trazem uma ampliação do universo ficcional, como
o vídeo que uma frequentadora da praia grava de Guto cantando o samba que compôs
para Duda. Na série temos trechos dele; no Youtube, está inteiro como se fosse o vídeo
gravado pela personagem101. O próprio samba ganhou uma versão completa depois, que
pode ser baixada ou ouvida no Spotify.
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Quando a série terminou e iniciou o spin off quase nunca boa, protagonizado por Marcelão,
Guto passou oficialmente a página para ele, hoje, a página foi retirada do ar.
URL original (indisponível): https://www.facebook.com/GutoBOA
URL nova (indisponível): https://www.facebook.com/MarcelaoBOA
101
https://www.youtube.com/watch?v=5H7G4V97Poo&index=11 <acesso em 29 de agosto de
2018>
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4.1 BAR DA DULCE
Levando em conta a repercussão através de mídia espontânea, visualizações
nos vídeos do canal do Youtube e comentários nas redes sociais, a experiência foi bem
sucedida. A segunda temporada foi lançada, então, em 31 de janeiro de 2017, com
quatro episódios entre cinco e dez minutos cada. O universo ficcional foi ampliado,
surgindo novas personagens, amigos de Guto. O casal Vavá e Dulce, donos de um bar, e
Marcelão, amigo atrapalhado que se torna garçom na terceira temporada.
A única mudança na equipe da primeira para a segunda temporada foi a saída
de Alexandre Machado e entrada do roteirista Matheus Souza, mantendo uma unidade
dramatúrgica que vai permanecer por todas as demais temporadas, inclusive no spin off
com o personagem Marcelão em uma nova série “Quase numa Boa” e, em uma proposta
diferente, com o “Vlog do Marcelão102.
Mateus Souza assumiu os roteiros, ampliando um pouco o tom cômico, ainda
que mantivesse uma relação com o mundo ficcional criado por Alexandre Machado.
Souza tem experiência maior com cinema alternativo, dirigindo e roteirizando filmes
como Apenas o Fim (2008), Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Tô Fazendo Com a
Minha Vida (2012) e Ana e Vitória (2018), mas também foi roteirista do programa
Amor e Sexo da Rede Globo em 2013, além da série Vendemos Cadeiras (2010-) do
Multishow, que traz o tom da comédia mais próximo que ele trabalhara na série da Boa.
Ainda que a primeira temporada seja centrada apenas em Guto e Duda, há uma
construção de mundo ficcional consistente que permite a fácil ampliação deste, nas
temporadas seguintes. A estrutura dramatúrgica também foi sendo construída aos
poucos. A primeira temporada, “No Gogó”, trazia apenas o romance de Guto e Duda. O
bar de Dulce, principal cenário das demais temporadas, não é apresentado ainda. É uma
estrutura simples com uma unidade de ação: Guto conhece Duda, mente sobre sua
história, eles começam a namorar, ele faz um samba para ela que vaza na internet, ela
descobre a verdade, termina com ele e, no final, fica um gancho aberto para um
recomeço.
A segunda temporada, “Na Lata”, introduz as outras três personagens.
Marcelão, Vavá e Dulce. A chamada da série é com Guto apresentando seu amigo Vavá
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https://www.youtube.com/watch?v=5kSjtGiSnzI&list=PLCA5yGYxSBmDv11l8wrQ72GNo_fGjLBm4
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e adiantando que ele passou por uma dificuldade. A trama tem como linha principal o
drama de Vavá, que está passando por dificuldades financeiras com o bar e encontra um
pacote de dinheiro no meio da rua no Carnaval, ficando com dilema ético de usar ou
procurar o dono.
Porém, além dessa trama principal, já existem subtramas, como a sobrinha de
Vavá, com o convite para estudar no exterior e o trabalho em uma ONG. O dilema de
Marcelão, sem dinheiro e sem namorada, também é abordado. E a própria Dulce com os
problemas no bar, que está precisando de uma reforma. O romance de Duda e Guto não
chega a ser trabalhado como uma linha narrativa, mas, nas cenas, demonstra que os dois
estão juntos e bem. Ou seja, mesmo mantendo a estrutura micro com quatro episódios
de mais ou menos cinco minutos, há uma complexificação da narrativa e a inserção de
mais de um gênero, tendo agora melodrama, suspense, romance e comédia.
A terceira temporada, “No Boteco”, traz o drama de Marcelão sem conseguir
emprego. Azarado, tendo que conquistar a confiança de Dulce para trabalhar com eles
no Bar, ele consegue dar a volta por cima, criando uma receita de bolinhos que ajuda a
melhorar as vendas e clientela do local. O humor é o mote principal da personagem,
mas o episódio continua mesclando os gêneros e trabalhando também as tramas
paralelas, como do locatário do quarto de Marcelão, que tem a luz cortada e pode perder
toda mercadoria da sua peixaria; a própria questão do bar com os clientes reclamando
que não têm o que comer, além da ex-namorada de Marcelão. A quarta temporada, “Na
Fogueira” retorna ao casal Duda e Guto, que estão organizando o casamento deles,
porém um incêndio na ONG do bairro vai mudar os planos, criando outros conflitos.
Por fim, em “Na Pressão”, o local onde funciona o Bar da Dulce é comprado
por um investidor que quer criar um bar da moda. É um fechamento de ciclo com um
viés melodramático forte, trabalhando a trajetória dos amigos até ali e o que o bar
significava para todos. A dimensão afetiva é bastante trabalhada através desse plot,
deixando clara a construção feita até aqui. Os espectadores aprenderam a acompanhar
aquele grupo. Ainda que não tenha sido feito um trabalho tão explícito de construção de
personagem e empatia por eles como foi com as Marias, as próprias histórias foram
trabalhando essa dimensão, possibilitando o pacto.
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Figura 54
A partir de um quadro de lembranças103 a estrutura narrativa se utiliza de
flashbacks e trabalha bem as subtramas, demonstrando, inclusive, que embora as
novidades possam chamar a atenção em algum momento, a tradição é o que fica. Ao ver
Dulce relembrando os principais momentos daquele espaço, cria-se uma empatia pela
personagem, e o espectador pode ser levado a lembrar também, associando os
sentimentos da personagem aos seus.
O bar novo faz sucesso no início, mas logo vai esvaziando. É curioso observar
que, ao contrário do Bar da Dulce, este não tem nenhuma referência à Antárctica104,
sendo outra cerveja que compõe o cenário. Isso demonstra a construção da imagem da
marca, afastada dessa nova tendência da moda. Já a feijoada com roda de samba que
Dulce e Vavá organizam com a ajuda de Guto tem a Antárctica como cerveja oficial105,
marcando seu posicionamento como cerveja tradicional que tem tido a concorrência de
cervejas artesanais e outras novidades que chegam ao mercado.
Em relação ao regime de serialidade, chamam a atenção as experimentações da
plataforma. As duas primeiras temporadas eram exibidas em episódios disponibilizados
a cada semana. A terceira temporada foi disponibilizada como um curta-metragem de
vinte e quatro minutos, mas a estratégia continuou com os vídeos extras, os teasers e o
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https://youtu.be/BUJEbcxGcZw?t=18s <acesso em 29 de agosto de 2018>
https://youtu.be/TlyWr1M0Pjk?t=52s <acesso em 29 de agosto de 2018>
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https://youtu.be/SlR7yWcwsa4?t=2m41s <acesso em 29 de agosto de 2018>
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trabalho nas redes sociais. Observa-se que a mudança pode ter vindo do número de
comentários do público reclamando sobre a demora entre um episódio e outro, sendo
estes muito curtos, mas traz também uma tendência das plataformas streaming, como a
Netflix, que disponibiliza a temporada inteira para seus assinantes. Sendo assim, a
quarta temporada, “Na Fogueira”, também foi disponibilizada como um curta, porém,
na quinta temporada e nas temporadas do spin off “Quase Numa Boa”, os episódios
voltaram a ser divididos, porém, disponibilizados todos no mesmo dia para que o
espectador escolhesse se veria tudo de uma só vez ou em partes.
Com personagens bem construídos e boas histórias, a Cerveja Antárctica
acabou criando sua própria narrativa em um universo que tem aderência aos valores da
marca, ajudando na sua propagação. Não por acaso, ainda hoje, as redes sociais da
marca estão atreladas a esse conteúdo.
Ao contrário das Marias, que fez uma parceria com a televisão, a série da Boa
ficou apenas na internet, mas ainda assim, consegue construir um planejamento
multimídia bem arquitetado e ultrapassa o espaço online com diversas ações em festas
populares como o bloco da Boa, que saiu no carnaval com a presença do elenco em
2017 ou a caravana por bares do Rio de Janeiro com elementos temáticos da série, como
o bolinho de peixe que Marcelão criou.
Essa estratégia entra em sintonia com algo que a marca já fazia em sua
comunicação, criando uma relação direta com o público, ao patrocinar festas populares
e criar espaços próprios, como o São João da Boa ou a Academia da Boa.
Na construção da dramaturgia da série, percebe-se uma tradição aristotélica de
privilegiar o conflito, a construção do drama. Não por acaso, as listas do Spotify são por
temporada e não por personagens, como no caso da série da Intimus. Isso não quer dizer
que as personagens não sejam bem desenvolvidas, há um esforço no aprofundamento
das personalidades e no background de suas trajetórias pregressas.
Ainda que traga elementos das últimas campanhas como o “Bar da Boa” ou
“Diretoria”, percebe-se, aqui, uma narrativa ampliada que não gira apenas em torno da
piada como desculpa para beber cerveja. Há um bar especial para os amigos, assim
como há o consumo intenso da bebida, porém os dilemas e conflitos são desenvolvidos
para além do ato em si. A cerveja está inserida na série, sendo mais um elemento e não,
o motivo para as histórias acontecerem.

168

As redes sociais são utilizadas como apoio na divulgação, não ampliando muito
o universo criado, mas trazendo novas possibilidades de interação. Antártica não criou
um perfil especial no Instagram, trabalhando apenas no próprio perfil da marca com
fotos e vídeos diversos das personagens; muitas imagens de cenas e bastidores,
construindo a expectativa para a série. A maioria das postagens trazia fotos still, sem
uma arte, nem mesmo uma assinatura com a programação visual da campanha.
A estratégia da Antárctica, na página oficial da cerveja no Facebook, seguia
uma estratégia parecida. Porém, foi criada também uma página que simulava o perfil do
protagonista Guto. A página se chamava “Guto da Boa”, e as postagens eram uma
experiência de construir postagens como se a própria personagem estivesse
administrando o espaço, falando em primeira pessoa e se referindo a acontecimentos da
série como se fossem sua vida. Tanto que, quando terminou a série e veio o spin-off
com Marcelão como protagonista, a página mudou de nome e administrador, passando a
se chamar “Marcelão da Boa”.
Porém, o maior esforço da dramaturgia da Boa está concentrado em situações
relacionadas a festas populares e funções dramáticas bem estabelecidas, sempre
relacionando com a cerveja Antártica. Logo, a estratégia de multiplataformas também
segue esse raciocínio. O canal do Spotify da marca, traz playlists separadas por
temporadas, cada uma acompanhando o tema trabalhado nos episódios. Os dois sambas
“criados” pela personagem Guto também estavam disponibilizados na íntegra, O samba
“Duda” da temporada no Gogó, que trazia também na lista diversos sambas. Já na
playlist da temporada “Na Lata”, havia várias marchinhas de carnaval, enquanto que o
“Na Fogueira” trazia forrós. As temporadas “No Boteco” e “Na Pressão” tinham a
predominância do samba também, que acaba sendo o principal ritmo da série.
Os vídeos extras do canal do Youtube trazem situações relacionadas aos
acontecimentos na série, tanto que estão organizadas nas playlists de cada temporada, ao
contrário das Marias que tem uma playlist apenas para os vídeos extras. É possível
encontrar cenas de bastidores, vinhetas com chamadas ou comentários sobre alguma
situação, vídeo com a receita do bolinho ou da feijoada. Além de alguns insertes da
própria dramaturgia, como o vídeo que gravam de Guto na praia, na temporada No
Gogó. Tudo está em função do tema e tramas desenvolvidos na temporada em questão,
sendo as personagens peças importantes dessa construção, mas não exatamente o ponto
principal como acontecia com as Marias.
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Pelos comentários nas redes sociais e nos episódios no Youtube, a série da Boa
não construiu um fandom tão apaixonado quanto as Marias. Mas percebe-se a boa
aceitação da série pela visualização de cada vídeo, comentários nas redes sociais e
participação nos eventos promovidos. De uma maneira diferente da Intimus, é possível
também dizer que o objetivo comunicacional da AlmpBBDO foi atingindo, cumprindo
o encargo dado pela Antárctica.
A qualidade da dramaturgia e as estratégias criativas multimídia chamam a
atenção, fazendo o case se destacar no cenário das webséries de branded content
brasileiro.

4.2 SPIN OFF
O universo foi tão bem construído e funcionou de uma forma tão harmônica
com o público que o spin off acabou sendo uma solução criativa. Focando na
personagem Marcelão, criou-se um vlog que trazia um episódio por semana entre 28 de
fevereiro e 19 de outubro de 2018, e outras três temporadas da série intitulada “Quase
Numa Boa”: “No carnaval”, “No curso de Garçon” e “No samba”.
O spin off não traz mais o grupo inicial, nem o Bar da Dulce. É concentrado em
Marcelão, que ainda cita os amigos, mas está em um processo de reciclagem, fazendo
cursos na Academia da Boa. Primeiro treinando para ser ambulante durante o carnaval;
depois, em um curso de garçom, que rende as duas últimas temporadas. Sua namorada
Alice também surge, nesses episódios, e traz com ela seu irmão, Mauro, que se torna
colega de Marcelão nos cursos.
Aqui, a inserção da marca é ainda mais explícita porque a Antárctica é que
promove os cursos. Ainda assim, não parece exagerada nem incômoda por ter uma
coerência dentro do mundo ficcional criado. E, por ter relação com o mundo real, já que
a Academia da Boa realmente existe, oferecendo cursos para garçons e reciclagens para
os diversos profissionais da área106.
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<https://www.antarctica.com.br/campanhas/quase-numa-boa/academia-da-boa> , acesso em 10 de
janeiro de 2018.
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Figura 55
Marcelão mantém o perfil atrapalhado e constrói uma dupla instigante com
Mauro, uma espécie de Branco e Augusto, mas com variações, já que Mauro é um
homem mal humorado, enquanto que Marcelão ainda que atrapalhado, acaba sendo uma
espécie de “mentor” de Mauro, por sua experiência e por sua personalidade proativa.
Surge também uma nova personagem, uma colega dos dois, chamada Olívia,
que é tão mal-humorada quanto Mauro e vai se tornar seu par romântico. Ainda que
Marcelão seja a personagem que veio da outra série e tenha um papel de protagonismo,
é de Mauro a curva de aprendizado maior. Ele está se tornando um garçom, enquanto
Marcelão está apenas se reciclando. Ele não gosta de pessoas e aprenderá a conviver. E
ele é quem se apaixona e inicia um romance com Olívia.
É curioso que a exploração da marca, nessa nova série, ainda que seja mais
explícita, fica em segundo plano; não há uma construção do consumo da cerveja, nem
mesmo das características do produto. A marca está ali como adjuvante, apresentando
seus valores e preocupação com o público.
O planejamento online também continua mantendo a mesma estratégia,
subindo os vídeos no canal do Youtube e utilizando as demais redes sociais para
divulgação e como forma de trabalhar o universo ficcional. A página no Facebook que
se chamava “Guto da Boa” passa a se chamar “Marcelão da Boa” com uma postagem da
personagem dizendo que está passando a página para o amigo atrapalhado, mantendo a
ilusão de realidade.
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A escolha de trabalhar melhor a personagem Marcelão, deslocada do grupo
inicial, reforça o tom de comédia que a série foi ganhando a cada temporada. O gênero é
um dos mais procurados na internet, vide sucesso de grupos como Porta dos Fundos e
Choque de Cultura.
A criação do “Vlog do Marcelão” também segue outra tendência das redes, a
partir do sucesso dos chamados “Youtubers”, influenciadores digitais que falam sobre
assuntos diversos. Dessa maneira, a Cerveja Antárctica acaba atingindo outro tipo de
público, não apenas os que gostam de dramaturgia em geral.
Percebe-se, também, com isso, uma simplificação da produção nesse formato,
já que basta um cenário simples e o ator olhando para a câmera. Essa estratégia pode ser
considerada na categoria de vídeos extras, auxiliando na divulgação do “Quase numa
Boa”, ao trabalhar a personagem Marcelão; isso porque não entra na estratégia de
divulgação digital. Não há cards avisando que tem um vídeo novo no canal, e os vídeos
não estão listados no site da Antárctica.
O topo do canal do Youtube também não traz a arte do Vlog, preferindo manter
a da última temporada da série.

Figura 56
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4.3 ANÁLISE DRAMATÚRGICA DA BOA
Conforme foi dito, a dramaturgia da Boa é centrada em conflitos cotidianos
envolvendo uma turma de amigos. Suas personalidades vão sendo aprofundadas, aos
poucos, ainda que sejam baseadas em estereótipos e cumpram funções dramáticas na
estrutura construída.
A cada temporada, há uma temática com um conflito principal que organiza a
curva dramática, com uma serialidade continuada que, embora se encerre ali, reverbera
nas demais temporadas, em especial, a quinta, que traz uma espécie de resumo do que
eles passaram até o momento.

Figura 57
No Gogó, é a primeira temporada, com cinco episódios de duração variada que
conta a história de amor entre Guto e Duda. Guto é uma ambulante que sonha em ser
sambista, enquanto Duda é uma moça de classe média que frequenta a praia onde ele
trabalha. Sem coragem de assumir que vende cerveja ali, Guto mente que é empresário e
que toca em uma banda de rock.
A curva dramática gira em torno desses encontros e desencontros do casal
desenvolvendo os dois conflitos do protagonista: conquistar a sua musa e fazer sucesso
com seu samba. Tudo começa com um teaser de Guto na quadra do Cacique de Ramos,
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tocando a Tamarineira e dizendo que ainda não sabia, mas aquele dia ia mudar a vida
dele.
Guto fala de uma lenda de que o sambista que toca na Tamarineira consegue
sorte em sua carreira. O ponto de ataque, no entanto, é quando ele vê Duda na praia, e
um amigo troca de lugar com ele para parecer que Guto é o cliente e não, o vendedor da
cerveja. Utilizando a latinha, ele se aproxima de Duda e iniciam uma conversa. Essa
paixão repentina inspira Guto a compor o samba em homenagem a sua musa.
Quando Guto reencontra Duda, e ela o chama para sair à noite com uns amigos,
em um bar do baixo Leblon, há uma nova virada na trama. Ele se sente deslocado e,
quando vai embora, mais uma vez, finge ser quem não é, apontando um carro como
sendo o seu. Duda coloca seu telefone no vidro do automóvel, mas o verdadeiro dono
chega e sai com o carro sem dar tempo de o rapaz anotar o número.
Sem o telefone, Guto procura por Duda na praia enquanto termina o samba.
Isso causa outra virada na trama, porque alguém o grava cantando esse samba na praia
com o celular, e o vídeo vai parar na internet, viralizando e deixando o rapaz famoso.
Guto fica desesperado com medo de Duda ver o vídeo e descobrir a mentira. Logo um
dos objetivos de Guto, que era ficar famoso com seu samba, ameaça o possível namoro
iniciado após ele reencontrar Duda na praia.
Duda acaba vendo o vídeo e termina o relacionamento, mas Guto é chamado
para participar de uma roda de samba no Cacique de Ramos. Duda vai até lá, mas diz
que não quer mais nada com ele. No final, os dois se reencontram na praia, dando
abertura para um novo início. Como diz o próprio protagonista em voz over “De volta
aos primeiros acordes, só que agora no tom certo”.
Percebe-se uma história aqui com começo, meio e fim que poderia ter
continuidade ou não. Centrada no casal, em um universo restrito, não parecia ter fôlego
para muitas outras aventuras. É uma estrutura clássica de comédia romântica com
reviravoltas e atrapalhações, que unem e desunem o casal em diversos momentos.
Porém, tudo em um tom leve, divertido, sem muito sofrimento.
A ideia, a partir daí, foi ampliar esse universo, trazendo novas personagens,
situações e um outro cenário, o bar da Dulce, no lugar da praia, onde aconteceram as
principais situações da primeira temporada.
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4.3.1 Serialidade
A série da Boa é uma Saga com uma narrativa complexa que traz uma estrutura
mais refinada que a série das Marias. Ainda que, a cada temporada, as tramas tenham
começo, meio e fim, há uma visível progressão temporal e aprofundamento das relações
daquelas personagens com uma serialização clara entre os temas.
A progressão dramática é continuada, ainda que o espectador possa assistir a
qualquer uma das temporadas, de maneira independente, que é possível compreender a
trama. Dentro de uma temporada, no entanto, os episódios pedem uma ordem exata para
compreensão da história desenvolvida.
Tais quais as séries dramáticas de longa duração, a cada temporada, as
informações essenciais para compreensão daquele universo ficcional são reforçadas. A
relação de amizade entre eles, o casal Vavá e Dulce e seu bar, o perfil atrapalhado de
Marcelão, o romance de Guto e Duda. Às vezes, esse reforço é de maneira explícita
como quando Guto pede Duda em casamento e pergunta se ela lembra como eles se
conheceram. Vem então, um flashback da cena da primeira temporada. Ou quando
Dulce comenta com Vavá tudo que eles passaram vendo as fotos do álbum de
lembranças.
Outras vezes, são estratégias mais implícitas como uma frase solta de Marcelão
ironizando os “problemas” de Dulce e Vavá. "Ai, caramba, achei um pacote cheio de
dinheiro, o que vou fazer. Ai, o bar tá bombando, onde é que eu vou colocar tanta gente,
olha". (Marcelão, No Boteco, 5:55). O problema do bar “bombando”, Dulce acabou de
falar, mas o pacote de dinheiro é da temporada anterior e não é explicado nessa
temporada, quem não viu, não vai entender essa referência.
Há um visível amadurecimento deles enquanto grupo. A intimidade aumenta,
as situações passadas ajudam a ampliar os laços de amizade, há uma dinâmica divertida
que vai sendo reforçada e ajudando na construção da empatia, não apenas pelas cinco
personagens, mas pelo grupo de amigos que representa a Boa.
A maneira como as tramas vão se entrelaçando também ajuda nessa
complexificação, não tendo mais apenas um plot ou um objetivo. Ainda que o
protagonista seja claramente identificado, a cada temporada, e que nas duas últimas, o
protagonismo seja dividido entre o casal, reforçando que os três homens é que são os
verdadeiros protagonistas da série, em especial, Guto, o protagonista da primeira
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temporada e que continua sendo o “líder” nas demais, devido a sua personificação na
página do Facebook.
“No Gogó” tem Guto como sujeito principal, com seus dois objetos de desejo:
o samba e a musa. Já a segunda temporada traz Vavá também com dois objetivos:
reformar o bar e devolver o dinheiro que achou. Marcelão é o protagonista da terceira
temporada, e seus objetivos são múltiplos a partir do ponto inicial em que é demitido.
Ele precisa de outro emprego, precisa pagar o aluguel, quer ajudar os amigos no bar e
provar para Alice que é um homem responsável.
Em “Na Fogueira” Guto e Duda querem casar, mas também querem ajudar a
ONG do Sr. Tenório. E, em “Na Pressão”, todos têm o objetivo de salvar o bar da
Dulce. Marcelão entre eles é o que traz uma trama extra, derivada desta, que é procurar
um novo emprego.
A estrutura da curva dramática é construída intercalando esses objetivos e
trabalhando os ganchos focados no objetivo principal da temporada. Em “No Gogó”, no
primeiro episódio, Guto apresenta a lenda da tamarineira e conhece Duda, mentindo
sobre sua vida. O gancho é ele criando o samba e o amigo avisando que a “mentira, vai
dar merda”.
No segundo episódio, há a busca por Duda e o primeiro encontro deles, em um
bar com amigos dela, onde ele se sente deslocado e logo sai. O gancho tem relação com
os encontros e desencontros da dupla, como Guto finge que um carro na rua é seu, Duda
escreve seu telefone lá, mas antes que ele anote, o dono do carro sai, terminando o
episódio com Guto lamentando o fato.
O terceiro episódio é mais focado no samba. Guto canta enquanto vende
latinha na praia, e uma pessoa grava no celular. Ele reencontra Duda e os dois namoram,
mas quando ele chega em casa, os amigos mostram que o vídeo com ele cantando
viralizou na internet, deixando-o preocupado e sendo o gancho do episódio.
Já o quarto episódio foca na descoberta de Duda. Cria-se um suspense, com
Duda, primeiro, vendo um incêndio em um prédio próximo, mas depois ela acaba
descobrindo a verdade. O gancho é ela indo embora e deixando Guto sozinho na praia.
Por fim, o último episódio traz Guto convidado para tocar em uma roda de
samba no Cacique de Ramos. Duda tenta ignorar, mas acaba indo, ainda que diga que
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foi “apenas pelo samba”. O final são os dois na praia com um gancho para um recomeço
do relacionamento.
A temporada se fecha e, ao mesmo tempo, constrói esse final aberto, sendo
possível o desdobramento em novas temporadas. Porém, em vez de focar apenas no
casal, Matheus Rocha e Quico Meireles preferem ampliar o universo e trazer novas
personagens, o que complexifica a narrativa e a serialização.
Em “Na Lata”, os conflitos giram em torno do problema do bar, no dinheiro
encontrado por Vavá e no curso da sobrinha dele. Isso sem falar no desenvolvimento da
amizade do grupo, já que muitas cenas são apenas dessa interação entre eles.
O primeiro episódio estabelece os conflitos e o mundo ficcional. Há uma
grande conversa com os amigos, apresentando a relação entre eles ao mesmo tempo em
que explica a situação difícil do bar. Vem a solução financeira: catar latinha. E, durante
o carnaval, uma montagem em paralelo vai construindo a curva de Vavá catando
latinha, e o rapaz colocando o dinheiro na mochila e o perdendo durante a festa. Há
tempo ainda para Vavá encontrar a sobrinha que fala sobre o prêmio que a ONG ganhou
e o convite para um curso na Alemanha. O gancho é Vavá encontrando o dinheiro e
perguntando a Marcelão o que faz com isso.
O segundo episódio traz o conflito ético de encontrar o dono do dinheiro, a
única pista é o símbolo no envelope, enquanto Vavá e Guto tentam descobrir, Marcelão
tenta convencer a utilizar o dinheiro. No caminho, a sobrinha de Vavá diz que a
empresa alemã só paga o curso, mas ela teria que custear a passagem, sendo mais um
motivo para ele usar o dinheiro. O gancho é Dulce encontrando o dinheiro embaixo da
cama.
No terceiro episódio, Dulce reforça o grupo de busca pelo símbolo. Na
estrutura da amizade do grupo, Guto cita Duda pela primeira vez, chamando-a de
namorada, no que Vavá brinca por ele estar assumindo a moça. A situação do bar se
complica com um curto-circuito que faz Marcelão dizer que é um sinal para usarem o
dinheiro, mas, nesse momento, Guto diz que encontrou o dono do dinheiro, sendo o
gancho do episódio.
O quarto e último episódio é a resolução de tudo. Vavá devolve o dinheiro, e o
dono quase não agradece, saindo correndo. Mas vem a ligação das histórias, já que o
dinheiro era para bancar um bloco de carnaval que estava fazendo um concurso de
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marchinhas. A vencedora é a sobrinha de Vavá que conta a história do tio.
Sensibilizados, os donos do bloco fazem um mutirão para reformar o bar da Dulce. Com
o dinheiro do concurso da marchinha, a ONG banca a viagem da sobrinha para
Alemanha terminando tudo bem.
Não há aqui um final aberto como “No Gogó”, já que não tem nada a se
resolver, mas com a reforma do bar e a vida que segue, há espaço para novas aventuras
do grupo. Detalhe que a sobrinha de Vavá não mais aparece na série, o que pode ser
justificado pelo fato de ela estar na Alemanha.
A temporada “No Boteco” é em formato de curta-metragem, sem episódios,
porém é possível identificar ganchos e respiros na curva dramática da trama que gira em
torno de Marcelão e seus dilemas que começam quando ele é demitido de um
supermercado onde trabalha pela ex-namorada, Alice.
Todos os conflitos partem de protagonista, tendo apenas o “problema” do bar
como um conflito extra que será resolvido pela união das tramas. Marcelão fica
desempregado; em consequência, é despejado do lugar onde mora. Sem emprego e lugar
para dormir, é acolhido por Dulce, primeiro apenas para dormir no depósito do bar,
depois, como garçom aprendiz. Essa estrutura faz uma espécie de primeiro arco, que
tem também a explicação de que o bar está cheio de clientes, mas eles estão reclamando
que não tem tira-gosto para acompanhar a cerveja.
Trabalhando no bar, Marcelão ajuda o casal, mas cria uma confusão quando
resolve ajudar o Sr. Miyagi que, com uma tempestade, ficou sem luz e corre o risco de
perder os peixes. Ele resolve levar os peixes para o freezer do bar, o problema é que ele
pega dinheiro do caixa, sem falar com Dulce e Vavá para comprar o produto na mão do
peixeiro. Isso cria uma segunda curva, abrindo o gancho para Marcelão resolver o
problema criando o bolinho de peixe especial, receita da tia Léa, mas com cerveja
Antárctica.
Como resolução, o bolinho é um sucesso, fazendo com que Marcelão ganhe o
emprego definitivo como garçom do bar. Com o dinheiro, ele pode retornar ao antigo
quarto em que morava e ainda impressiona Alice que abre uma possibilidade para que
os dois voltem a namorar, deixando um gancho na temporada como foi com Guto e
Duda.
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Também em formato de curta-metragem, “Na Fogueira” gira em torno do
casamento de Guto e Duda, tendo a questão do incêndio da ONG do Sr. Tenório como
trama paralela, além da organização da festa de São João do bairro. Seguindo o mesmo
formato de serialidade, as três tramas se misturam, sendo possível ainda identificar os
pontos de virada e pequenos ganchos.
Tudo começa com o pedido de casamento, com direito a flashback para
mostrar o início do namoro e a comemoração no bar pelo noivado. Vem o primeiro
gancho com a notícia do incêndio na ONG.
A segunda parte gira em torno dos preparativos do casamento, mas Guto está
disperso por causa do problema da ONG, a situação se resolve com a resolução do casal
de doar a verba do casamento para a reconstrução do local, adiando a festa. Esse é o
gancho para a ideia de Marcelão, que estava organizando com Dulce o São João do
bairro.
Na última parte, temos a expectativa para a festa de São João e a revelação do
plano de Marcelão de fazer um casamento de verdade de Duda e Guto durante o arraiá,
que gera o gancho para o convite do elenco aos espectadores que queiram se casar, já
que a cerveja Antárctica está organizando um casamento coletivo no Forró da Boa.
A última temporada volta a ser construída em episódios, ainda que publicados
todos de uma vez. Esse formato de serialidade é comum em plataformas streaming,
deixando a cargo do público a escolha de ver tudo de vez ou em partes. Separados em
episódios distintos, ao contrário do formato de curta-metragem das duas temporadas
anteriores, fica mais fácil parar quando desejar, retornando para os próximos episódios.
Por ser a última temporada, há um clima de nostalgia, o primeiro episódio
começa com o quadro de lembranças de Dulce, tendo ela e Vavá comentando sobre tudo
que viveram até ali. O bar é um sucesso, os amigos estão bem e felizes, não parece
haver mais conflitos, até que chega o empresário fazendo a oferta de sociedade que o
casal não aceita. O gancho do episódio instaura o conflito: o bar precisa ser entregue,
porque o empresário fez uma oferta irrecusável pelo imóvel.
O segundo episódio gira em torno dessa transição do bar da Dulce para o novo
bar, chamado “Fiuza´s bar”, mantendo o tom de nostalgia, com flashbacks dos
momentos vividos pelo bar da Dulce. A outra trama do episódio gira em torno de
Marcelão procurando emprego. Ele tenta alguns locais, mas não consegue nada e acaba
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aceitando trabalhar no Fiuza´s, o que deixa Vavá chateado. O gancho do episódio é ele
contando sobre o emprego e o amigo se irritando.
O terceiro episódio traz a curva descendente do Fiuza´s bar, que já está com o
movimento fraco. E também na briga e reconciliação de Vavá e Marcelão. Mantendo o
clima nostálgico, Dulce apresenta um álbum de fotografias com momentos da amizade
dos dois, convencendo o marido a perdoar. Sem saber disso, Marcelão chega com uma
tatuagem mal feita de Vavá e Guto como prova de amizade, reforçando o tom cômico
da personagem. O gancho fica por conta de Guto que diz ter uma ideia para juntar o
grupo de novo, sem revelar ainda o que é.
O quarto e último episódio gira em torno do plano de Guto, que é fazer uma
feijoada com a ajuda de todos que já participaram da série, de alguma forma. Ao mesmo
tempo em que o Fiuza´s bar fica completamente vazio, a feijoada é um sucesso, fazendo
o empresário desistir do negócio, e o ponto retornar ao casal, que pode reinaugurar o
Bar da Dulce.
É um fechamento nostálgico, valorizando a amizade, os momentos vividos; e o
slogan de “coisa boa gera coisa boa”, poderia abrir para novas temporadas ou encerrar
dessa maneira. O spin off acompanhando Marcelão acaba sendo uma solução mais
concentrada, que explora a Academia da Boa, mas também alguma continuidade com a
série original, já que o Bar da Dulce e o grupo de amigos são citados em alguns
momentos. Tanto que o último episódio da série “Quase nunca boa”, revela que Mauro,
o amigo que Marcelão faz nos cursos, conseguiu um emprego no bar da Dulce,
religando o spin off com a série da Boa, fechando e reabrindo o ciclo, caso queiram em
algum momento.

4.4.1.1 Na Lata
Na Lata é uma temporada que se passa durante o carnaval, construindo uma
relação direta da série com o calendário festivo do país. O protagonista agora é Vavá,
marido de Dulce com quem tem um bar. O casal, que é amigo de Guto, está passando
por um problema financeiro. O imóvel está com infiltração e ainda dá uma pane elétrica.
O amigo Marcelão dá a ideia de eles catarem latinha durante o carnaval, no que Guto dá
apoio e diz que eles podem ir junto, com ele vendendo cerveja e os amigos catando as
latinhas que vão se espalhando no chão.
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Apesar de Dulce, Marcelão e Vavá não terem participado da primeira
temporada, os diálogos dão a entender que eles são amigos de Guto há muito tempo. Em
uma construção de serialidade com a temporada anterior, Duda e Guto estão agora
namorando, mas o romance deles não é muito desenvolvido aqui, sendo apenas citado.
E os dois aparecem juntos em uma cena.
A chamada da série é com Guto apresentando seu amigo Vavá e dizendo que
ele passou por uma situação complicada, convidando o público a acompanhar. Ou seja,
ainda que Guto tenha pouca participação na trama, há uma busca pela ampliação do
universo construído na primeira temporada e também uma intenção de desenvolver a
continuidade da história.
O ponto de partida aqui é quando Vavá encontra um pacote de dinheiro na rua.
Como está com problemas financeiros, Marcelão incentiva a usar o valor, mas sua
consciência não deixa utilizar o dinheiro, preferindo procurar o dono.

Figura 58
Antes de estabelecer esse conflito principal, no entanto, Vavá encontra a
sobrinha no bloco e ela conta que a ONG onde ela trabalha ganhou um prêmio e ela foi
convidada para fazer um curso na Alemanha. Isso será outra motivação para Vavá
utilizar o dinheiro encontrado porque a garota precisa comprar as passagens.
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A única pista do dono do dinheiro é um símbolo impresso no pacote que
também está espalhado pela cidade. Todos começam a pesquisar sobre o objeto, porém,
não há muitas pistas. Marcelão continua insistindo para Vavá gastar o dinheiro, mas ele
não quer. A situação do bar, no entanto, piora, um cano estoura e dá um curto-circuito
na luz, fazendo Marcelão dizer que é um sinal. Porém, nesse momento, Guto encontra o
dono do pacote.
Sem saber o que fazer, Vavá pergunta à sobrinha se é melhor resolver os
problemas de forma ilícita ou ser honesto e encarar os problemas. Ela dá força ao tio
para fazer o certo, sem saber exatamente o que está acontecendo. Isso reforça o slogan
da série que diz que “coisa boa, gera coisa boa”, incentivando as personagens a fazer o
que é certo. Vavá devolve o dinheiro, e, a princípio, o rapaz mal agradece o gesto, o que
o deixa sem graça, mas com a consciência tranquila de que fez o certo.
A resolução, no entanto, traz a união das duas tramas. O rapaz que perdeu o
dinheiro era o dono de um bloco de carnaval que estava fazendo um concurso de
marchinhas e parte do dinheiro era para bancar o bloco e a outra, era o prêmio. Quem
ganha o concurso é a ONG da sobrinha de Vavá e, com o dinheiro, ela poderá viajar
para fazer o curso. Paralelo a isso, ela conta que a marchinha “Catador” foi inspirada no
tio e na situação que ele viveu. Os donos do bloco fazem um mutirão para reformar o
bar, resolvendo o problema de Vavá.
Ainda que cada personagem continue cumprindo uma função e parta de
estereótipos,

aqui,

percebe-se

um

aprofundamento

de

suas

personalidades,

principalmente de Vavá, um homem honesto, amigo, que se preocupa com todos e quer
fazer o correto. A própria marchinha criada pela sobrinha se inspira nele. Com os versos
“Vai, vai, catando o amor, catando lata pra salvar geral. Cata, cata, catador, ê ô, você é o
herói do carnaval. Vai, vai, catando o amor, catando lata pra salvar geral”, reforça o
catador de lata que Vavá representa como um símbolo do Rio de Janeiro.

4.4.1.2 No Boteco
A temporada No Boteco é protagonizada por Marcelão e é atípica, por não ter
divisão de episódios e se apresentar como um curta-metragem de vinte e quatro
minutos. É uma continuação do universo construído em Na Lata, com acontecimentos
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em torno do Bar da Dulce, além de ser apresentado como parte da série Boa em todas as
plataformas da Antárctica.
A curva dramática também segue um modelo parecido com o Na Lata, ainda
que, sem episódios, construindo uma curva dramática para a trama de Marcelão, que é
demitido do supermercado onde trabalha e despejado do quarto que aluga por causa do
atraso do aluguel. Há também tramas paralelas como a peixaria do Sr. Miyagi, que fica
sem luz por causa da chuva e a dificuldade do Bar da Dulce de servir tira-gostos para os
clientes.
Como Marcelão já tinha participado da temporada “Na Lata”, não foi preciso
Guto vir apresentá-lo como fez com Vava; o universo ficcional já estava construído e o
espectador já, estava familiarizado. Agora só precisava acompanhar a nova aventura da
turma.
Assim como em Na Lata, as três tramas vão se misturando e uma, de certa
forma, resolve a outra, partindo sempre da ação de Marcelão. Ele é demitido e não tem
como pagar o aluguel, por isso, é despejado e acaba pedindo ajuda a Vavá e Dulce. O
casal o acolhe no bar, onde ele fica dormindo no depósito e trabalhando como garçom
em experiência.

Figura 59
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Dulce, no entanto, começa a ficar chateada porque o rapaz toma muito espaço
além de ser atrapalhado. E tudo piora quando ele resolve ajudar o Sr. Miyagi que ficou
sem luz na peixaria e pode perder o carregamento de peixe. Marcelão compra os peixes
com o dinheiro do bar e os coloca no freezer das cervejas sem falar com o casal. Dulce
se irrita e está quase para demitir Marcelão, mas ele tem uma ideia. Liga para tia Leia e
pede uma receita de bolinho de peixe. O bolinho de peixe de Marcelão faz sucesso e
contribui para resolver o problema de tira-gosto do bar, ajudando a vender mais cerveja
e dando mais lucro a Dulce e Vavá. Com isso, Marcelão consegue um emprego fixo no
bar e pode voltar para sua casa.
Uma última trama, que é pouco desenvolvida na temporada, é o romance entre
Alice e Marcelão. Ela aparece no início como a chefe dele, que o demite e, na conversa,
é informado que eles já foram namorados. No final, ela aparece no bar para provar o
bolinho e abre um espaço para que o casal possa retornar.
Seguindo o mesmo padrão de Na Lata, No Boteco ajuda a aprofundar a
personalidade de Marcelão. Um rapaz atrapalhado, mas de bom coração que acredita
que tudo pode dar certo e que “coisa boa gera coisa boa”. Não tem sorte no amor, tanto
que em uma cena, fala das diversas namoradas que já teve e também não tem muita
instrução, vide a cena em que Dulce e Guto tentam criar um currículo para ele.
No Boteco ajuda também a reforçar os laços de amizade do grupo, além de
demonstrar que o bar está dando certo, após os problemas iniciais. Há uma citação
também aos acontecimentos do Na Lata, reforçando a serialidade quando Marcelão cita
que os problemas de Vavá e Dulce são ótimos como “achar um pacote de dinheiro”.

4.4.1.3 Na Fogueira
Já a temporada Na Fogueira retorna ao casal Guto e Duda, só que agora
seguindo o mesmo padrão de grupo e de tramas paralelas. A trama se passa no São
João, trazendo mais uma festa popular para o universo da série e gira em torno de três
plots: o pedido de casamento de Guto a Duda, a festa de São João do bairro e o incêndio
na ONG do Sr. Tenório. Mais uma vez, as três curvas se entrelaçam, uma resolvendo a
outra.
Guto pede Duda em casamento durante uma roda de samba no bar da Dulce.
Tudo parece bem nessa trama, eles estão felizes, têm condições de fazer a festa e todos
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os amigos estão comemorando com eles. O ponto de virada dessa trama é o início da
seguinte. Quando todos estão festejando o noivado no bar, chega a notícia de que um
balão caiu no telhado da ONG do bairro, destruindo a sede com o incêndio.
O fogo rapidamente toma conta do prédio, destruindo a sede. Sr. Tenório fica
desesperado, sem saber como resolver a situação, sendo amparado pelos vizinhos.
Como Guto tem uma relação afetiva com a ONG, fica muito triste não conseguindo se
concentrar nos preparativos do casamento. Duda, então, tem a ideia de adiar a festa e
doar o dinheiro para reconstruir a ONG, emocionando Sr. Tenório.

Figura 60
Enquanto isso, Dulce e Marcelão ajudam a preparar a festa de São João do
bairro. Marcelão tem a ideia, então, de propor que o casamento na roça da quadrilha seja
um casamento real de Guto e Duda, só que como uma surpresa para o casal. E, de certa
forma, para o público também, já que, na estrutura da curva dramática, Marcelão não
expressa totalmente o seu plano, sendo revelado nas ações da festa, como uma menina
sujando a roupa de Duda e levando-a para trocar. Os pais de Duda aparecendo na festa
de surpresa. Marcelão puxando a quadrilha e recebendo o juiz de paz. Até que inicia a
cerimônia.
O episódio termina com todos comemorando o casamento de Duda e Guto, não
mais com São João ou mesmo músicas juninas e sim, com o samba do casal que Guto
compôs na primeira temporada, reforçando a continuidade ao relembrar o tema musical
da série e suas raízes com o samba e o Rio de Janeiro.
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Na Fogueira, assim como as demais temporadas, aprofunda as personalidades
de Guto e Duda, ainda que esta continue pouco desenvolvida. Não sabemos o que Duda
faz da vida, tendo apenas pistas de que seja de uma família de classe média. Ela cumpre
a função de musa de Guto até o final, ainda que demonstre um bom caráter e
generosidade como no ato da doação para a ONG.
Já Guto continua sendo um ambulante, mas está fazendo cada vez mais sucesso
como sambista. É um rapaz de origem humilde, que foi ajudado pela ONG de Sr.
Tenório e tem um bom coração, querendo ajudar a todos. O amor dos dois também é
reforçado

através

do

ideal

romântico

dos

melodramas

de

que

“foram felizes para sempre”.

Figura 61
Desde que ficaram juntos em “No Gogó”, Guto e Duda não brigam ou têm
algum problema na relação. A questão do dinheiro para a cerimônia é o único conflito
que enfrentam. Isso também faz um link com uma campanha real que a Cerveja
Antárctica fez no São João de 2017, convidando casais que queriam casar, mas não
tinham condições de fazer a festa para um casamento coletivo promovido pela marca.
Ao final do episódio, os atores explicam a ação e convidam a todos que quiserem para
se inscrever no site.
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4.4.1.4 Na Pressão
A última temporada da série Boa, volta a ter episódios separados, porém,
agora, todos são disponibilizados ao mesmo tempo no canal, seguindo a tendência de
plataformas streaming. Com quatro episódios, Na Pressão é uma espécie de despedida
da turma, construindo um tom nostálgico no tema e nos episódios.
A trama gira em torno do fechamento do bar da Dulce. Apesar de estar indo
muito bem, Vavá e Dulce negam a proposta de um investidor que queria se tornar
sócios deles. O empresário, então, resolve propor ao dono do imóvel um contrato com
três vezes o aluguel que Vavá e Dulce pagavam e ainda adiantar alguns meses para que
o casal seja despejado e ele possa montar um novo bar no local.
Cada episódio traz uma das personagens fazendo a apresentação do mesmo.
Primeiro, Vavá comenta que algo “sinistro” aconteceu. No segundo, Dulce apresenta
lamentando que estão querendo fechar o bar. No terceiro, é a vez de Marcelão falar
sobre o fato de Vavá ficar chateado por ele aceitar trabalhar no novo bar. E por fim,
Guto fala sobre a ideia que teve para reunir novamente a turma.

Figura 62
Como a notícia de que o bar vai ter que fechar só acontece no gancho do
primeiro para o segundo episódio, o primeiro episódio gira em torno de um mural que
Dulce colocou no bar com fotos dos amigos e situações que eles viveram juntos. Há

187

alguns flashbacks também com situações de outras temporadas, construindo esse clima
saudosista.
O segundo episódio é construído com situações em paralelo como a
inauguração do novo bar que tem um visual mais clean, como um bar da moda, ao
contrário do boteco tradicional que era o Bar da Dulce. Vavá e Dulce procuram um
novo local para montar o bar deles. Enquanto isso, Marcelão procura emprego, mas,
como não consegue nada, acaba aceitando a proposta do novo dono do bar para
trabalhar no local.
No terceiro episódio, Marcelão tenta se desculpar com Vavá, mas ele se irrita
com o amigo. Enquanto Dulce tenta convencer Vavá a perdoar Marcelão, este começa a
não se dar bem no novo trabalho porque o dono não tem o espírito amigo que os antigos
patrões, não permitindo, por exemplo, que ele saia no meio do expediente para ajudar
um amigo a trocar o pneu do carro. O bar também começa a diminuir o movimento,
depois que passa o período de “novidade”.
Vavá resolve perdoar Marcelão, e ele faz uma tatuagem com a caricatura de
Vavá e Guto no peito, porém, o desenho fica horrível, deixando os amigos sem graça.
Enquanto isso, Guto propõe uma ideia para reunir novamente a turma do bar, fazer uma
feijoada na quadra da ONG de Sr. Tenório.
Essa feijoada é outro ponto de resumo e resgate de toda a série, já que cada
personalidade de uma delas ajuda a promover o evento. Ela acontece na quadra da ONG
de Sr. Tenório que apareceu em Na Fogueira. Quem faz a divulgação da festa é
Serginho do Bloco Na Lata, da temporada de mesmo nome. A feijoada é feita por Tia
Léia de No Boteco. E Bira do Cacique de Ramos que aparece em No Gogó comanda a
roda de samba que anima a festa.
A feijoada é um sucesso enquanto que o bar continua vazio. O empresário,
então, percebe que fez o negócio errado e devolve o ponto. Dulce e Vavá podem
retomar o bar ali e ainda manter a feijoada como um evento sazonal.
A série termina com uma roda de samba, em que Guto apresenta sua nova
música “Feijoada da Boa” que gera um clipe final com as personagens.
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4.3.2 Dramaturgia da marca
Ao contrário das Marias, em que as personagens são a base para se construir a
ligação com os produtos que vão sendo inseridos com funções dramáticas relacionadas a
momentos específicos e, aos poucos, vai construindo um excesso, a Cerveja Antárctica
é inserida na websérie da Boa de uma maneira especialmente harmônica.
Na realidade, o mundo ficcional é construído tendo o produto e tudo que ele
significa como base. Características com as quais a marca quer se identificar como a
tradição, as festas populares, a praia, as rodas de amigos, a rotina boêmia do Rio de
Janeiro. A marca aparece muito mais do que a Intimus, mas em nenhum momento dá
uma sensação de excesso por ser contextualizada de maneira coerente e natural.
Uma estratégia utilizada pela AlmapBBDO e pela O2 é a de construir a vida
das personagens em torno da marca. Guto vende cerveja na praia, não é nada estranho
que ele venda exatamente uma das marcas mais populares do país. Vavá e Dulce
possuem um bar tradicional, onde a base é servir cerveja. Ter um freezer patrocinado,
por exemplo, é natural. Marcelão é garçom, então, a cerveja é também seu instrumento
de trabalho. Eles são amigos, de classe média baixa, gostam de confraternizar, e é
normal que isso seja regado a cerveja.
A ideia de que Antárctica é tradição também é desenvolvida em diálogos e
comparações, como na segunda temporada em que Dulce reclama que tem um bar na
esquina que está fazendo sucesso. Vavá diz que não é para se preocupar, pois isso é
moda: “Esse lance de gourmet tudo passa, a tradição é que fica” (1:42). Marcelão
reforça: “cadê aquele picolé mexicano? Aquele sorvete de iogurte carão também?
Passou. A tradição é que fica mesmo, Vavá”.
A relação da Antárctica com a tradição e esse jeito mais despojado é tanta que
em “Na Pressão”, quando o bar da Dulce é substituído pelo novo bar, o local não vende
Antárctica. É utilizada uma cerveja fictícia com um rótulo lilás, distanciando o local do
que a série quer passar como valores da marca.
Isso não quer dizer que a cerveja não cumpra sua função dramática, fazendo
parte de momentos decisivos das tramas. Como eterno adjuvante de seus protagonistas,
ela está lá, presente em suas vidas, colaborando para que a progressão narrativa e para
que as soluções apareçam.

189

Figura 63
Em No Gogó, uma latinha de cerveja é a desculpa para Guto se aproximar de
Duda pela primeira vez. Ele está na praia, vendendo cerveja quando encontra um amigo
e conversa um pouco com ele. Enquanto eles estão conversando, Guto vê Duda e fica
interessado, o amigo percebe e o incentiva a ir falar com ela. Como o rapaz fica tímido,
o amigo pega o isopor e troca de lugar com Guto, que fica apenas com uma cerveja na
mão no mesmo momento em que Duda olha e chama o ambulante para comprar uma
cerveja. O amigo vai embora, deixando a moça chateada e Guto se aproxima dela com a
cerveja na mão.
A construção dos planos é simples, trabalhando com plano e contra-plano nos
diálogos e destacando a latinha no movimento. A princípio, a profundidade de campo é
importante para contar a história, já que Guto e o amigo Kiko estão em primeiro plano e
Duda mais ao fundo. O foco muda dela para eles, à medida que as situações vão se
desenvolvendo. Ela chama pelo ambulante pedindo uma cerveja.
Primeiro, o foco está neles virando para olhá-la, já que estavam conversando
sobre ela. Aí ela fica focada e eles, desfocados para que ela explique que quer uma
cerveja. O foco volta para eles, desfocando Duda novamente para mostrar a reação dos
dois. A câmera faz um leve movimento, tirando-a de quadro e deixando Guto mais
destacado, quando ele percebe que Kiko está indo embora. Um plano conjunto agora
com profundidade de campo alta mostra Guto com a latinha na mão andando até onde
Duda está.
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Figura 64
O diálogo entre os dois se estabelece com ele oferecendo a latinha para ela em
um plano médio: “aposto essa cerveja que eu acerto o seu nome”. Corta para a reação de
Duda. Guto se abaixa para conversar com ela e o diálogo é estabelecido com a variação
do plano e contra-plano, estando ela com a latinha na mão. Quando ele sai para falar
com uma pessoa, fica um plano médio dela, abrindo a cerveja.
Essa cena cria um eco para a cena final, quando tudo já foi revelado, e Duda
não quer mais nada com Guto. Ela está na praia. Agora, não é mais uma manhã de sol,
estão no pôr do sol na praia, e Duda está sentada na areia, pensativa, não mais em uma
cadeira. Em um plano próximo lateral, vemos que ela está pensativa. A latinha entra em
quadro, com a mão de Guto, enquanto se ouve em off sua voz repetindo: “Aposto essa
cerveja que eu acerto o seu nome”.

Figura 65
A cena aqui não é mais em plano e contra-plano, fica apenas no plano lateral,
com a movimentação dos dois. Isso pode ser interpretado como uma aproximação maior
do casal, que não está se conhecendo ali, mas apenas reforçando sua história de amor
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com esse recomeço. Após pegar a latinha da mão de Guto, Duda sorri e o ouve
apresentando-se como ambulante que trabalha ali todos os dias. Ela sorri e o derruba na
areia. Corta para um plano conjunto da praia, o pôr do sol e os dois sentados olhando o
mar, enquanto a voz over conclui. “É, de volta aos primeiros acordes, mas, dessa vez,
no tom certo. Acho que vai dar samba”.
Já em Na Lata, Vavá encontra o pacote de dinheiro porque está seguindo uma
latinha que rolou pela rua. O enquadramento demonstra não ser algo aleatório, e sim,
uma construção associada. Há um certo exagero ao mostrar Vavá catando apenas latas
de Antárctica, mas a situação não chega a ser forçada, já que, no saco, que ele carrega
existem latinhas de outras cores, ainda que sem destaque.

Figura 66
A cena é construída quase toda em planos detalhes. Vemos as mãos de Vavá
pegando duas latinhas que estão em cima de um muro. Depois, os detalhes dos seus pés
e parte do saco, com as diversas latinhas. Corta para uma lateral de seu rosto sorrindo,
reforçando o que a sobrinha dele diz sobre não perder a alegria, mesmo com as
dificuldades. A câmera mostra, então, a latinha rolando na rua e parando ao lado do
pacote de dinheiro. É como se a Antárctica o levasse até o dinheiro. Vavá pega a latinha
e, depois, o pacote. Uma câmera baixa mostra Vavá conferindo o que tem no envelope e
corta para um plano detalhe do dinheiro dentro dele. E, depois, um close dele assustado.
Já na cena da resolução, a recuperação do bar traz um significado maior para a
Antártica em suas vidas, já que o bar é movido por esta cerveja, a decoração é azul nos
tons da marca, e, nessa cena, até Vavá e Dulce estão de azul, construindo uma metáfora
do casal e do bar com a própria cerveja. Na cena, Vavá chega ao bar quando estão
terminando de reformá-lo. Ele vê o estandarte com o símbolo, e o dono do dinheiro
explica que aquele é o símbolo do bloco de carnaval deles.
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Assim como em No Gogó, aqui é utilizado o recurso da profundidade de
campo baixa para revelar o bar reformado apenas após o rapaz contar a novidade. O
foco muda, deixando o bar em destaque, e Vavá corre para ver como ele está. A câmera,
na mão, acompanha a personagem, e a Antárctica aparece em diversos momentos, no
freezer, em cima do bar, nos engradados de cerveja, em um canto.
Reforçando a amizade do grupo, Marcelão e Guto chegam para comemorar que
o bar está de volta. E o episódio termina com a marchinha de carnaval falando sobre o
catador de latinha a qual foi composta em homenagem a Vavá pela sobrinha.
Em No Boteco, a cerveja Antárctica é um adjuvante importante para Marcelão
em dois momentos chaves da curva dramática. Primeiro, quando ele consegue o
trabalho no bar da Dulce, ainda como experiência. Dulce e Guto estão ajudando
Marcelão a fazer o seu currículo, mas o rapaz insiste que não tem estudo, experiência,
nem qualidades para preencher um currículo decente. Enquanto Guto fala das possíveis
qualidades do amigo, ele ajeita uma mesa do bar que está bamba, com um porta copo,
com a marca da cerveja.
Dulce, então, resolve oferecer um emprego de garçom no bar como
experiência. Ao oferecer a oportunidade, Dulce está enquadrada com uma das paredes
do bar onde está o freezer da Antárctica, podendo ser uma construção simbólica da
própria marca ajudando Marcelão, enquanto ele está enquadrado com a parte que dá
para a rua. Assim que ele aceita a vaga, ele passa para o lado onde está o freezer e é lá
que anuncia aos clientes do bar que está começando a trabalhar ali.

Figura 67
Essa construção da mis-en-scene e a maneira como os planos acompanham
essa associação de imagens permitem interpretar como sendo a marca que está ali dando
uma chance a Marcelão, em um emprego que ele levará tão a sério que a série em spin
off que ele protagoniza é com o rapaz se reciclando em um curso de garçons.
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O segundo momento chave da sua trama é quando ele prepara o bolinho com a
receita da tia Léa. A cena tem vários planos curtos, mostrando a dinâmica da preparação
dos ingredientes. E durante todo o processo, Marcelão está com um copo e uma garrafa
de cerveja em cima da pia. Ela aparece em momentos em que ele consulta o bloquinho
em que anotou a receita.
Quando começa a fritar o recheio, ele faz um brinde com o peixe com o qual
ele estava “conversando” e olha para o copo, tendo uma ideia. É, então, que ele resolve
colocar a cerveja na frigideira modificando um pouco a receita e fazendo com que
Dulce comente que está “melhor do que o da tia Léa”. O “ingrediente” especial reforça
a ajuda da marca, já que, além de ser boa para beber entre os amigos, pode também
ajudar a melhorar receitas.

Figura 68
Em Na Fogueira, há um eco do primeiro encontro de Duda e Guto, quando ele
a pede em casamento, a aliança está escondida amarrada em um anel de latinha. É como
se a cerveja fosse uma espécie de madrinha do amor dos dois, sendo também parte
daquela história.
A cena é quase toda em plano médio lateral, pegando os dois um de frente para
o outro e Duda está com uma latinha de cerveja na mão. Guto pergunta se ela se lembra
como eles se conheceram, e ela conta, vindo algumas imagens em flashback da primeira
temporada. Guto, então, ajoelha-se e abre a caixinha na qual está um anel de latinha,
pedindo Duda em casamento.
A profundidade de campo até esse momento era baixa, focando apenas no
casal, com o gesto, Marcelão e Dulce, que estão um pouco atrás, percebem e observam
a cena, ampliando a profundidade de campo. Depois, chega Vavá e sua sobrinha, todos
sendo testemunhas do pedido. Duda entrega sua latinha de cerveja a Dulce para poder
segurar a caixa do anel.
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Um plano detalhe mostra o anel de latinha sendo puxado por Duda e revelando
a verdadeira aliança para emoção dela e todos os presentes. Guto coloca a aliança no
dedo da amada, e os dois se beijam sendo celebrados pelos amigos.
O fato de a aliança vir amarrada a um anel de latinha, que foi o primeiro elo do
casal ao se conhecer, reforça a importância da marca na vida dos dois. Ainda que Duda
nunca seja totalmente desenvolvida nas tramas, ela é a musa de Guto, ambulante e
sambista que vive de vender Antárctica e celebra as coisas boas da vida com cerveja e
rodas de samba.

Figura 69
O outro momento importante da temporada é o casamento em si, durante a
festa junina do bairro. A festa é patrocinada pela Antárctica, como fica claro no portal
de entrada e no toldo da festa. Isso faz uma ligação também com a ação que a cerveja
promoveu de realizar cem casamentos de pessoas que não tinham condições de pagar
pela festa. No final do episódio, os atores fazem a chamada, convidando os espectadores
para se inscrever na promoção.
A marca aparece ainda em um plano detalhe mostrando um isopor com latinhas
de cerveja na festa. Chama a atenção para o fato de que a sobrinha de Vavá, que
derrama uma bebida no vestido de Duda para provocar a troca pelo vestido de noiva,
não está bebendo cerveja. Apesar de ser, por uma boa causa, preferiram poupar a marca
dessa ação.
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Figura 70
Na hora da cerimônia, o toldo com a marca da Boa é possível de ser visto ao
fundo, no local onde Duda irá surgir e, depois, há um plano onde é possível ver o toldo
tendo o casal em primeiro plano em cima do altar.
Por fim, em Na Pressão é uma temporada diferente das demais. O conflito
principal é o fechamento do bar da Dulce, símbolo da série, uma espécie de casa da
cerveja Antárctica que abrigava toda a turma e que resume um pouco o espírito proposto
pela série. É a construção da tradição versus a novidade. O novo bar traz uma proposta
de bar da moda, com ar-condicionado, decoração mais clean, luz neon e música
ambiente. A cerveja servida ali não é Antárctica, e os clientes bebem em taças, não mais
no tradicional copo de boteco.
Esse contraste traduz bem a diferenciação da marca que busca durante toda a
série valorizar a tradição, os amigos, o samba, os costumes que ficam. É ótimo
experimentar coisas novas, mas assim que passa a sensação de novidade, enjoa e o que
fica é o básico, o que verdadeiramente importa. Por melhor que seja o bar “Fiuza´s”, ele
não tem alma. E o primeiro indício disso é quando o dono convida Marcelão para
trabalhar lá. “O bar está indo bem, mas os clientes estão sentindo falta da equipe antiga”
(2:56).
Já o bar da Dulce traz algo verdadeiro, que tende a ser eterno, característica
com que a marca quer se identificar. O movimento de fechamento do bar e busca pela
sua reativação com o evento da feijoada e, depois, o retorno ao local de origem são
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também um movimento da sustentação da marca na vida das pessoas, por mais que
surjam novas cervejas, principalmente com a moda de cervejas artesanais.
Podemos dizer que o bar é o protagonista da temporada e seus adjuvantes a
turma de amigos; tanto que cada um deles apresenta um dos episódios. O clima de
nostalgia dá o tom dos episódios; e o resgate das histórias antigas, seja pelo mural, pelo
álbum de fotos ou simples lembranças também fortalecem a importância do local, da
mesma maneira que as personagens que retornam para ajudar a fazer a feijoada. É como
se o bar acabasse sendo a metáfora da amizade daquele grupo e tudo que passaram, com
o aval da marca.
A apresentação do plano de Guto para realizar a feijoada segue o recurso de
antecipação, que é utilizado em muitos filmes de espionagem. Enquanto ele apresenta o
plano a Vavá, Dulce e Marcelão, vemos uma montagem de cenas das etapas de que ele
está falando já sendo executadas. A cena acontece na casa de Dulce e Vavá. Os quatro
amigos estão reunidos na sala, e Guto vai explicando o plano. A câmera na mão passeia
pelos quatro em planos fechados.
Enquanto ouvimos a voz over de Guto, explicando o que cada um fará, as
imagens já vão mostrando-os realizando as tarefas, incluindo os quatro, como quando
vão junto com o Sr. Tenório da ONG planejar o espaço e onde irão colocar as cadeiras.
Ou Marcelão ajudando tia Léa com a feijoada. Serginho do bloco Na Lata aparece
sozinho pintando o cartaz da divulgação, que também vai para as redes sociais. E Guto
aparece com Bira, organizando a roda de samba. Por fim, Vavá ajeita a placa que é
reaproveitada do bar, só que com um adesivo escrito “Feijoada”.

Figura 71
A cerveja Antártica não aparece nessas cenas, mas a identidade visual da marca
está presente, com uma predominância de azul, seja nas peças, nas toalhas de mesa e até
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nas roupas do grupo. Nas cadeiras, é possível perceber a marca desfocada. Ainda que
não esteja explícita, ela está implícita no que tudo aquilo simboliza.
Após essa preparação, corta para o bar Fiuza´s, que está vazio. Marcelão
comenta que cheio, ele só ficou na inauguração, reforçando a ideia de que bar da moda
passa, ao contrário do bar tradicional que permanece. Marcelão e o outro garçom falam,
então, da feijoada e o dono resolve ir conhecer. Chegando lá, o empresário fica
abismado, o que o faz perceber que o melhor é devolver o bar para Dulce.
Nessa cena, a cerveja Antárctica está mais presente, sendo não apenas a bebida
da feijoada, como o espírito da festa. Não por acaso, o primeiro plano da festa, após um
plongée de localização é uma mesa com uma cerveja e dois copos, só depois vemos
alguns detalhes de pessoas e instrumentos, para, então, os três chegarem com Marcelão
na frente. Dulce lhe entrega uma garrafa de cerveja e ele já serve ao chefe e o colega
garçom e vai com eles apresentando a festa.
Tanto os planos conjunto quanto os planos detalhe privilegiam a cerveja, que
está espalhada por todas as mesas. O empresário, impressionado, pergunta a Marcelão
que investiu no evento, e ele fala que aquilo é “união da galera, coisa boa gerando coisa
boa, juntando gente boa, a melhor feijoada do mundo, entendeu?” (2:55).

Figura 72
Há, então, um plano próximo do empresário com uma profundidade de campo
extremamente baixa, em que só o rosto dele está focado, reforçando o seu deslocamento
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daquele local. Logo depois, o foco troca para o cenário da festa, e ele fica em um canto,
observando. Há alguns enquadramentos com ele atrás de alguns objetos. Por fim, o
último plano é um plano conjunto dele no meio da festa, já com a profundidade de
campo alta. Como ele não fará parte do grupo, pode-se entender isso como ele tendo
compreendido a situação, tanto que resolve desistir do bar, deixando alugueis
adiantados.
A série termina com uma roda de samba na frente do bar da Dulce com Guto
apresentando o samba “A feijoada é da Boa”, que resume os acontecimentos da
temporada e também o espírito da série, tendo como refrão os versos: “A feijoada é da
boa, todo mundo rindo à toa. É gente boa de boa, você já sabe como é.”
No meio do samba, corta para uma cena do bar vazio com uma voz over de
Dulce que explicita a função do bar na série: “É, foi assim que eu entendi que o bar da
Dulce é muito mais do que um lugar com balcão, meia dúzia de mesas e cadeiras. Isso
aqui são anos e anos de amizade, parceria, é o resultado de todas as coisas boas que um
faz pelo outro aqui no bairro. A gente pode até brigar, parar de se falar, ficar longe um
tempo, mas no fim, a gente se junta para fazer coisa boa”. (6:17)
Ou seja, a série respira Cerveja Antárctica, e a marca reforça todos os valores
trabalhados naquela história com aquelas personagens. Há uma alegria em celebrar a
vida, a amizade, tudo isso regado à cerveja e é quase como se cada um deles
personificasse aquela marca, não por acaso no Facebook era “Guto da Boa”.
A estratégia é sólida e bem construída, não apenas a partir de “No Gogó”, mas,
como vimos, tem coerência com toda a comunicação da marca, que foi sendo construída
ao longo dos anos. Ter essa identificação com o Rio de Janeiro, o carioca, a zona
boêmia e as festas populares, foi algo construído, aos poucos, da mesma forma que a
ideia de um bar para reunir os amigos.
A personificação dessa turma e suas características só reforçam e enriquecem a
situação, construindo também uma diversidade. Por mais que os três protagonistas
sejam os homens, há também uma valorização da mulher, em especial, na personagem
Dulce, a dona do bar que, de alguma forma, acaba liderando o grupo. Ela quebra o
estereótipo da mulher símbolo sexual, ainda que seja bonita. Suas características
reforçadas são a de uma boa amiga, mulher batalhadora e esposa fiel de Vavá. Não é a
musa como Duda é de Guto.
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E mesmo Duda sendo a “musa” de Guto, não há uma objetificação da
personagem. Em nenhum momento, ela é valorizada por seu corpo, por exemplo, como
se fazia em propagandas antigas de cerveja. É a mulher por quem Guto se apaixona e
tem pouco desenvolvimento de sua personalidade, é verdade, mas há uma postura
diferente na construção dela e sua relação com a turma.
Da mesma forma que Alice, a namorada de Marcelão, é uma mulher de
personalidade forte, trabalha em um supermercado, onde ele também trabalhava e foi
demitido por ela. E mesmo não aparecendo muito, acaba tendo um desenvolvimento
aprofundado. No final das cinco temporadas, percebe-se que nenhuma das seis
personagens é plana, reforçando a narrativa complexa que foi construída.

4.3.3 Quase Numa Boa”
O universo foi tão bem construído e funcionou, de uma forma tão harmônica
com o público que o spin off acabou sendo uma solução criativa. Focando na
personagem Marcelão, criou-se um vlog que trazia um episódio por semana entre 28 de
fevereiro e 19 de outubro de 2018, e outras três temporadas da série intitulada “Quase
Numa Boa”: “No carnaval”, “No curso de Garçom” e “No samba”.
Como já foi dito, ainda que a exploração da marca, nessa nova série, seja mais
explícita, acaba ficando em segundo plano. Na série da Boa, por mais que as
personagens trabalhassem com produtos da marca, havia o momento de lazer, a
valorização da mesa do bar, do grupo bebendo junto. Aqui isso não é tão explorado. A
marca está apenas na função da academia, treinando os garçons, e as personagens
constroem seus conflitos e, mesmo lazer, de outras maneiras.
Na primeira temporada, eles vão treinar como ambulantes dos blocos de rua da
Boa. É uma trama de apresentação dos novos personagens, em especial, Mauro e Olívia,
assim como a justificativa de o porquê de Marcelão estar ali. Ele explica que fez
“besteiras” e Dulce o inscreveu no curso. Mauro é mal-humorado e cria uma espécie de
amor e ódio por Marcelão e ainda descobrem que são cunhados, já que ele é irmão de
Alice. Mauro se apaixona por Olívia, uma colega do curso tão mal-humorada quanto
ele, mas a história não é tão desenvolvida.
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Figura 733
Ainda que Marcelão venha da outra série e seja sua a página do Facebook,
quem acaba sendo o protagonista dessa temporada é Mauro. Tudo começa com ele que
está sem emprego, e o pai indica o curso de garçom. Ele está ali para definir sua vida,
tem o interesse amoroso por Olívia e ainda é importante no outro conflito desenvolvido.
A dupla encontra um russo perdido em um dos blocos, ele não fala nada de
português e está completamente só e sem dinheiro. Marcelão fica com pena, levando-o
para casa. Mas é Mauro que acaba fazendo companhia a ele e tenta se comunicar. Tanto
que vem dele a resolução do caso, quando decide subir no trio e pedir que todos se
abaixem para que apenas os russos fiquem em pé e o “gringo” possa reencontrar os
amigos.

Figura 744
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Já na segunda temporada, o curso de garçom continua, agora em um bar de
verdade. Ainda que Mauro continue tendo um papel importante, o protagonismo aqui é
de Marcelão, que está nervoso e descrente de seu potencial. Seu pai lhe entrega um
avental dizendo ter pertencido a um grande e lendário garçom, o que dá confiança a ele
para se destacar no treinamento, a ponto de ser escolhido para apresentar a nova
embalagem da Antárctica em um evento.

Figura 755
A estrutura é concentrada nesse conflito aqui. Marcelão em crise, avental de
Marcley, auto-confiança alta e destaque; o avental é lavado e cortado, ele volta a ficar
inseguro, mas Mauro consegue ser um bom adjuvante e mostrar o valor de Marcelão,
que apresenta a nova Antárctica e fica feliz.
Em paralelo, ainda que não tenha destaque, há apenas um avanço na trama
amorosa de Mauro e Olívia. Ela aparece com um namorado, deixando-o triste. Mas, ao
final do último episódio, ela diz que o namoro terminou, dando esperanças para o novo
garçom.
O lançamento da nova embalagem da Antárctica é feita dentro do episódio.
Ainda que tenha uma linguagem publicitária, com câmera lenta e destaque no rótulo, é
uma inserção de uma propaganda dentro da trama de maneira harmônica. Faz parte
daquele universo da academia da Boa, não destoando, nem incomodando.
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Figura 766
A última temporada traz um protagonismo compartilhado da dupla. Seguindo a
estrutura da série da Boa, em que as mulheres não são protagonistas solo, em nenhum
momento, Olívia não é tão trabalhada, sendo aqui apenas o ponto de partida para a
aventura dos dois amigos. Ela tem que viajar e deixa seu gato com Mauro, mas como
este não gosta do bicho, acaba pedindo para Marcelão cuidar dele.
Sempre com seu humor atrapalhado, Marcelão acredita que o gato é a
reencarnação do seu avô e começa a passear com ele como se fosse o senhor até que o
bichinho foge. Sem coragem de contar a Mauro, ele fica procurando o animal pela
vizinhança.
Em paralelo a isso, o curso está chegando ao fim, e a entrega dos certificados
acontecerá em uma festa quando será anunciado o vencedor do concurso "Batuque da
Boa" para novos sambistas. Marcelão inscreve um samba que Mauro fez inspirado em
Olívia, sem que ele saiba. Na hora da apresentação, é que ele fica sabendo, e Marcelão
confessa que o gato sumiu, sendo ouvido por Olívia, que fica feliz com a música, mas
reclama da perda do gato.
Tudo acaba bem, no entanto, o gato aparece, o samba de Mauro vence o
concurso e ele, finalmente, consegue se acertar com Olívia, tendo que reconhecer a
Marcelão que “coisa boa gera coisa boa”. Tanto que ele conta que conseguiu um
emprego no bar da Dulce, sem saber que é lá que Marcelão trabalha. Um final aberto e
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que, ao mesmo tempo, fecha um ciclo, ligando os dois universos das séries. Tanto que o
final é uma roda de samba, tal qual acontecia com a série da Boa, primeira vez em que
vemos as personagens de Quase Numa Boa, em uma situação de descontração, sem
estar trabalhando.

Figura 777
Já a série “Marcelão Youtuber” segue uma lógica diferente da estrutura
dramatúrgica criada para as duas séries. São vídeos curtos e simples, simulando um
canal de um influencer falando sobre questões relacionadas à vida de um “garçom” e
memes da internet. Vídeos como "10 coisas que os clientes fazem que todo garçom
odeia", "O pior garçom do mundo", "garçom raiz x garçom gourmet", entre outros, com
ele olhando diretamente para a câmera e conversando com os espectadores. Por vezes,
ele interage com Adelson, personagem que opera a câmera, mas nunca aparece, apenas
sua voz é ouvida.
Mantendo o tom cômico, Marcelão se apresenta como se fosse um grande
sucesso na internet, mas sua realidade é bem diferente do que ele imagina. Vídeos como
"Recebidos do canal"107 ironizam isso, quando ele diz que vai fazer um vídeo abrindo os
mimos que recebeu, só que, na verdade, não há nenhum mimo, são correspondências de
outros ou contas. Outro vídeo que brinca com essa “popularidade” do canal é o
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<https://youtu.be/sH6O2R_nMUI>, acesso em 10 de janeiro de 2019.
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"Comentando os comentários"108 em que Marcelão lê as postagens deixadas nos vídeos,
e a maioria é de comentários negativos. O comentário mais positivo é de Mauro,
personagem de “Quase Numa Boa” que elogia a performance do Youtuber apenas para
mandá-lo deixar Alice, sua irmã em paz.

Figura 788
Por fim, o canal traz um vídeo irônico sobre o fato de isso ser ou não uma
propaganda da cerveja Antárctica. O vídeo “Na Boa, eu não faço propaganda da
Antarctica”109 está repleto de brincadeiras com o fato. Ele já começa dizendo que não é
verdade que ele faz propaganda da cerveja e, em determinado momento, reforça "Pra
mim toda cerveja é boa. E vocês me acusarem de fazer propaganda de uma marca, na
boa, isso é errado". Enfatizando a palavra “Boa” que é o apelido da Antárctica. Em
outro momento, ele rebate que o slogan "Coisa boa gera coisa boa" seja por causa da
marca, chegando a dizer que ele que criou a frase e vai processar a Antárctica por usála. A ironia visual é que ele tem um pôster com a frase e a marca da cerveja na parede
do quarto, e finaliza o vídeo com a camisa da Boa.
Todas essas brincadeiras deixam a série mais leve; por mais que tenha um
objetivo claro de divulgação e reforço da marca, há uma construção dramatúrgica que
vai além de simplesmente falar de produtos, como era o caso das propagandas da
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<https://youtu.be/9b25idx0wTw>, acesso em 10 de janeiro de 2019.
< https://youtu.be/obEOHn-1pb4>, acesso em 10 de janeiro de 2019.
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Bombril, por exemplo, em que todo vídeo apresentava, de alguma forma, um produto ou
característica da palha de aço. É uma simulação de um universo específico, dos “digital
influencers”, o qual acaba trazendo um conteúdo extra, com informações, piadas e
outras curiosidades.
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5. CONCLUSÃO
Desde o início do nosso trabalho, tínhamos a hipótese de que existia uma
dramaturgia publicitária. Uma construção do drama envolvendo uma marca anunciante,
que vinha, desde os primeiros filmes publicitários narrativos, e que foi se
complexificando à medida que a linguagem foi evoluindo até chegarmos ao período do
que o mercado denominou de branded content.
A dramaturgia publicitária é construída a partir de um conceito norteador da
marca anunciante, como ela quer ser vista por seu público, que acaba por orientar o
tema da narrativa, a mise-en-scene da trama, a fotografia e mesmo o ritmo ou o gênero
da obra. Ou seja, toda a dramaturgia é construída tendo como norte os objetivos
comunicacionais da marca anunciante, tal qual uma peça de tese. O produto não precisa
necessariamente ser inserido em cena, mas se for, espera-se que ele tenha uma função
dramática para que sua inserção não interrompa a fruição, fazendo parte daquele
universo.
Nesta tese, pudemos verificar parte dessa história, a partir de exemplos
marcantes com filmes premiados e que constam nas listas de melhores comerciais de
todos os tempos, como o anuário da Meio e Mensagem, que foi uma das fontes dessa
pesquisa. Apesar de não conseguirmos abarcar todos os comerciais brasileiros já feitos,
já que muitos se perderam com o tempo e um resgate nesse sentido não seria possível
aqui, pudemos trazer muitos exemplos que comprovam que a dramaturgia publicitária
sempre esteve presente, sendo uma das estratégias dos filmes publicitários, ainda que
não a única. E que eles seguiam a linguagem audiovisual da época, em especial, as
produções televisivas e o gênero do melodrama.
Nesses filmes, a marca normalmente ocupava uma função de adjuvante na
trama ou de objeto de desejo, reforçando a dimensão promocional da peça. Mesmo em
filmes institucionais, em que não há a intenção de venda imediata, ou mesmo a inserção
de um produto, há uma construção valorativa da marca anunciante, buscando um
reconhecimento entre seus concorrentes na mente e preferência do seu consumidor.
Com o advento da internet e a desconfiguração da mensagem publicitária, essa
dramaturgia passou a ter mais liberdade, sendo trabalhada melhor a dimensão estética
visando ao entretenimento do consumidor e construindo os conflitos das personagens
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sem uma preocupação tão grande com a marca ou com a dimensão promocional. Mas a
lógica da construção da dramaturgia não nos parecia muito diferente.
Isso começa a se modificar com o fenômeno das séries, em especial, as
webséries que buscavam uma estratégia de diferenciação dentro do universo
cibernético, em que a variedade de ofertas é muito maior, e a disputa pela atenção do
consumidor é mais acirrada. Chamar a atenção desse público disperso e fidelizar sua
audiência é um desafio que algumas marcas conseguiram atingir em níveis diversos,
readequando sua comunicação para o meio.
O que diferencia as campanhas da Antárctica e da Intimus é a capacidade de
manter essa estratégia por um período maior, complexificando sua dramaturgia, aos
poucos, e tendo espaço para trabalhar personagens e universo ficcional na mente dos
consumidores, que passaram a se tornar fãs do conteúdo promovido pela marca.
Esse fenômeno chama a atenção pela maneira como agrega ao anunciante os
efeitos produzidos pela narrativa, construindo um pacto a mais com o consumidor que
se acostuma e cria um vínculo com os produtos daquela marca, mesmo que não tenha
uma intenção de compra imediata.
Ainda que tenha estratégias distintas, a Intimus e a Antárctica atingiram um
resultado que chama a atenção, principalmente, pela longevidade e capacidade de
aprofundamento da sua dramaturgia. É possível concluir que parte desse resultado vem
da relação também longeva entre a agência e a marca anunciante, já que é possível
perceber uma evolução natural na trajetória da comunicação de cada uma delas. Os
elementos vão sendo trabalhados em outras campanhas e aqui são consolidados de
alguma maneira.
A Intimus tem se colocado como uma marca que entende as mulheres, que está
ao lado delas e que trabalha a feminilidade junto com atitude, auto-confiança. Todos
esses elementos estão na série Marias, a começar pela relação de amizade e sororidade
entre elas. Ainda que, em alguns momentos, existam disputas entre elas, esse não é o
mote da série. Na primeira temporada, existe uma disputa entre Maria Fernanda e Maria
Carol pelo amor de Pedro. E essa disputa por um homem é também um gancho, na
terceira temporada, com Maria Paula e Maria Alice saindo com o mesmo rapaz que
conheceram em um aplicativo. São, no entanto, duas questões pontuais que não
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traduzem a maioria dos conflitos e clima dos episódios, em que elas estão se ajudando e
crescendo juntas.
A própria construção da amizade entre elas e a capacidade de estar ao lado de
cada uma, nos momentos mais diversos, já demonstram esse posicionamento, inclusive
nos depoimentos, a partir da quarta temporada que amplia essa rede de relações a
mulheres reais, possíveis consumidoras da marca. Não são mais apenas os problemas
ficcionalizados, mas também casos verdadeiros compartilhados ali que fazem as
mulheres se identificarem. A própria atriz Greta Antoine, que interpreta a Maria Paula,
dá um depoimento sobre um assédio que sofreu no início de carreira110.
É percebido que as inserções dos produtos da Intimus começam a ficar
gratuitos e repetitivos à medida que a narrativa avança, diante da obrigatoriedade do
produto aparecer em todos os episódios, com algum destaque para a marca. Isso pode
ser explicado pela dificuldade de se inserir um absorvente, a todo o momento, na vida
de uma mulher, já que, como brincou a personagem Maria Duda na primeira temporada,
a gente fica “menstruada por quatro dias e não quatro semanas”. Mas isso poderia ser
resolvido com uma construção de mundo com mais possibilidades, por exemplo, tal
qual a Antárctica em que as personagens trabalham com a marca de alguma maneira.
Muitas soluções seriam possíveis, desde uma primeira opção mais fácil, como
a Glitch ser uma agência de publicidade que atendia a Intimus. Mas também uma das
Marias poderia trabalhar na empresa, ou mesmo, em uma farmácia ou supermercado,
onde o produto fosse vendido. Ou ainda outras formas de inserção como, por exemplo,
Maria Luiza receber o patrocínio da marca em seu vlog ou como atleta. Da mesma
forma que Maria Pia poderia ser chamada como modelo de uma campanha da marca,
criando uma metalinguagem.
A escolha da Intimus aparecer como um objeto utilizado pelas personagens, no
entanto, acabou esgotando as situações e exagerando nas inserções, ainda que as três
primeiras temporadas buscassem uma inserção mais harmônica com a narrativa,
enquanto que as duas últimas criadas pela Dog Can Fly trouxessem um tratamento mais
superficial, com inserções pouco comuns na vida de uma mulher como um pacote de
absorventes estrategicamente, em cima da cama.
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<https://youtu.be/iRm0615dFB4>, acesso em 25 de janeiro de 2019

209

Ainda que a Ogilvy tenha o histórico de parceria com a marca e que sua
própria trajetória no mercado confirme sua criatividade e capacidade de bons resultados,
percebe-se que o acompanhamento da série não foi feito de maneira muito incisiva pela
agência. O mesmo pode-se supor da VML, agência digital que trabalhou o planejamento
na internet. Isso é possível de constatar, diante da mudança da programação visual e
estética da série com a troca da produtora. Mesmo as peças de divulgação, os cards e
capas para as redes sociais sofrem uma modificação significativa, não mantendo a
unidade estética da série.
O contrário é percebido na série da Boa. Ainda que a produtora O2 Filmes
assine todas as temporadas, inclusive do spin off, é possível perceber um controle maior
da AlmpaBBDO, tanto que as mudanças gráficas e de direção de arte de uma temporada
para outra são quase imperceptíveis, mantendo uma unidade visual que ajuda a
identificar a série e que também tem eco com a comunicação da Antárctica em geral,
vide o design do site da marca.
O caminho da comunicação da marca também é extremamente coerente com as
escolhas da série. A criação de um bar onde amigos podem beber, que lembra
campanhas anteriores como o “Bar da Boa” e o “Diretoria”, mas, em especial, esse
clima de celebração do Rio de Janeiro, de amigos confraternizando, tradição e festas
populares. Algo que a Antárctica costuma trabalhar em sua comunicação e que a série
só reforça, inclusive no patrocínio a essas festas.
O fato de as personagens trabalharem diretamente com a marca facilita sua
inserção, mas, mesmo assim, a dramaturgia é quem puxa esses momentos, não os
tornando gratuitos, nem exagerados, mesmo que, a cada episódio, a marca ou os
produtos da Antárctica apareçam diversas vezes em tela. Os conflitos são construídos
envolvendo a marca, como catar latinha para conseguir um dinheiro extra no carnaval,
conhecer uma garota na praia lhe “vendendo” uma cerveja ou conseguir um emprego de
garçom em um bar que vende Antárctica como principal cerveja e utilizá-la em uma
receita de bolinho.
O fato de a Antárctica agir no mundo real, patrocinando festas populares e
criando eventos sazonais também ajuda na naturalização dessas inserções, já que tudo
isso pode ser utilizado na dramaturgia da série. Como o casamento de Guto e Duda ser
no “Forró da Boa”, ou eles saírem para catar latinha no carnaval no “Bloco da Boa”, ou
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ainda Marcelão passar a frequentar a Academia da Boa. Nada disso foi criado para a
série, sendo apenas utilizado por ela.
O que nos leva a refletir que o resultado da série pode ter mais relação com a
própria trajetória e possibilidades da marca anunciante do que com a capacidade criativa
e de produção dos agentes escolhidos como produtora, diretor, roteirista. Por mais que
isso também influencie, vide a diferença das temporadas comandadas pela Paranoid das
produzidas pela Dog Can Fly no caso das Marias.
Isso não tem exatamente relação com qualidade, termo relativo e difícil de
definir parâmetros. Dentro dos objetivos propostos e, de acordo com a recepção do
público consumidor, as duas séries parecem bem sucedidas. Há um reconhecimento,
ainda que não em prêmios de destaque. A própria duração das séries demonstra ser uma
estratégia que atingiu as expectativas da marca, caso contrário, elas não investiriam em
novas temporadas.
A questão de se é ou não uma propaganda também não parece fazer diferença
para que o público a acompanhe, em especial, na série da Boa, em que isso parece mais
claro nos comentários com pessoas dizendo que “essa propaganda é boa” ou algo do
tipo. Já nas Marias, esse limiar parece menos tênue para as espectadoras que possuem
um comportamento maior de fãs da dramaturgia, a ponto de reclamar entre uma
temporada e outra que a série não volta e a Intimus está postando apenas “propaganda”.
Uma das hipóteses para essa diferença pode estar exatamente nessa construção
de mundo mais próximo da realidade da Antárctica e menos da Intimus. Como as
Marias não giram em torno da marca de absorventes, há uma sensação maior de uma
série de entretenimento. Enquanto que o fato de a cerveja estar tão presente no universo
das personagens dá mais consciência ao espectador de que a marca é quem promove
aquela série. O que não quer dizer que as inserções sejam invasivas ou incomodem,
apenas que o fato de estar presente em tela o tempo todo surta o efeito da lembrança.
Mais uma vez, não se pode qualificar as duas estratégias entre qual seria a
melhor. Ambas conseguem atingir os seus objetivos, criando uma identificação e
lembrança do público consumidor; mas suas escolhas surtem efeitos diversos na
inserção da marca e a consciência de que aquilo está em função dela ou não. As duas
séries conseguiram lidar, de maneiras diversas, mas igualmente competentes, devido à
exigência do produto aparecer em cena.
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É curioso, entretanto, perceber que, apesar das escolhas diversas, essas séries
demonstram ainda uma necessidade de exposição do produto, mesmo que inserido na
narrativa de maneira harmônica. Mesmo que exista um aprofundamento dramatúrgico,
com uma narrativa mais complexa e estratégias de encenação, direção, fotografia e
montagem cuidadosa, o produto não é suprimido em nenhuma das duas séries, sendo
uma diretriz importante para a construção das peças. A Antárctica assumiu o “mundo da
Boa” deixando a marca presente o tempo todo em tela, enquanto que a Intimus buscou
essa inserção através da estratégia tradicional de Product Placement.
Esse apego ao produto em tela reflete um pouco da tradição da própria
propaganda brasileira, que durante sua história, não parece arriscar propagandas
desvinculadas de produtos, com uma linguagem metafórica ou estratégias nonsenses.
Não é comum na propaganda brasileira uma experiência como a já citada das
campanhas da Benetton, por exemplo, em que o produto é suprimido pelo conceito da
marca. Os já citados curtas-metragens da Farmácia Panvel parecem ser exceções, nesse
cenário.
Talvez essa necessidade da inserção do produto seja o grande entrave para que
os cases de Branded Content brasileiros atinjam reconhecimento mundial, já que, nos
produtos internacionais, é mais comum encontrarmos séries ou peças isoladas que
trabalhem sem a presença do produto em tela. No caso da Intimus, por exemplo, não
seria necessária a presença do absorvente em todos os episódios. Bastava que, em
alguns momentos, as personagens a utilizassem, sem precisar anunciar que estavam
usando aquela marca, vide que os planos detalhes ajudam a deixar claro que marca e
produto cada Maria está utilizando.
O excesso de exposição da marca incomoda o espectador, mesmo que esteja
bem inserido. O produtor Amadeu Alban111 explicou que da primeira para a segunda
temporada da série “Cozinhando no Supermercado”, a marca do Pão de Açúcar teve
uma redução significativa em tela devido a uma pesquisa com a audiência. Ser
apresentada como uma série da rede de supermercados e o fato do reality show
acontecer dentro de uma de suas lojas já era o suficiente para que o público
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Quando participou da mesa sobre Branded Content no evento do Nordeste Lab de 2017 ocorrido em
Salvador – Ba.
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compreendesse quem o estava promovendo. Não era necessário citar a marca a todo
tempo, nem colocá-la nos aventais dos participantes, ou outras inserções.
Algo como acontece na série Margot vs Lily da Nike112, onde duas irmãs
fazem uma aposta de uma conseguir imitar um pouco a vida da outra. Lily é uma
vlogger fitness famosa, mas sem amigos reais. Enquanto Margot é sedentária, ainda que
tenha bons amigos. O desafio consiste em uma conseguir amigos reais, enquanto que a
outra precisa conseguir seguidores na rede. A Nike entra apenas como detalhe, sendo o
tênis e algumas roupas que usam, mas sem destaque para isso, nem citação ou mesmo
um plano detalhe nos objetos.
Uma série internacional que aposta na desmaterialização é The beauty inside da
Intel e Toshiba. Nela o protagonista, Alex, acorda a cada dia com um corpo diferente e
quando se apaixona tem que arrumar um jeito de provar à pessoa que, por dentro, ele é
sempre o mesmo. É uma metáfora da tecnologia que está por dentro dos aparelhos, mas
isso não é explicitado em nenhum momento. As marcas não são citadas e nenhum dos
produtos é inserido na narrativa de maneira explícita.
Alex vive diversas possibilidades de corpo e aventuras, só usa o computador
para gravar depoimentos de suas diversas versões, mas sem destaque para marca ou
qualquer tecnologia por trás do computador. Ainda que seu notebook seja da marca
Toshiba, não há destaque para isso, tal qual a Nike, sendo apenas mais um elemento do
cenário.
A pessoa por quem ele se apaixona é uma vendedora de uma loja de
antiguidades, o que contrasta ainda mais com esse conceito tecnológico. É como se a
marca buscasse ali uma alma, algo além da tecnologia. A saga de uma história de amor
que busca reconhecimento, independente da aparência.
Outra série que é ainda mais efetiva na desmaterialização é Carmilla, da Kotex,
marca de absorventes da Kimberly-Clark, mesmo conglomerado da Intimus. Isso porque
aqui há não nenhuma inserção de produtos ou da marca, mesmo entre os objetos de cena
ou como parte do cenário. A marca não aparece nem mesmo na chamada inicial ou nos

112

<https://www.youtube.com/watch?v=hsQEWN-WN4o>, acesso em 25 de janeiro de 2019

213

créditos, sendo apenas um detalhe na descrição dos vídeos, que são assinados pela
Kinda TV113.
A série é construída em formato de vlogger, onde uma garota, Laura Hollis,
conta suas aventuras em um colégio, a partir do momento em que se torna colega de
quadro de uma vampira chamada Carmilla. Não há em nenhum episódio de suas quatro
temporadas, qualquer associação ao absorvente, nem a menstruação. O produto nunca
aparece, nem é citado. E a única relação possível é com o sangue, que é alimento da
vampira. Mas que também não há uma relação direta, nem mesmo citação a isso em
cena.
Carmilla é uma vampira de bom caráter e ajuda Laura a desvendar os mistérios
do colégio, assim como ajuda a salvar a ela e seus amigos de uma ameaça sobrenatural.
Em determinado momento, as duas se apaixonam e se tornam um casal, construindo um
vinculo ainda maior, mas a marca continua não sendo citada, nem é utilizado qualquer
produto da mesma.
A Kotex promove sua marca apenas em vídeos extras da série, como em um
irônico vídeo de entrevistas com Carmilla, em que ela explica se uma vampira
menstrua114. Ou quando o elenco comenta os melhores momentos da temporada. Todos
esses vídeos extras trazem a marca de absorventes na abertura com a vinheta “U by
Kotex apresenta”, algo que não acontece com a série em si.
Mais uma vez, não é possível afirmar qual estratégia seria melhor, ou mesmo
qualificar uma série ou outra por essas escolhas de inserção ou não de uma marca ou
produto. São possibilidades que vão de acordo com a estratégia de comunicação da
própria marca e o como ela pretende atingir o seu público. Isso reforça a percepção da
necessidade de uma afinação entre agência, produtora e anunciante, buscando uma
melhor estratégia a cada caso.
O que nos parece claro é que a estratégia comunicacional precisa criar uma
sintonia com as escolhas dramatúrgicas da peça audiovisual, para que a inserção da
marca não seja um corpo estranho na obra. Dar ao produto uma função dramática, sendo
ele um adjuvante ou um objeto de desejo, é uma das alternativas mais fáceis como foi
113

< https://www.youtube.com/channel/UCYGOMWwWwszJ4KbeWn2Eqgw>, acesso em 25 de janeiro
de 2019
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<https://www.youtube.com/watch?v=TAwtIyPvvQI&list=PLbvYWjKFvS5omAzO0IjYlnkNHqAILzzzF>,
acesso em 25 de janeiro de 2019
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feito com as Marias. Mas a construção do mundo ficcional também é uma alternativa
possível como no caso da série da Boa. Assim como também é possível que essa
inserção seja feita, de maneira metafórica, através do conceito da marca, como no caso
da Farmácia Panvel ou de Carmilla.
Parece algo conclusivo também que essa ideia de ser ou não uma propaganda
não é necessariamente um problema para o público consumidor, que pode aceitar um
conteúdo patrocinado, caso seja contada uma boa história que o entretenha e traga algo
de prazeroso em sua fruição. Há, inclusive, fãs de propagandas que gostam de consumir
bons filmes publicitários, independente do objetivo promocional. A diferença que
percebemos, nos casos analisados, é apenas que há ali uma dramaturgia bem construída
e aprofundada que permite que a experiência vá além do modo persuasivo, construindo
efeitos estéticos, a partir da composição dos elementos poéticos da obra capazes de
suspender, por algum momento, a consciência da dimensão promocional.
Uma pessoa que assiste à série da Boa, por exemplo, sabe tratar-se de uma obra
criada pela cerveja Antárctica, até pela quase onipresença da marca em tela, porém, o
que a faz assistir é a história daquele grupo de amigos e seus conflitos que vão além de
uma simples esquete com a finalidade de expor uma cerveja e seu consumo como
acontecia nos comerciais do “Bar da Boa” ou “Diretoria”, por exemplo, por mais que
esses também pudessem ser apreciados pelo mesmo público.
A questão não parece aqui o fato de “não parecer uma propaganda”, mas de
algo que o público julgue, a seus critérios, como algo de qualidade, capaz de o divertir,
informar, emocionar como quaisquer outras peças audiovisuais de entretenimento. E,
para a marca anunciante, o mais importante é que esse objetivo seja atingido veiculando
o seu nome a essa experiência, para que o consumidor tenha consciência e lembre-se de
quem lhe proporcionou aquilo. Por isso, a escolha de como se dará a inserção da marca
é tão importante, mesmo que uma inserção metafórica. Caso contrário, o público gosta
da peça, mas é incapaz de lembrar que marca está associada a ela.
Por isso, na construção da série, as dimensões cognitiva, sensorial e afetiva
devem ser bem dosadas. É preciso informar ao público o que ele está acompanhando,
mesmo que seja de uma maneira inconsciente. Por mais que as espectadoras das Marias
dissociassem as “propagandas” da série, em seus comentários, elas deixavam claro
saber que aquela série que acompanhavam era produzida pela Intimus. Tanto que eram a
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ela que se dirigiram quando pediam para aumentar a duração do episódio, ou mesmo
quando reclamavam que “a Intimus agora só posta propaganda”.
É curioso perceber ainda uma tendência de peças para internet de investir em
conteúdo de comédia. Tanto a Boa quanto as Marias começaram trabalhando gêneros
diversos, ficando no final com a predominância da comédia.
Em sua primeira temporada, as Marias trabalharam os gêneros de acordo com a
Rede Telecine, mas, na segunda, e terceira, o tom era mais próximo do drama realista,
com um forte viés da dimensão cognitiva, trabalhando temas relacionados ao feminismo
e à busca do lugar da mulher no mundo.
A partir da terceira temporada, com a produtora Dogs Can Fly, há uma aposta
maior na dimensão sensorial, trabalhando o humor físico e assumindo o gênero da
comédia, mesmo em episódios em que se trabalhavam questões como o amor, assédio
ou a decisão de uma carreira.
No caso da Boa, ainda que, por outro caminho, percebe-se a mesma tendência.
A primeira temporada é uma comédia romântica. E as outras quatro trazem uma
característica comum nas teledramaturgias seriadas brasileiras, que é a mistura de
gêneros, tendo momentos de drama, de comédia, de suspense, de romance. Já no spin
off, a comédia é predominante, com o protagonismo de Marcelão e a chegada de Mauro,
demonstrando uma aposta maior nesse gênero popular.
Fica uma reflexão do porquê dessa tendência. Há uma predominância de filmes
de comédia com boas bilheterias no cinema nacional, assim como diversos programas
de humor na televisão. Mas a nossa teledramaturgia seriada foi construída a partir do
melodrama, que também ganhou espaço na publicidade. Fazer rir é bom, traz um
retorno imediato, mas a construção da dimensão afetiva, fazendo o público se
emocionar e se identificar cria um vínculo maior, o que permite a fidelização do
produto.
E construir um laço afetivo pode ser uma boa alternativa para a marca, tanto
que o mercado já criou termos como o “brand love”. São termos que os profissionais de
marketing buscam, tal qual o próprio Branded Content aqui trabalhado, ou o product
placement, em uma tentativa de rotular, criar tendências, diferenciar ações e produtos,
mas que trazem uma reflexão sobre posicionamentos e planejamentos que podem ser
percebidos na própria estratégia de criação de qualquer peça audiovisual.
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Conquistar um público e fidelizá-lo é uma tarefa que todo criador de conteúdo
de narrativas seriadas enfrenta. O fato de ter uma marca como arqui-enunciador disso é
apenas um elemento a mais. Um canal também tem valores e intenções ao apresentar
uma série, por exemplo. Como a HBO que quer ser reconhecida como “mais que uma
televisão”, reforçando a qualidade de suas séries. Ou a própria Rede Globo, que nos
anos 80, criou o “padrão Globo de Qualidade”. Isso se reflete em suas produções, que
também trazem diretrizes que precisam ser seguidas.
Encarar uma série de branded content como uma série simplesmente, parece
simplista, mas é preciso compreender que a presença da marca é mais um elemento
desse encargo e cabe ao profissional criativo agregá-la, de maneira harmônica, dentro da
estratégia da série. As possibilidades de se fazer isso, no entanto, são diversas,
dependendo da experiência dos profissionais envolvidos, da escolha da estratégia
comunicacional e da trajetória da marca anunciante.
Aqui, nesse trabalho, não conseguimos, e não seria possível, esgotar o tema,
mas é possível tirar algumas conclusões a partir dos exemplos analisados. Um próximo
passo poderia ser um estudo mais aprofundado dessa recepção para compreender
melhor os efeitos comunicacionais efetivos e os resultados para as marcas anunciantes.
Porque nos parece ser uma tendência do mercado investir cada vez mais em séries de
branded content. Algo que pode ser interessante tanto para as marcas, quanto para os
produtores de conteúdo, já que a primeira ganha visibilidade, com um produto
diferenciado, enquanto o segundo, verba para suas produções.

217

REFERÊNCIAS
ANEAS, T. G. Dimensões e Padrões Poéticos do Filme Publicitário Contemporâneo.
2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas. Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Salvador,
2011. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5957/1/TatianaAneas.pdf>
Acesso em 01 de junho de 2016.
ANEAS, T. G. Estilo e Autoria no Campo do Filme Publicitário: Os casos de “Cachorropeixe” e “Últimos desejos da Kombi”, da ALMAPBBDO. 2016. Tese (Doutorado). Programa
de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2016. Disponível em: <
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18838>
ANEAS, T. G.; AOUAD, A.; CANESSO, N. S. Retratos da consagração no campo
publicitário: uma análise da posição do case Real Beauty Sketches no espaço das obras
publicitárias. Anais do 5o Encontro de GTs do Congresso Internacional de Comunicação e
Consumo (Comunicon). São Paulo: Escola Superior de Propaganda e Marketing, 5 a 7 out.
2015.
ARISTÓTELES, (348-322A.C.) Poética. Tradução, comentários e índices analítico e
onomástico de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
BACON-SMITH, Camille. Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of
Popular Myth. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
BACON-SMITH, Camille. Training New Members. In: HELLEKSON, Karen; BUSSE;
Kristina (Eds.). The Fanfiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press, 2014, p.
138-158.
BAILEY, Steven. Media Audiences and Identity: Self-Construction in the Fan Experience.
London: Pelgrave Macmillan, 2005.

BAMBA, Mahomed (Org). A recepção cinematográfica: teoria e estudos de caso.
Salvador: EDUFBA, 2013
BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004.
BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. Tradução
Vera Maria Pereira, introdução à edição brasileira Heliana Angotti Salgueiro. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
BOOTH, Paul. Digital Fandom: New Media Studies. New York: Peter Lang, 2010.
BORDWELL, David ; THOMPSON, Kristin. A Arte do Cinema: Uma introdução. Tradução:
Roberta Gregoli. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.
BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema. Trad.: Maria Luiza
Machado. Jatobá. Campinas: Papirus, 2008a.
BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin Press,
1985.

218

BOURDIEU, Pierre. As regras da Arte: gênese, estrutura e campo literário. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
CAMILO, Eduardo J. m. Ensaios de comunicação estratégica. Covilhã: Livros LabCom,
2010.
CAMPBELL, Joseph, O poder do mito. São Paulo: Ed. Palas Athena, 1987.
CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Ed. Pensamento Cultrix. 1949.
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. Traduzido por Gabriela Alves
Neves. Lisboa: Pergaminho, 1993.
CARDULLO, B. What is Dramaturgy? 3ª Edição. Peter Lang International Academic
Publishers, 2000
CARRASCOZA, João Anzanello; SANTARELLI, Christiane Paula Godinho. Convergência
entre arte e o valor do precário na criação publicitária.
Em:
CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo (org) Consumo midiático e
culturas da convergência. São Paulo: Miró Editorial, 2011.
CARRASCOZA, João Anzanello; Guilherme Nery; OLIVEIRA, Thaiane Moreira;
AZEVEDO, Sandro Tôrres de (Org.) Ciberpublicidade. Discursos, experiência e consumo na
cultura transmidiática. Rio de Janeiro, E-papers, 2014
COVALESKI, Rogério. Cinema e Publicidade. Intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro:
Confraria do Vento, 2015.
DONATON, Scott. Publicidade + Entretenimento. Porque essas duas indústrias precisam se
unir para garantir a sobrevivência mútua. SP: Cultrix, 2007.
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994.
_____________. A Inovação no Seriado. Sobre os Espelhos e Outros Ensaios. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1989. P. 120-139

ESQUENAZI, Pierre :
In: ABRANTES, José Carlos (coord.). A construção do olhar. Lisboa: Livros
Horizonte, 2005.
__________________ As Séries Televisivas. Traduzido por Pedro Elói Duarte. Lisboa: Texto e
Grafia, 2010.
GOMES, W. S.. La poética del cine y la cuestión del metodo en el análisis fílmico. in
Significação. Curitiba, 2004(b), v. 21, n. 1, p. 85-106.
GOMES, W. S.. Princípios de poética (com ênfase na poética do cinema). In: PEREIRA,
M.;GOMES, R.; FIGUEIREDO, V. (org.). Comunicação, representação e práticas sociais. Rio
de Janeiro: PUC, 2004(a). p. 93-125.
GOMES, W. S.. Estratégias de Produção de Encanto. O Alcance Contemporâneo da Poética
de Aristóteles. in: Textos de Cultura e Comunicação. BA: 1996, v.35, p.99 - 125.

219

GREIMAS, Algirdas Julien. Semântica estrutural. Tradução de Maquira Osakape e Izidoro
Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1966.
GUIMARÃES, Roberto Lyrio Duarte. A dramaturgia como ferramenta de análise fílmica.
Tese de Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas – Faculdade de Comunicação
da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010. Disponível em:
<http://poscom.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/05/Roberto-Duarte-A-dramaturgia-comoferramenta-de-analise-filmica-tese.pdf>, acesso em 25 de abril de 2016
HANDLEY, Ann; CHAPMAN, C.C. Regras de Conteúdo. Como criar excelentes, blogs,
podcasts, vídeos, e-books, webinários que atraiam clientes e impulsione os seus negócios. Rio
de Janeiro: Alta Books, 2013.
HANSEN, Fábio. (In) verdades sobre os profissionais de criação: poder, desejo, imaginação
e autoria. Porto Alegre: Entremeios, 2013.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estética. Tradução Álvaro Ribeiro. Lisboa: Guimarães &
C. Editores, 1980.
HELENA, Raul Santa; PINHEIRO, Jorge Alaby. Muito Além do Merchan!, como enfrentar o
desafio de envolver as novas gerações de consumidores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
HILLS, Matt. Fan cultures. London: Routledge, 2005.
ABRANTES, José Carlos (coord.). A construção do olhar. Lisboa: Livros Horizonte, 2005.
RAMOS, Fernão (org). Teoria contemporânea do cinema. São Paulo: senac, v.II, 2005

JENKINS, Henry. Textual Poachers: television fans & participatory culture. New
York: Routledge, 1992.
________________. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
________________. Cultura da Conexão. São Paulo: Aleph, 2014.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15 ed. São Paulp: Pearson,
2015.
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
MACHADO, Thaiane dos Santos. Narrativas sem fim? Serialização em Desperate
Housewives. Dissertação de Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas – Faculdade
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010. Disponível em: <
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/1074/1/ThaianeMachado.pdf>, acesso em 13 de março
de 2016.
MAINGUENEAU, Dominique. Pragmática para o discurso literário. São Paulo: Martins
Fontes, 1996.
McKEE, Robert. Story. Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro.
Curitiba: Arte & Letra, 2007.

220

MENDES, Cleise Furtado. A Gargalhada de Ulisses: a cartase na comédia. S.P.: Perspectiva,
2008
MENDES, Cleise. Aspectos. Aspectos performativos do diálogo cênico. In: Memória
ABRACE Digital. São Paulo: Anais do VI Congresso da ABRACE, 2010.
http://portalabrace.org/memoria/vicongressodramaturgia.htm
MITTELL, Jason. Complexidade Narrativa na Televisão Americana Contemporânea. São
Paulo: Matrizes, 2012.
MORAIS, Fernando. Na toca dos leões. A história da W/Brasil, uma das agências de
propaganda mais premiadas do mundo. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2005.
MULVEY, Laura. Reflexões sobre o prazer......In: RAMOS, Fernão (org) Teoria
Contemporânea do Cinema: pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac São
Paulo, 2005.
NEVES, J. N. D. R. A serialização cômica: Estratégias de Serialização da Narrativa
Cômica em Comic Strips. Niterói: UFF, 2012.

ODIN, Roger:
In: RAMOS, Fernão (org). Teoria contemporânea do cinema. São Paulo: senac, v.II,
2005
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de Televisão. São Paulo: Moderna, 1998.
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia. A construção do personagem. São Paulo: Ática, 1991.
POLTI, George. 36 situações dramáticas. Havana: Editoria Nacional de Cuba, 1963.
RIBARIC, Marcelo Eduardo. Cinema, Entretenimento e o nascimento do filme publicitário.
In: Comunicon 2015, 2015, São Paulo. Anais do V Encontro de GTs da Pós-graduação
Comunicon 2015, 2015.
SANTOS, André Bomfim dos. A descompressão do audiovisual publicitário: analisando o
processo comunicacional da prática do Branded Content, 2014. Dissertação de Mestrado em
Comunicação e Cultura Contemporâneas – Faculdade de Comunicação da Universidade Federal
da Bahia. Salvador, 2014. Disponível em: < http://poscom.tempsite.ws/wpcontent/uploads/2011/05/Andr%C3%A9-Bomfim-dos-Santos.pdf>, acesso em 13 de março de
2016.
SANTOS, André Bomfim dos. Advertainment e recepção: prática e implicações da diluição
da fronteira entre publicidade e entretenimento. In: Congresso de Estudantes de Pós-Graduação
em Comunicação (CONECO), 5., 2012, Niterói. Anais eletrônicos..., Niterói: Universidade
Federal Fluminense. 2012. Disponível em: <http://www.coneco.uff.br/content/anais-v-coneco>.
Acesso em: 22 nov. 2015. ISSN: 2176610x
SANTOS, André Bomfim dos; AOUAD, Amanda Almeida. A descompressão do audiovisual
publicitário: aspectos estéticos, poéticos e narrativos da prática do branded content. In: World
Congress on Communication and Arts (WCCA), 8., 2015, Salvador. Proceedings... São Paulo:
COPEC - Science and Education Research Council, 2015. Disponível em:
<http://www.copec.eu/wcca2015/>. Acesso em: 22 nov. 2015. ISBN: 978-85-65992-38-1

221

SANTOS, Rodrigo Lessa Cezar. Ficção Seriada Televisiva e Narrativa Transmídia: Uma
Análise do mundo ficcional multiplataforma de True Blood. Dissertação de Mestrado em
Comunicação e Cultura Contemporâneas – Faculdade de Comunicação da Universidade Federal
da Bahia. Salvador, 2013. Disponível em: <
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/14015/1/Rodrigo%20Lessa.pdf>, acesso em 13 de
março de 2016.
SCOLARI, C. A. Transmedia storytelling: implicit consumers, narrative worlds, and branding
in contemporary media production. International Journal of Communication. n. 3, 2009. p.586606
SOURIAU, Etienne. As duzentas mil situações dramáticas. São Paulo: Àtica, 1993.
SOUZA, Maria Carmem Jacob de (org.). Analisando Telenovelas. Rio de Janeiro: E-papers
Serviços Editoriais, 2004b.
SOUZA, Maria Carmem Jacob de et al. Entre novelas e novelos: um estudo das fanfictions de
telenovelas brasileiras. In: VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata (Org.). Por uma teoria
de fãs da ficção televisiva brasileira. São Paulo: Globo, 2015, p. 107-151.
SOUZA, Maria Carmem Jacob de; LESSA, Rodrigo; ARAÚJO, João E. S. Empresas
produtoras, projetos transmídia e extensões ficcionais: notas para um panorama brasileiro.
In: VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata (Org.). Estratégias de transmidiação na ficção
televisiva brasileira. São Paulo: Globo, 2013, p. 303-344.
SOUZA, Maria Carmem Jacob. Telenovela e representação social: Benedito Ruy Barbosa e a
representação do popular da telenovela Renascer. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais,
2004a.
THOMPSON, Kristin. Storytelling in film and television. Cambridge / Massachusetts /
Londres: Harvard University Press, 2003.
TOROV, T. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 1979.
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio Sobre a Análise Fílmica. Campinas, São
Paulo: Papirus, 1994.

Referências na internet
O primeiro filme publicitário da história
https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/01/o-primeiro-filme-publicitarioda.html <acesso em 29 de agosto de 2018>
Propaganda de Natal da Perdigão é acusada de racismo na web
https://catracalivre.com.br/cidadania/propaganda-de-natal-da-perdigao-e-acusada-deracismo-na-web/ <acesso em 07 de dezembro de 2018>
A trajetória e retorno do provocador Oliviero Toscani
https://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2018/03/trajetoria-e-retorno-doprovocador-oliviero-toscani.html <acesso em 07 de dezembro de 2018>
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IBM Watson permite conversar com as obras de arte da Pinacoteca de São Paulo
https://www.b9.com.br/73053/ibm-watson-permite-conversar-com-obras-de-arte-dapinacoteca-de-sao-paulo/ <acesso em 07 de dezembro de 2018>
A voz da arte
http://www.ogilvy.com.br/cases/a-voz-da-arte <acesso em 07 de dezembro de 2018>
Carequinhas
http://www.ogilvy.com.br/cases/carequinhas <acesso em 07 de dezembro de 2018>
Magazine Luiza – Missão Digital
http://www.ogilvy.com.br/cases/missao-digital <acesso em 07 de dezembro de 2018>
Vera Egito
https://www.paranoidbr.com/diretores/vera-egito/publicidade, <acesso em 10 de janeiro
de 2019>
Maratona Marias
https://www.facebook.com/Intimus/photos/a.245715895449537/1272950796059370/?ty
pe=3&theater <acesso em 20 de setembro de 2018>
Dogs Can Fly começa a atuar com foco multinacional
http://propmark.com.br/produtoras/dogs-can-fly-comeca-a-atuar-com-focomultinacional, <acesso em 10 de janeiro de 2019>
História da Cerveja Antárctica
https://www.antarctica.com.br/sobre-a-antarctica/historia/1889, <acesso em 10 de
janeiro de 2019>
Site da O2 Filmes
http://www.o2filmes.com/sobre, <acesso em 10 de janeiro de 2019>

Vídeos
01.09 – Volkswagen
https://www.youtube.com/watch?v=Xux0quHrZcc&t=2s, acesso em 10 de dezembro de
2018
6224 Obrigados
https://www.youtube.com/watch?v=K0Y9d65ZxKI&t=8s, acesso em 02 de dezembro
de 2018>
A Beleza de ser gaúcho
https://www.youtube.com/watch?v=dGJx-wLb2aI&t=18s, acesso em 01 de março de
2019
A Coleção - Volkswagen
https://www.youtube.com/watch?v=6brIrhpPSf8, acesso em 20 de março de 2019
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Barbixanos - Whiskas
https://www.youtube.com/watch?v=2OH1LhyobNc&list=PL3E6yUc1kEpb_A46BG2H
mFeJihFIGa_8j, acesso em 10 de dezembro de 2018
Casal Unibanco – Bill Gates
https://www.youtube.com/watch?v=OdvWHFbQQuk, acesso em 10 de dezembro de
2018
Casal Unibanco - Fax
https://www.youtube.com/watch?v=Vow-2G_yPaY, acesso em 10 de dezembro de <
Casal Unibanco – Seguro Auto
https://www.youtube.com/watch?v=lCdhYGBBpYQ, acesso em 13 de dezembro de
2018
Caçadores de Energia – Guaraná Antárctica
https://www.youtube.com/watch?v=cmC3OAyPQ_0, acesso em 10 de dezembro de
2018
Caçulinhas – Guaraná Antárctica
https://www.youtube.com/watch?v=gKKMgdgRCVI&t=25s, acesso em 10 de
dezembro de 2018
Carmilla
https://www.youtube.com/watch?v=h4QzRfvkJZ4&list=PLbvYWjKFvS5rX2yvk5AJ8oxPoZ9zHcpe, acesso em 10 de dezembro de 2018
C&A - California Dreamin'
https://www.youtube.com/watch?v=G0C_W6nAYis, acesso em 02 de janeiro de 2019.
Cofap - Retorno
https://www.youtube.com/watch?v=2jPB-8K_3BY, acesso em 20 de março de 2019
Comercial Gelol
https://www.youtube.com/watch?v=Oewn8wQ4MTg, acesso em 10 de dezembro de
2018
Desvendando Zona Incerta
https://www.youtube.com/watch?v=lzGm3KfcnDY, acesso em 05 de janeiro de 2018
Eduardo e Mônica - Vivo
https://www.youtube.com/watch?v=-CEMNef58J0, acesso em 03 de março de 2019
El SMS – Coca-Cola
https://www.youtube.com/watch?v=Ih75j5BoL1o, acesso em 23 de maio de 2017.
Energia das Torcidas
https://www.youtube.com/watch?v=_GsUaXKMtI0&t=23s, acesso em 03 de março de
2019
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Exagerado - Vivo
https://www.youtube.com/watch?v=jimiU36WmQ8, acesso em 03 de março de 2019
Gourmand em casa - Brastemp
https://www.youtube.com/watch?v=7iUrWrdCKrE, acesso em 1 de março de 2019.
Havaianas – Malu Mader
https://www.youtube.com/watch?v=BdBX7NQS8aU, acesso em 10 de dezembro de
2018
Havaianas - Hortência
https://www.youtube.com/watch?v=StU4wET-P_s, acesso em 10 de dezembro de 2018
Havaianas – Chico Anysio
https://www.youtube.com/watch?v=FVTLCE7O0ZU, acesso em 10 de dezembro de
2018
Havaianas – Fernanda Lima
https://www.youtube.com/watch?v=0sO-BG5ypmI, acesso em 10 de dezembro de 2018
Havaianas – Vovó pede desculpas
https://www.youtube.com/watch?v=eRajwoZmc1U, acesso em 10 de dezembro de 2018
Margot vs Lily
https://www.youtube.com/watch?v=9XB-qtSaYW0, acesso em 10 de dezembro de 2018
Meu Primeiro Sutiã
https://www.youtube.com/watch?v=yQGGrDjdFuM, acesso em 10 de dezembro de
2018
Metamorfose Ambulante - vivo
https://www.youtube.com/watch?v=STWauqVaPiU, acesso em 03 de março de 2019
Netflix – Alma Gêmea
https://www.youtube.com/watch?v=zaqCXaqus9k, acesso em 10 de janeiro de 2019
O filme do Lilinho
https://www.youtube.com/watch?v=Bhoif3IcRuo, acesso em 05 de janeiro de 2018
Oi – Logo Ali
https://www.youtube.com/watch?v=x00_96WQg2w, acesso em 15 de dezembro de
2018
Ótica Ernesto - Óculos
https://www.youtube.com/watch?v=5xKUnDt7JY4, acesso em 16 de dezembro de 2018
Panvel – A história de Sofia
https://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk, acesso em 15 de dezembro de 2018
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Paradoxo Tostines
https://www.youtube.com/watch?v=tJ-BKu-WUEk, acesso em 10 de dezembro de 2018
Paradoxo Tostines 2
https://www.youtube.com/watch?v=9KObp-YY_x0, acesso em 10 de dezembro de
2018
Paradoxo Tostines 3
https://www.youtube.com/watch?v=GMSUUXsAixo, acesso em 10 de dezembro de
2018
Paradoxo Tostines 4
https://www.youtube.com/watch?v=G4T3SNSvpqk, acesso em 10 de dezembro de 2018
Que Bloco é esse?
https://www.youtube.com/watch?v=w6yayr0WHA4, acesso em 10 de dezembro de
2018
Retratos da Real Beleza
https://www.youtube.com/watch?v=Il0nz0LHbcM, acesso em 10 de dezembro de 2018
The beauty inside
https://www.youtube.com/watch?v=3GdWUjG72sk, acesso em 10 de dezembro de
2018
The Hire
https://www.youtube.com/watch?v=GW11Lez4elc, acesso em 10 de dezembro de 2018
Turbogas Cofap
https://www.youtube.com/watch?v=FQC-VvBQjfk, acesso em 10 de dezembro de 2018
Últimos desejos da Kombi
https://www.youtube.com/watch?v=jD634XWvSw0, acesso em 10 de dezembro de
2018
USTOP - Bonita Camisa, Fernandinho
https://www.youtube.com/watch?v=lMVj-FZSY0U, acesso em 10 de dezembro de 2018
USTOP - Série
https://www.youtube.com/watch?v=hv4bzxwPmgs, acesso em 06 de setembro de 2018
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Marias
Site da Intimus
https://www.intimus.com.br/
Primeira Temporada (não mais disponível no canal oficial)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwzy0ZhG7BB1c_UDq9kAdZNGFBTFRxtO
P
Canal no Youtube
https://www.youtube.com/user/intimusonline
Página no Facebook
https://pt-br.facebook.com/Intimus/
Spotify
https://open.spotify.com/user/intimus_brasil, <acesso em 10 de dezembro de 2018>

Boa
Site da Antárctica
https://www.antarctica.com.br
Canal no Youtube
https://www.youtube.com/canaldaboa
Página no Facebook
https://www.facebook.com/Antarctica
Spotify
https://open.spotify.com/user/antarcticabr, <acesso em 07 de dezembro de 2018>
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ANEXO I – FICHA TÉCNICA DA SÉRIE MARIAS

1ª TEMPORADA
Agência
Agência: Ogilvy & Mather Brasil
Título: Marias – elas não vão com as outras
Duração: 6 filmes de 3’
Produto: Linha Intimus
Cliente: Kimberly-Clark
CEO: Luiz Fernando Musa
Diretor de criação: Rafael Donato
Criação: Bruno Mazzotti e Vinicius Fernandes
RTVC: Rafael Rose e Sonia Cremerius
Atendimento: Daniela Glicenstajn, Priscilla Telles, Caroline Stanzani e Gabriela
Wissmann
Mídia: Luciana Serra, Gilberto Marcel, Vitoria Ribeiro, Luis Santana
Planejamento: Daniel de Tomazo e Juliana França
Art buyer: Nanci Bonani e Francini Santiago
Cliente
Aprovação: Samia Chehab, Alessandra Castro, Livia Marcka, Thereza Cherubini,
Vanessa Castro
Produção
Produtora: Paranoid
Produtor Executivo: Ducha Lopes e Andrezza de Faria
Direção: Vera Egito
Roteiro: Paula Gicovate e Vera Egito
Fotografia: Camila Cornelsen
Atendimento: Ducha Lopes, Pedro Betti e Sofia Aquino
Montagem: Fernanda Franke Krumel e Thiago Gil
Finalização: Psycho’n Look
Produtora Triha: Mug Shot
Atendimento produtora som: Renata Schincariol e Gilvana Viana

Agência Digital
Agência: VML
Diretor Executivo de Criação: Silmo Bonomi
Direção de Criação: Jairo Anderson
Redação: Jairo Anderson, Juliana Ribeiral e Catarina Menchik
Direção de Arte: Silmo Bonomi, Rodrigo Marinheiro e Yumi Shimada
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Mídia: Elen Posse, Beto Toledo e Carolina Gattás
Atendimento: Raquel Marques, Laura Nagem e Fabio Imparato
Planejamento: Mariana Lerroy
Gerente de Projeto: Renato Ribeiro
Produção Executiva: Rodrigo Vinhaes
Produtora de Vídeo: Paranoid
Diretor: Rafa & João
Produtor Executivo: Andrezza de Faria e Ducha Lopes
Atendimento: Ducha Lopes, Pedro Betti e Sofia Aquino
Direção de Fotografia: Rafa & João
Assistente de Direção: Renata Racy
Pós-produção: Psycho n’Look
Produção Digital: Cricket Brasil e amad.re
Letterings e ilustrações: Cyla Costa
2ª e 3ª TEMPORADAS
Agência: Ogilvy & Mather Brasil
Título: Marias [a série]
Duração: 24 episódios de 5’
Produto: Linha Intimus
Cliente: Kimberly-Clark
CEO: Luiz Fernando Musa
VP de Criação: Cláudio Lima
Diretor de Criação: Rafael Donato e Guiga Giacomo
Criação: Vinícius Fernandes, Bruno Mazzotti e Teco Cipriano
RTVC: Rafael Rosi e Andrea Consoleto
Atendimento: Priscilla Telles, Caroline Stanzani, Gabriela Wissmann, Marcella Sousa e
Natasha Sena
Mídia: Luciana Serra, Gilberto Marcel, Vitoria Ribeiro, Luis Santana
Planejamento: Daniel de Tomazo, Priscilla Ceruti e Juliana França
Art buyer: Nanci Bonani e Francini Santiago
Cliente
Aprovação: Samia Chehab, Alessandra Castro, Marília Guedes, Thereza Cherubini,
Vanessa Castro
Produção
Paranoid
Direção Geral: Vera Egito
Direção dos episódios: Vera Egito e Mariana Bastos
Roteiro: Mariana Bastos, Paula Gicovate e Marcelo Marchi
Elenco: Viviane Monteiro, Greta Antoine, Maria Laura Nogueira, Renata Becker,
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Thamires Dias e Daniela Elias
Atendimento: Ducha Lopes, Pedro Betti e Sofia Aquino
Produtores Executivos: Andrezza de Faria, Fernanda Geraldini e Ducha Lopes
Diretor de Produção: Marcos Teshima
Assistente de Direção: Renata Racy
Diretor de Fotografia: Camila Cornelsen
Diretora de Arte: Lorena Garcia
Técnica de Som Direto: Carolina Barranco
Montador: Ricardo Quintela e Sabrina Wilkins
Coordenador de Pós: André Carvalho
Pós Produção de Imagem: Psycho n’look
Produtora / Triha: Mugshot
Produtora executiva: Gilvana Viana
Criação Musical: Mauricio Herzskowicz, Arthur Abrami e Bruno Zibordi
Agência Digital
Agência: VML
Diretor Executivo de Criação: Silmo Bonomi e Jairo Anderson
Redação: Catarina Menchik e Guilherme Marques
Direção de Arte: Nathalia Chiarotti e Hugo Mendes
Mídia: Elen Posse, Beto Toledo
Atendimento: Fabio Imparato e Kadu Alves
Planejamento: Mariana Lerroy e Bruna Yoshida
Agência Relações Públicas
Agência: Edelman Significa
CEO: Yacoff Sarkovas
Vice-presidente: Daniela Schmitz
Diretor: Marcília Ursini
Supervisor: Roberta Naddeo
Atendimento: Cora Junqueira
Planejamento: Cora Junqueira
4ª e 5ª TEMPORADAS
Agência: Ogilvy & Mather Brasil
Título: Marias na Real
Duração: 18 filmes de 5’ e 51 videos de 10’’
Produto: Linha Intimus
Cliente: Kimberly-Clark
CEO: Luiz Fernando Musa
VP de Criação: Cláudio Lima
Diretor de Criação: Rafael Donato e Guiga Giacomo
Criação: Vinícius Fernandes, Bruno Mazzotti e Teco Cipriano
RTVC: Rafael Rosi e Andrea Consoleto
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Atendimento: Priscilla Telles, Caroline Stanzani, Gabriela Wissmann, Marcella Sousa e
Natasha Sena
Mídia: Luciana Serra, Gilberto Marcel, Vitoria Ribeiro, Luis Santana
Planejamento: Daniel de Tomazo, Priscilla Ceruti e Juliana França
Art buyer: Nanci Bonani e Francini Santiago
Cliente
Aprovação: Samia Chehab, Alessandra Castro, Marília Guedes, Thereza Cherubini,
Vanessa Castro
Agência: VML
Direção Executiva de Criação: Jairo Anderson
Direção de Criação: Jairo Anderson
Redação: Jairo Anderson, Beatriz Vaz e Guilherme Marques
Direção de Arte: Gleison Stievano
Mídia: Cláudia Gama, Marcel Rodriguez e Thais Vargas
Atendimento: Fabio Imparato e Kadu Alves
Planejamento: Andrea Tavares
Gerente de Projeto: Leandra Muniz
RTVC: Ana Assis e Amanda Lavenere
Produtora de Vídeo: Dogs Can Fly
Showrunner: Ricardo Whately
Direção: Vitor Mafra
Roteiro: Janaína Fischer e Guilherme Arcanjo
Elenco: Viviane Monteiro, Greta Antoine, Maria Laura Nogueira, Renata Becker,
Thamires Dias e Daniela Elias
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ANEXO II – FICHA TÉCNICA DA SÉRIE BOA
1ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Título: No Gogó
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Andre Arteze, Henrique Castilho, Andre Leotta, Tiago Padilia, Vitor Rolim,
Mauro Miyashiro Maedo, Hugo Luquetti, Letícia Xavier
Diretor de Integração Digital: Kauê Cury
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Estratégia Digital: Mariana Cantarelli
Produtora: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roterista: Alexandre Machado
Produção Executiva: Rafael Fortes, Maeve Corona, Gustavo Nogueira, Fernando
Alcantara
Direção de Fotografia: Flavio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara, Raquel Rocha
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Atendimento: Guga Costa
Produtor: Rodrigo Monteiro, Pedro Caldas, Tiago Gamke, Dionizio Dazul, Rafael
Silvestrini
Direção Artística: Wilson Simoninha e Jair Oliveira
RTVC: Vera Jacinto, Daniella Manunta
Atendimento: Fernanda Antonelli, Ana Clara Grana, Beatriz Almonacid, Tatiana
Vidonscky, Karen Pardo, Beatriz Sztamfater, Isabel Barrios
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, David Gross, Augusto Motta
Verissimo, Julia Geld
Mídia: Wanderley Jovenazzo, Larissa Dias, Rogério Beraldo
Aprovação: Paula Lindenberg, Maria Fernanda Albuquerque, Cínthia Klumpp, Gustavo
Tavares
2ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Título: Na Lata
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
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Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Rafael de Miranda, Pedro Reis, Francis Alan, Gustavo Tasselli, Marcelo
Pignatari, Andre Leotta.
Design: Vitor Rolim.
Criação Social Media: Mauro Miyashiro Maedo, Hugo Luquetti, Letícia Xavier.
Criação Site: Ingrid Bugarin, Humberto Pacheco
Estratégia Digital: Mariana Cantarelli
Diretor de Integração Digital: Kauê Cury
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Produtora: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roterista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes, Fernando Alcantara, Edi Tamachiro
Direção de Fotografia: Flavio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara, Luiz Braga
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Atendimento: Guga Costa
Produtor: Rodrigo Monteiro, Pedro Caldas, Tiago Gamke, Dionizio Dazul, Rafael
Silvestrini
Direção Artística: Wilson Simoninha e Jair Oliveira
Locutor: Rodrigo Almeida
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Boas, Adriana Kordon
UX: Caroline Kayatt
Diretor de Produção Digital: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Atendimento: Filipe Bartholomeu, Ana Clara Grana, Beatriz Almonacid, Karen Pardo,
Nathalia Chaves e Isabel Barrios
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, David Gross, Augusto Motta
Verissimo, Julia Geld
Mídia: Luis Padilha, Wanderley Jovenazzo, Larissa Dias, Rogério Beraldo
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp, Erica Biancalana
3ª TEMPORADA
Anunciante: AmBev
Título: No Boteco
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretores de Criação: Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Rafael de Miranda, Pedro Reis
Design: Vitor Rolim
Criação Social Media: Mauro Miyashiro Maedo, Hugo Luquetti, Letícia Xavier
Criação Site: Ricardo Andrés, Breno Chiavelli, Bruno Bizutti
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Diretora de Estratégia Digital: Mariana Cantarelli
Diretor de Integração Digital: Kauê Cury
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Produtora: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roterista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes, Fernando Alcantara, Edi Tamachiro
Direção de Fotografia: Flavio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara, Luiz Braga
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Atendimento: Guga Costa
Produtor: Rodrigo Monteiro, Pedro Caldas, Tiago Gamke, Dionizio Dazul, Rafael
Silvestrini
Direção Artística: Wilson Simoninha e Jair Oliveira
Locutor: Rodrigo Almeida
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Boas, Adriana Kordon
UX Designer: Caroline Kayatt, Rhian Molinari
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Slikland
Atendimento: Ana Clara Grana, Beatriz Almonacid, Karen Pardo, Nathalia Chaves e
Isabel Barrios
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, David Gross, Augusto Motta
Verissimo, Julia Geld
Mídia: Luis Padilha, Wanderley Jovenazzo, Larissa Dias, Rogério Beraldo, Priscila Sato
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp
4ª TEMPORADA
Anunciante: AmBev
Título: Na Fogueira
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretores de Criação: Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Rafael de Miranda, Pedro Reis
Design: Vitor Rolim
Design de Interface: João Guilherme Cipolotti
UX: Caroline Kayatt, Rhian Molinari
Criação Social Media: Mauro Miyashiro Maedo, Hugo Luquetti
Community Manager: Leonardo Belquiman
Gerente Estratégia Digital: Bruno Narchi
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
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Produtora Imagem: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roterista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes, Fernando Alcantara, Edi Tamachiro
Direção de Fotografia: Alexandre Ermel
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Produção de Trilha: S de Samba
Criação de Trilha: Raphael Mancini, Pedro Caldas, Rodrigo Monteiro, Tiago Gamke e
Rafael Silvestrini
Locutor: Rodrigo Almeida
Direção Musical: Jair Oliveira e Simoninha
Atendimento: Guga Costa
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas, Adriana Kordon e Leo Damasceno
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Webcore
Atendimento: Alexandre Grynberg, Ana Clara Grana, Beatriz Almonacid, Karen Pardo,
Nathalia Chaves e Isabel Barrios
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, David Gross, Augusto Motta
Verissimo, Julia Geld
Mídia: Luis Padilha, Wanderley Jovenazzo, Larissa Dias, Rogério Beraldo, Priscila Sato
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp
5ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Título: Na Pressão
Produto: Cerveja Antarctica
Agência: AlmapBBDO
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior, Keka Morelle
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Rafael de Miranda, Pedro Reis
Design: Vitor Rolim
Design de Interface: João Guilherme Cipolotti
UX Designer: Caroline Kayatt, Rhian Molinari
Design de Interface: João Guilherme Cipolotti
Coordenadores Social Media: Ricardo Andrés, Clauber Volinsky
Criação Social Media: Mauro Miyashiro Maedo, Hugo Luquetti
Community Manager: Leonardo Belquiman
Gerente Estratégia Digital: Bruno Narchi, Nicole Bortoluzo
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Motion Designers: Chicoh, Marcio Barros
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Produtora Imagem: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roterista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes, Fernando Alcantara, Edi Tamachiro
Direção de Fotografia: Alexandre Ermel
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Produção de Trilha: S de Samba
Criação de Trilha: Raphael Mancini, Pedro Caldas, Rodrigo Monteiro, Tiago Gamke e
Rafael Silvestrini
Locutor: Rodrigo Almeida
Direção Musical: Jair Oliveira e Simoninha
Atendimento: Guga Costa
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas e Adriana Kordon
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Webcore
Atendimento: Alexandre Grynberg, Ana Clara Grana, Beatriz Almonacid, Karen Pardo,
Aline Reis, Isabel Barrios e Henrique Espíndola
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, Mariana Corradi, David
Gross, Augusto Motta Verissimo, Julia Geld
Mídia: Luis Padilha, Cassiano Oliva, Larissa Dias, Rogério Beraldo, Priscila Sato,
André Pollner e Giovanna Araújo
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp

SPIN OFF
1ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Título: Quase numa BOA
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo N Anunciante: Ambev
Título: Quase numa BOA – No Curso de Garçom
Produto: Cerveja Antarctica
Agência: AlmapBBDO
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Keka Morelle
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Francis França, Gustavo Tasselli, Heitor Buchalla, Hugo Luquetti, Mauro
Maedo e Zé Baldin.
Design de Interface: Cezar Haruo Arai
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Redator site: Pedro Rosadas
UX: Caroline Kayatt e Rhian Molinari
Criação Social Media: Hugo Luquetti e Mauro Maedo
Community Manager: Leonardo Belquiman
Gerente Estratégia Digital: Nicole Cassiano
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Produtora Imagem: O2 Filmes
Direção: Quico Meirelles
Roteirista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes e Fernando Alcantara
Direção de Fotografia: Flávio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara e Mariela Costa
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Direção Musical: Wilson Simoninha e Jair Oliveira
Produção Musical: Rafael Sivestrini, Pedro Caldas, Tiago Gamke, Rodrigo Monteiro,
Raphael Mancini
Atendimento: Meg Ribeiro
Making of: Sweat.Film
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas e Léo Damasceno
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Slikland
Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck
Ilustrações: Estudio Icone
Atendimento: Alexandre Grynberg, Maysa Lopes, Daniel Malavazzi, Bianca Simões,
Aline Reis, Celso Bufano Neto e Daniel Lima Siqueira.
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, Mariana Corradi e Mariana
Nobis
Mídia: Cassiano Oliva, Larissa Dias, Rogério Beraldo, André Pollner e Giovanna
Araújo.
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp
ogueira, Keka
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Hugo Luquetti, Mauro Maedo, Yannis Theodori, Francis França e Gustavo
Tasselli
Design: Vitor Rolim
UX: Rhian Molinari
Coordenadores de social: Clauber Volinsky, Ricardo Andres
Criação Social Media: Mauro Maedo e Hugo Luquetti
Community Manager: Leonardo Belquiman
Gerente Estratégia Digital: Nicole Cassiano
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Produtora Imagem: O2 Filmes
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Direção: Quico Meirelles
Roterista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes e Fernando Alcantara
Direção de Fotografia: Flávio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara, Luiza Teani e Mariela Costa
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Produção de Trilha: S de Samba
Criação de Trilha: Raphael Mancini, Pedro Caldas, Rodrigo Monteiro, Tiago Gamke e
Rafael Silvestrini
Locutor: Rafael Portugal
Direção Musical: Jair Oliveira e Simoninha
Atendimento: Guga Costa e Meg Ribeiro
Making of: Sweat.Film
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas, Adriana Kordon
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Slikland
Atendimento: Alexandre Grynberg, Ana Clara Grana, Henrique Espindola, Aline Reis,
Daniel Lima, Maysa Lopes, Daniel Malavazzi e Bianca Simões.
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, Mariana Corradi e Mariana
Nobis
Mídia: Brian Crotty, Cassiano Oliva, Larissa Dias, Rogério Beraldo, André Pollner e
Giovanna Araújo.
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp e Tatiana Pereira.
2ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Título: Quase numa BOA – No Curso de Garçom
Produto: Cerveja Antarctica
Agência: AlmapBBDO
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Keka Morelle
Direção de Criação Digital: Luciana Haguiara
Head of Art de Digital: Pedro Burneiko
Criação: Francis França, Gustavo Tasselli, Heitor Buchalla, Hugo Luquetti, Mauro
Maedo e Zé Baldin.
Design de Interface: Cezar Haruo Arai
Redator site: Pedro Rosadas
UX: Caroline Kayatt e Rhian Molinari
Criação Social Media: Hugo Luquetti e Mauro Maedo
Community Manager: Leonardo Belquiman
Gerente Estratégia Digital: Nicole Cassiano
Diretora de Conteúdo: Chris Mello
Produtora Imagem: O2 Filmes
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Direção: Quico Meirelles
Roteirista: Matheus Souza
Produção Executiva: Rafael Fortes e Fernando Alcantara
Direção de Fotografia: Flávio Zangrandi
Diretor de Arte: Gabriela Valverde
Atendimento: Rejane Bicca, Rose Bichara e Mariela Costa
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção/Finalização: O2 Filmes
Produtora de Áudio: S de Samba
Direção Musical: Wilson Simoninha e Jair Oliveira
Produção Musical: Rafael Sivestrini, Pedro Caldas, Tiago Gamke, Rodrigo Monteiro,
Raphael Mancini
Atendimento: Meg Ribeiro
Making of: Sweat.Film
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas e Léo Damasceno
Diretor de Tecnologia: Eduardo Bruschi Cardoso
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Slikland
Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck
Ilustrações: Estudio Icone
Atendimento: Alexandre Grynberg, Maysa Lopes, Daniel Malavazzi, Bianca Simões,
Aline Reis, Celso Bufano Neto e Daniel Lima Siqueira.
Planejamento: Cintia Gonçalves, João Gabriel Fernandes, Mariana Corradi e Mariana
Nobis
Mídia: Cassiano Oliva, Larissa Dias, Rogério Beraldo, André Pollner e Giovanna
Araújo.
Aprovação: Paula Lindenberg, Bruna Buás, Cínthia Klumpp
3ª TEMPORADA
Anunciante: Ambev
Agência: AlmapBBDO
Título: Quase numa BOA – No Samba
Produto: Cerveja Antarctica
Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches
Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi
Diretor de Criação: Marcelo Nogueira, Keka Morelle
Criação: Hugo Luquetti, Mauro Maedo, Thom Bregantin, Israel Medeiros, Bruno
Anibal.
Community Manager: Caio Moura
RTVC: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas, Léo Damasceno, Rafael Miranda
Produtora de Imagem: O2
Diretor: Quico Meirelles
Produção Executivo: Rafael Fortes, Fernando Alcantara
Diretor de Fotografia: Diego Rosenbaltt
Diretor de Arte: Gabi Valverde
Atendimento: Rejane Bica, Rose Bichara, Raquel Rocha
Montagem: Renato Gaiarsa
Pós-Produção / Finalização: O2 Filmes
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Produtora de Áudio: S de Samba
Direcão Musical: Jair Oliveira e Wilson Simoninha
Producão: Rafael Silvestrini, Rafael Mancini, Rodrigo Monteiro, Pedro Caldas e Tiago
Gamke.
Sound designer: Eduardo Barbosa e Antonio Arruda
Atendimento: Meg Ribeiro
Diretor de Operações Digitais: Rodrigo Falcão
Diretor de Tecnologia: Marcos Falcão
Gerente de Projetos: Mayra Otsuka
Produtora de Tecnologia: Slikland
Ilustração: Estúdio Ícone
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APÊNCIDE I – GUIA DE TEMPORADAS – MARIAS
1ª Temporada
Maria Carol
Maria Duda
Maria Laura
Maria Luiza
Maria Paula
Maria Fernanda

Telecine
Telecine Touch
Telecine Cult
Telecine Fun
Telecine Action
Telecine Pipoca
Telecine Premium

Duração
3'
3'
3'
3'
3'
3'

11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwzy0ZhG7BB1c_UDq9kAdZNGFBTFRxtO
P
2ª Temporada
Sony
Episódio 01
Episódio 02
Episódio 03
Episódio 04
Episódio 05
Episódio 06
Episódio 07
Episódio 08
Episódio 09
Episódio 10
Episódio 11
Episódio 12

Maria
Maria Luiza
Maria Luiza
Maria Luiza
Maria Luiza
Maria Laura
Maria Laura
Maria Laura
Maria Laura
Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol

Duração
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'

Data
22/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
12/04/2016
19/04/2016
26/04/2016
03/05/2016
10/05/2016
17/05/2016
24/05/2016
31/05/2016
07/06/2016

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J4_K0C4deLOVI1poVqEae61JxGC1wrE
3ª Temporada
Sony
Deu ruim?
Cara a Cara
Se fazendo de doida
Chega de Climão
Conto de Fadas
Haja Paciência
Medidas Desesperadas
Auto-Estima
Sem Folga
Deu Match
E agora, miga?
Sempre Juntas

Maria
Maria Paula
Maria Paula
Maria Paula
Maria Paula
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Alice
Maria Alice
Maria Alice
Maria Alice

Duração
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'

Data
06/09/2016
13/09/2016
20/09/2016
27/09/2016
04/10/2016
11/10/2016
18/10/2016
25/10/2016
01/11/2016
08/11/2016
15/11/2016
22/11/2016

https://www.youtube.com/watch?v=OWKvjhVZ1nE&list=PL4J4_K0C4deLqjZVfc_48
7_KgcISg97kR
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Mudança de Produtora
4ª Temporada
Sony
Sinais
Kombu-quê?
Não Alucina Maria Laura
Fortíssimo
Alerta Recall
Chega de Mentira
A corrida
Tudo Errado
Moral da história

Maria
Maria Laura
Maria Laura
Maria Laura
Maria Alice
Maria Alice
Maria Alice
Maria Luiza
Maria Luiza
Maria Luiza

Duração
5'44"
5'41"
5'42"
5'46"
5'44"
5'43"
5'37"
5'43"
5'51"

Data
29/05/2017
05/06/2017
12/06/2017
19/06/2017
26/06/2017
03/07/2017
10/07/2017
17/07/2017
24/07/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J4_K0C4deKMmeg37RJ4xBM65eN5cUtu
5ª Temporada
Sony
Era o meu momento
Um imprevisto
Precisamos falar sobre
Expectativas x Realidade
O Congresso
O tal mundo real
Bate na madeira
Dava tempo
Noiva em Fuga?

Maria
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol
Maria Paula
Maria Paula
Maria Paula

Duração
5'43"
5'49"
5'42"
5'37"
5'42"
5'37"
5'46"
5'46"
5'41"

Data
23/10/2017
30/10/2017
06/11/2017
13/11/2017
20/11/2017
27/11/2017
04/12/2017
11/12/2017
18/12/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J4_K0C4deLn88HjXgXPnsXapap8mCAV
Extras
Pensa Rápido
3 mentiras e 1 spoiler
3 mentiras e 1 spoiler
3 mentiras e 1 spoiler
Manda a Real
Manda a Real
Manda a Real
Manda a Real
Manda a Real
O que tem na bolsa
Dica da Maria
O que tem na bolsa
Dica da Maria
Manda a Real
Manda a Real
Dica da Maria
Manda a Real

Maria Luiz e Maria Laura
Maria Alice
Maria Laura
Maria Luiza
Maria Alice
Maria Laura
Maria Luiza
Maria Laura
Maria Alice
Maria Luiza
Maria Carol
Maria Laura
Maria Laura
Maria Paula
Maria Carol
Maria Luiza
Maria Laura

25"
27"
29"
26"
15"
15"
16"
17"
19"
34"
18"
35"
18"
16"
15"
23"
15"

14/08/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
04/10/2017
06/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
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O que tem na bolsa
Lendo comentários
Manda a Real
Dica da Maria
Eu, Maria Pia
3 mentiras e 1 spoiler
Manda a Real
O que tem na bolsa
Pensa Rápido
Eu, Maria Carol
3 mentiras e 1 spoiler
Manda a Real
Lendo comentários
Pensa Rápido
Eu, Maria Paula
Manda a Real

Maria Alice
Maria Alice
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia
Maria Pia e Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol
Maria Carol
Maria Alice e Maria Paula
Maria Paula
Maria Luiza

30"
54"
19"
18"
17"
19"
20"
29"
29"
21"
19"
16"
49"
27"
15"
13"

16/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
03/11/2017
08/11/2017
10/11/2017
16/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
04/12/2017
20/12/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4J4_K0C4deL-BV6fwsHpP6QJZhz6qp5_
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APÊNCIDE II – GUIA DE TEMPORADAS – BOA
1ª Temporada - Guto e Duda
No Gogó
Duração Data
Episódio 01
4'58"
04/10/2016
Episódio 02
5'10"
18/10/2016
Episódio 03
5'25"
01/11/2016
Episódio 04
2'58"
15/11/2016
Episódio 05
5'57"
29/11/2016

Título Episódio
Como Nasce um samba
Esquentando os tamborins
Deu Samba
Olha o breque
Últimos Acordes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmBRu3TXn4VLVa_Jm0ynppS
c
2ª Temporada - Vavá, Dulce, Marcelão, Guto, Duda
Na Lata
Duração Data
Episódio 01
7'40"
31/01/2017
Episódio 02
6'18"
07/02/2017
Episódio 03
6'04"
14/02/2017
Episódio 04
10'18"
21/02/2017

Título Episódio
Boa
Me dá um dinheiro aí
A vida no arame
Boa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmCO9b4ugLGanUp_TVSQvwo
3ª Temporada - Vavá, Dulce, Marcelão, Guto, Duda
No Boteco
Duração Data
Episódio Único
24'08"
27/04/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmDwwSZ6vOSViC7awjgrusei
4ª Temporada - Vavá, Dulce, Marcelão, Guto, Duda
Na Fogueira
Duração Data
Episódio Único
17'09"
28/06/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmA4Nifyke8WSrH7n7U02Xm
I
5ª Temporada - Vavá, Dulce, Marcelão, Guto, Duda
Na Pressão
Duração Data
Episódio 01
05:56 15/09/2017
Episódio 02
06:00 15/09/2017
Episódio 03
05:40 15/09/2017
Episódio 04
08:01 15/09/2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmA0NlALlmdGVzcdJ0mQNt1
g
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Quase Numa Boa
Marcelão, Guto, Alice e Olívia
#QuaseNumaBoa
- No Carnaval
Episódio 01
Episódio 02
Episódio 03

Duração Data
06:51 18/01/2018
06:27 18/01/2018
09:12 18/01/2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmChR9RQ3ORjr3_NhIpX8g_u
#QuaseNumaBoa
- No Curso de
Garçom
Episódio 01
Episódio 02

Duração Data
09:51 26/04/2018
10:56 26/04/2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmDwG391S46-yVTNhP0Kulw
#QuaseNumaBoa
– No Samba
Episódio 01
Episódio 02
Episódio 03

Duração Data
06:25 16/10/2018
05:26 16/10/2018
08:48 16/10/2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCA5yGYxSBmD0Pkv1nz_XwlcXAnL8ZaL
C

