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RESUMO 

Dentro do contexto da cibercultura, levando também em consideração mudanças culturais e 

sociais, temos novas formas de expressar a identidade. Este novo tempo tornou "visíveis" 

pessoas antes desconhecidas e empoderou consumidores antes tido como passivos. Os memes 

são parte desta nova cultura, estes irradiam a descentralização da nova produção de conteúdo 

e dos novos tempos. Desta forma, o presente artigo tem por principal objetivo investigar como 

a atividade publicitária utiliza os “memes”, tendo como ponto de partida das criações. Esse é 

o cerne do estudo, que analisa como a reportagem com o empresário Alexander Augusto de 

Almeida, popularmente conhecido nas redes sociais como o “Rei do Camarote”, foi 

amplamente explorada, servindo de base para postagens, de âmbito publicitário, para muitas 

marcas consolidadas que tentaram se aproveitar da repercussão. Neste trabalho, promovemos 

um diálogo entre pesquisa bibliográfica e de campo para buscar compreender as estratégias 

adotadas pelos anunciantes ao apropriarem-se dos conteúdos divulgados a partir de “memes” 

e, posteriormente, se lançarem também na rede a fim de persuadir o seu público de interesse. 
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Memes:  
from anonymous creations to advertising market apropriations 

ABSTRACT 

Within the context of cyberculture, taking also into account changing cultures and social, we 

have new ways of expressing the identity, which made "visible" people before unknown and 

empowered consumers before taken as liabilities. The memes are part of this new culture, 

they radiate the decentralization of new content production and of new times. Thus, the 

present article has as its principal objective to investigate how the advertising activity uses the 

"memes", taking as its starting point the creations. This is the crux of the study, which 

examines how the report with the businessman Alexander Augusto de Almeida, popularly 

known in social networks as the "Rei do Camarote", has been widely exploited, serving as a 

basis for posts, of course, for many brands statements who tried to take advantage of the 

impact. In this work, we promote a dialog between bibliographic research and field to 

understand the strategies adopted by advertisers to the taking of the content disseminated from 

"memes" and, later, if launch also in the network in order to convince your audience of 

interest. 

KEYWORDS: Publicity Creation. Social Networks. Memes.  

 

INTRODUÇÃO 

Uma característica citada quando se refere à internet como ferramenta comunicativa 

diz respeito à possibilidade de dar voz a quem, antes do seu advento e popularização, 

geralmente adotava uma postura passiva em relação aos meios de comunicação. Sobre os 

tempos atuais, Jenkins (2009, p. 45) pondera que “se os antigos consumidores eram tidos 

como passivos, os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram 

previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são migratórios”.   

O poder de irradiar uma mensagem era restrito a poucos, porém dominantes grupos, 

que praticamente decidiam o que deveria ser noticiado ou comunicado. Saímos da era de “um 

para muitos” para “de muitos para muitos” ou “de muitos para um”.  Jenkins (2009, p.47) 

define que as relações feitas entre produtores e os consumidores estão sendo rompidas à 

medida que os usuários buscam agir ao serem convidados a participar da vida das franquias. 

Desse modo, pensamos a era digital, no âmbito da convergência, como uma caminhada de 

colaboração. 
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Lemos (2005) versa acerca das diversas manifestações socioculturais contemporâneas 

que, com o excesso e a circulação virótica de informação, nada mais é do que a emergência de 

vozes e discursos, que em outro momento eram reprimidas pela mídia de massa.  

Agora, nesta reconfiguração de uma sociedade informacional e hiperconectada, a 

máxima é “tem de tudo na internet”, “pode tudo na internet”. Hall (1998, p. 23) reforça que "a 

modernidade libertou o homem das tradições que eram divinamente estabelecidas, o homem 

passou a ser soberano”; nesta nova lógica, os indivíduos têm a possibilidade de produção e 

distribuição sem intervenção, em uma circulação que não é hegemônica.  

Nesse novo modelo comunicativo promovido pela internet, dissolve-se a tradicional 

relação entre emissor e receptor, partindo-se para uma configuração na qual todos são 

“autorizados” a produzir conteúdos próprios, além de serem os responsáveis pela sua 

circulação (DI FELICE, 2011, p. 102). Com a tecnologia barateada e disponível para quem 

quiser explorá-la, a internet se tornou palco para uma infinidade de assuntos que, por 

exemplo, um canal de televisão aberta ou um jornal são incapazes de cobrir. Nesse aspecto, 

Jenkins (2009, p.45) sustenta que: “Os produtores de mídia estão reagindo a esses recém-

poderosos consumidores de formas contraditórias, às vezes encorajando a mudança, outras 

vezes resistindo ao que consideram um comportamento renegado”. Compreender e demarcar 

as pegadas dos consumidores ainda tende a ser uma tarefa que exige grande esforço.  

Blogs especializados em temas específicos, desconhecidos do grande público, como 

“dicas de para tingir o cabelo
3
” ou “como escolher um vinho

4
” passaram a ter visitação 

relevante e, consequente, exigindo dos seus produtores atualização dos conteúdos. Canais 

online são criados diariamente e, com ele, novas formas de interação e relação entre seus 

participantes.  

Tendo como base esse cenário apresentado, discutiremos como as redes sociais na 

internet serviram para amplificar uma reportagem em 2013, na revista Veja São Paulo, cuja 

temática abordava o consumo nas baladas noturnas, alçou a popularidade do jovem Alexander 

Augusto de Almeida, que, posteriormente ficou conhecido “Rei do Camarote”. Não obstante 

toda a repercussão obtida por meio de compartilhamentos de links sobre a matéria jornalística, 

muitas empresas anunciantes também exploraram o caso como forma de dar visibilidade às 

marcas. 

                                                           
3
 Link para assistir um vídeo sobre pintura de cabelos coloridos 

https://www.youtube.com/watch?v=2sxa7nYp9o4 
4
 Link para leitura de matéria em blog sobre como escolher vinhos http://vidaevinho.com/como-escolher-um-

bom-vinho-2/ 
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Utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e exploratória, empreendemos 

uma investigação cujo objetivo é compreender as motivações do mercado publicitário em 

utilizar os memes, como o“Rei do Camarote”, como referência criativa para divulgação das 

marcas. 

 

1 INTERNET COMO EXPRESSÃO DO PROTAGONISMO 

A revolução comunicativa digital introduz, pela primeira vez na história da 

humanidade, um modelo comunicativo rizomático, baseado no sistema de rede que, anulando 

a distinção identitária entre emissor e receptor, oferece a todos os internautas (tecnoatores) o 

mesmo poder comunicativo e igual oportunidade de acesso; mas, sobretudo, ela inaugura um 

tipo de interação que ativa a comunicação e a torna possível somente no interior das 

interações dinâmicas entre as interfaces, redes e internautas, conferindo a esses últimos o 

papel de construtores das informações e, àqueles, de produtores de conteúdo (DI FELICE, 

2011, p. 116). 

A circulação de boa parte desse conteúdo se dá de maneira fluida, sem fronteira e 

filtros. Levy (1999, p. 94), ao descrever o ciberespaço, o define como “o espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos 

computadores”. E é por meio dele que as distâncias são eliminadas e a interação entre os 

atores ocorre de maneira direta e, praticamente, instantânea. “Torna-se possível, então, que 

comunidades dispersas possam comunicar-se por meio do compartilhamento de uma 

telememória na qual cada membro lê e escreve, qualquer que seja sua posição geográfica” 

(LEVY, 1999, p. 96). 

Recuero (2012, p.43) assinala que essa troca mediada por computadores estabelece 

uma conversação, onde relações sociais e interações sociais são firmadas. Afinidades, 

inclusive, podem ser facilmente identificadas. A autora completa que a mediação muda tudo, 

porque a partir dela é possível gravar, transformar e replicar qualquer informação. 

Contanto que se dominem as tecnologias e os softwares
5
 disponíveis, o usuário na rede 

é capaz de penetrar em novos ambientes e interagir com diversos sujeitos. Logo, a internet se 

tornou um canal que permite expressar nossas identidades, como “[...] um lugar em que 

desenvolve a história de sua vida à medida que ela se desdobra” (JOHNSON, 2012, p.95). 

                                                           
5
 Software é a parte lógica do computador: programas, instruções e regras 
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No que diz respeito à replicabilidade de temas, Recuero (2012, p. 43) aponta uma 

característica como intrínseca do internet, por permitir que a “[...] replicação (cópia) das 

informações” ocorra por públicos nem sempre conhecidos de um suposto autor de uma ideia. 

Uma forma de ilustrar essa possibilidade é apresentada por Orofino (2011, p.175) ao 

relatar que no Youtube
6
, site de compartilhamento de vídeos, 60% dos materiais são uploads 

de produções autorais. Isso “[...] permite que os próprios usuários carreguem suas escolhas e 

produções”. Muitas delas, consideradas amadoras, atingiram um número de visualização 

expressivo, como o vídeo nonsense “Mamilos
7
”, ou então a reportagem intitulada “Cacete de 

agulha
8
”. As duas, como exemplo, foram vistas por mais de 1 milhão de vezes. 

Outro fenômeno que pode ser percebido nesse espaço virtual é que ambos os vídeos 

renderam inúmeras paródias, produzidas por públicos anônimos, que, desta forma, 

colaboraram para ampliar o potencial de difusão das obras originais
9
. 

Essa descentralização na produção de conteúdo foi vislumbrada por Toffler (apud 

Orofino, 2011), nomeando esses novos criadores como “prossumidores”. Para o autor, o 

sujeito em rede não se contenta mais com o papel de receptor passivo daquilo que é 

produzido; pelo contrário, ele quer participar, interagir, conversar e criar materiais autorais 

passíveis serem apreciados.  

Até em estado de aparente passividade, um usuário exerce variadas “atividades”, 

mesmo que silenciosamente: vê, interpreta, escuta, memoriza, repete. Portanto, o apelo da 

passividade versus interatividade, que quer retratar a ausência de sentido, é uma comparação 

impossível de ser fortalecida, já que os sentidos (mesmo que em estado de passividade) são 

inerentes ao ser humano.  

[...] um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo 

sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o destinatário decodifica, 

interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de 

forma diferente de seu vizinho. (LÉVY, 1999, p. 79)  

                                                           
6
  Plataforma de distribuição digital de vídeos. 

7
  Esse vídeo pode ser acessado no link https://www.youtube.com/watch?v=6pqk4KYYugc, em 12/01/18 167 

mil visualizações.  
8
  Esse vídeo pode ser acessado no link https://www.youtube.com/watch?v=V3qoLABjYwA, em 12/01/18 73 

mil visualizações 
9
As paródias do vídeo “Cacete de Agulha” possuem de 10 mil visualizações à mais de 1 milhão e  podem ser 

visualizadas no link 

https://www.youtube.com/results?search_query=cacete+de+agulha&page=&utm_source=opensearch. As 

paródias ao vídeo “Mamilos” possuem de 12 mil de visualizações à mais de 1 milhão e podem ser visualizadas 

no endereço https://www.youtube.com/results?search_query=assunto+polemico+mamilos 
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No entanto, na condição de prossumidor, o sujeito customiza a sua internet para que se 

torne um canal de expressão que reflita sua subjetividade, fazendo dela um megafone para 

opinar sobre o que quiser: em relação à postura de empresas e políticos, 

recomendando/criticando produtos, tecendo comentários aos filmes, programas de televisão, 

além de sugerir contratações a times de futebol. Enfim, expõe seus desejos e pensamentos. O 

palco é tão livre quanto à possibilidade para expressar-se. 

Termos como “curtir”, “compartilhar” e “retwittar” adquirem novos significados e se 

legitimam na própria rede mundial de computadores como moedas de popularidade. Nesse 

cenário, um sem número de usuários, anônimos para grande parte da população, despeja nas 

redes sociais suas criações à espera que uma delas possa repercutir e se tornar reconhecível 

para um número maior de pessoas. 

Entre essas incontáveis postagens, seja em formato de textos, fotos e layouts, algumas 

acabam sendo replicadas, compartilhadas e recomendadas, pelos mais variados motivos: por 

serem engraçadas, inusitadas, inteligentes, rudimentares, informativas.  

A ideia de colaboração com pedaços de informações, adicionando ou alterando algo é 

parte da dinâmica da nova cibercultura. As práticas modificam a paisagem social e 

comunicacional. Lemos (2005, p. 1) relata que “o princípio que rege a cibercultura é a 

‘remixagem’, conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-

up de informações a partir de tecnologias digitais”. A teoria do autor ainda acrescenta três leis 

fundadoras: a liberação do polo de emissão, o princípio de conexão em rede e a 

reconfiguração de formatos midiáticos, que tem por objetivo compreender esse tempo, 

analisando alguns fenômenos.  

O que pretendemos investigar nesse estudo são as razões de apropriação desses 

materiais pelas agências de publicidade, dando-lhes novos usos e sentidos, sob a assinatura de 

uma empresa anunciante. A seguir, refletiremos sobre a atividade publicitária e suas 

estratégias para alcançar seus públicos de interesse. 

 

2 A ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

Crescitelli (2012, p. 170) nos ensinam que “um dos papeis principais da atividade 

publicitária reside em informar sobre um produto ou serviço”. Dessa forma, uma agência de 

propaganda trabalha para persuadir o seu público-alvo, gerando o consumo de dada marca 

resultando em ganhos tanto de caráter funcional como emocional.  
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Santos (2005, p. 172) nos comunica que “os apelos emocionais estão relacionados com 

as necessidades sociais e psicológicas dos indivíduos”. A seguir, complementa: “Quando se 

compra um produto, não são apenas as motivações físicas que estão envolvidas nesse ato, mas 

também as emocionais” (SANTOS, 2005, p. 172) 

Slogans como “Amo muito tudo isso” e “Compartilhe a Felicidade” produzidos para a 

rede de fast-food McDonalds e para a fabricante de sorvetes Kibon, respectivamente, abordam 

muito além das características técnicas e funcionais dos produtos adquiridos. Pelo contrário, 

tentam provocar no seu público algum tipo de benefício, sobretudo, em relação às questões 

emocionais, alinhados a valores e princípios que formam a subjetividade de cada sujeito. 

Carvalho (2014, p. 25-26), adverte que são pressupostos básicos da publicidade 

preencher as carências de identidade  de cada um, dentro da necessidade que surge de aderir a 

valores e estilos de vida que lhe permitam compreender o mundo e seu lugar nele. 

Esse é um processo de significação, em que um significante, o produto, é tomado de 

significado, ou seja, estilo de vida e valores. O objetivo final é ligar um produto específico a 

uma desejada identidade; se a carência da identidade e a carência do produto tornam-se um 

só, fundem-se e unificam-se, a publicidade alcançou seu objetivo. 

Cabe à agência a responsabilidade de elaborar e fazer circular um conteúdo que 

transforme o anunciante (aquele que a contrata) em um emissor reconhecido pelo seu público 

de interesse. 

Tania Hoff (2004, p. 2) acrescenta que, por ser uma mensagem dirigida a nichos 

específicos, é necessário que nas criações sejam abordados aspectos que se coadunem com o 

comportamento e o estilo de vida daqueles que são considerados como públicos 

potencialmente prioritários de uma ação publicitária. Dessa forma, aumentam-se as 

possibilidades de que uma propaganda seja visualizada e absorvida.  

A persuasão não se limita à venda: antes de vender, a mensagem publicitária precisa 

destacar-se perante uma infinidade de outras mensagens que chegam até o consumidor. Ela 

precisa despertar o seu interesse ou causar impacto para ser percebida (HOFF, 2004, p. 3). 

Uma vez que as mensagens são direcionadas a públicos exclusivos e selecionados a 

cada nova demanda, cabe aos responsáveis pela concepção das ideias (geralmente, o redator 

publicitário e o diretor de arte) “modularem” suas criações a partir do perfil do público a que 

se pretende atingir. Durante o processo criativo, eles têm acesso a pesquisas que contenham 

informações sobre o uso de produtos/serviços, comportamentos, aspirações sociais e 

emocionais, dentre outros tópicos.  



Revista FOCO. ISSN: 1981-223X 
 

 

V.11, nº2, p.142-160, mar./jun. 2018.                                                                       149 
 

A esses dados coletados, soma-se o repertório cultural acumulado com o passar dos 

anos. A partir dessa combinação, inicia-se o processo criativo para a definição de um tema 

central, prioritariamente original, que norteará a campanha publicitária. 

Para isso, é vital que (os criadores) tenham vasto background cultural e estejam 

empenhados constantemente na ampliação desse background, buscando no próprio estoque de 

signos de sua comunidade a matéria-prima para chegar à solução mais adequada ao problema 

de comunicação do anunciante. A rotina dos criativos exige, pois, que aperfeiçoem a 

habilidade de combinar os variados discursos por meio do jogo intertextual (CARRASCOZA, 

2008, p. 23). 

Essa associação entre repertório cultural e informações obtidas via pesquisa auxilia 

para que a solução criativa seja provida de elementos e discursos familiares ao target. “O 

objetivo, obviamente, é facilitar a assimilação, oferecendo-lhe o que, 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, 2008, p. 24). 

Os elementos retirados do repertório cultural dos criativos que dão forma e vida às 

peças publicitárias que, por sua vez, visam a influenciar e comover seus espectadores em 

potencial são nomeados por Carrascoza (2008, p. 24) como pontos de partida. 

Carrascoza (2008, p. 4) exemplifica o ponto de partida: quando uma dupla de criação 

utiliza em uma peça publicitária um trecho de música, uma passagem bíblica ou imagens 

conhecida, na verdade, está atribuindo um novo sentido a esses elementos. Inspirado no artista 

plástico Marcel Duchamp
10

, que chamou de ready-made (já pronto) o processo de separar um 

objeto em seu contexto original, para, posteriormente, aplica-lo em outra situação, Carrascoza 

(2008, p. 4) comenta que esse costuma ser o fazer da dupla de criação, ao se apropriar de uma 

música conhecida e coloca-la como trilha sonora de um vt publicitário, por exemplo. Dessa 

forma, os criativos garantem familiaridade do público com o produto ou serviço anunciado.  

Talvez ela (a utilização dos ready-made) advenha da atual necessidade de os criativos 

encontrarem ideias que demandem menor tempo e esforço ou que tragam sem seu bojo 

elementos culturais já deglutidos pelo público, contribuindo inclusive para amenizar as 

críticas comuns à propaganda e mesmo dissimulando-a como entretenimento 

(CARRASCOZA, 2008, 115). 

                                                           
10

Marcel Duchamp: artista plástico que se notabilizou por dar novos sentidos a produtos industrializados, 

descontextualizando-os de seus cenários originais. Sua proposta era a de chocar os espectadores, levando-os à 

reflexão sobre o que, de fato, representava a arte. Entre suas ações mais famosas está o mictório que, após ser 

comprado, foi exposto com o nome de “A Fonte” em uma mostra artística. 
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Também se opera o ready-made quando um ditado popular, um bordão ou uma letra 

de música passam a figurar em uma propaganda. Como exemplo, um anúncio da Bombril que 

utiliza como ponto de partida a imagem célebre do quadro “Monalisa”, pintada pelo artista 

Leonardo da Vinci e dela faz seu  ready-made. Da obra de arte a uma peça publicitária. 

Imagem 1 – Anúncio da Bombril 

 
Fonte: Propagandas Históricas 

A seguir, vamos discutir como os memes, produções coletivas e anônimas, são 

elaborados e, posteriormente, apropriados como pontos de partida pela engrenagem 

publicitária. 

 

3 MEMES: DE CRIAÇÕES ANÔNIMAS A PRODUÇÕES ENDOSSADAS POR 

ANUNCIANTES 

Primeiramente, é importante entender a origem da palavra “meme”, bem como seu 

sentido. De origem biológica, o termo foi criado em 1976, pelo zoólogo Richard Dawkins, ao 

estudar sobre o processo de transmissão cultural humana. Para o autor, memes são 

“replicadores” de uma determinada ideia, assim, “se um cientista ouve ou lê uma boa ideia, 

transmite-a a seus colegas e alunos […] se a ideia pegar, pode se dizer que ela propaga a si 

mesma, espalhando-se de cérebro para cérebro” (DAWKINS, 1979, p.330). De acordo com 

ele as boas ideias têm vida própria e reproduzem-se como material genético, sendo necessário 

“infectar” o maior número de mentes para sobreviver.  
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Avançando no entendimento dos memes: no dia 8 de julho de 2014, as seleções da 

Alemanha e o Brasil jogavam pelas semifinais da Copa do Mundo de futebol. No intervalo 

jogo, o time europeu vencia por 5 x 0. Bastaram 45 minutos do primeiro tempo do jogo para 

que os telefones celulares, do tipo smartphone, que dispunham do aplicativo Whatsapp, 

fossem inundados por uma grande quantidade desses materiais criados por quem assistia ao 

jogo. Ousamos afirmar que muitos criadores, não obstante o sentimento de tristeza com a 

derrota acachapante e irreversível se dedicaram a conceber um material a ser lançado na rede 

para divertir os amigos e que, por sua vez, posteriormente, replicariam para outras pessoas. 

Imagem 2 – Memes Copa do Mundo de futebol 

 

            Fonte: Tecmundo 

Dentre as características desse tipo de criação, comumente chamados de “memes”, 

estão a ressignificação de forma, ausência de autoria da ideia (relacionada a aspectos ligados à 

propriedade intelectual), o pouco apuro estético e a possibilidade de criação quase imediatas. 

Esses tópicos coexistem para que se gaste um tempo mínimo entre a produção, a distribuição 

e a recepção desses materiais. Não é preciso ser um designer qualificado para se criar um 

meme.  

A propósito, existem inúmeros sites que oferecem o “serviço” de gerar memes. 

“Gerador de memes
11

”, “Memes 4 fun
12

” e  “Memes generate free
13

” são alguns desses canais 

que facilitam o processo de criação de um desses posts. Bastam cerca 5 minutos com 

dispositivos tecnológicos mínimos, para ter um meme próprio e colocá-lo para desfilar nas 

redes sociais. 

                                                           
11

 Link para o site Gerador de Memes http://geradormemes.com/ 
12

 Link para o site Memes for Fun http://memesforfun.blogspot.com.br/ 
13

 Link para o Memes Generate Free https://imgflip.com/memegenerator 
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Conforme já apontado no início desse artigo, a internet abriu a possibilidade de que o 

consumidor, antes restrito à condição de mero observador passasse a assumir o protagonismo 

da produção de conteúdos: 

Um novo ser. Se antes as mídias eram passivas [...], as da cultura de convergência são 

ativas. Mas só o são porque seu usuário também pode produzir. Na verdade, é o usuário que é 

claramente ativo no processo de comunicação por meio das mídias de convergência, que são 

as digitais produzidas como resultado do desenvolvimento dos processos e tecnologias de 

informação (SILVA & PAVAN, 2011, p. 88). 

De passivo a ativo. De figurante a prossumidor. Esse é novo papel do ser humano 

diante da comunicação mediada pela tecnologia, embora questões como direitos autorais não 

estejam no cerne das discussões, como nos esclarece Silva (2012, p. 53), “o fim do direito 

autoral, quando toda obra deve ser de domínio público imediato, decreta o fim do direito 

individual absoluto das ideias, fim do direito intelectual das próprias ideias, fim da ideia de 

originalidade como produto individual”.  

Nesse cenário em que a velocidade na produção de memes é condição sine qua non, as 

redes sociais se tornam palco de trocas de conteúdos informativos que se cruzam, na busca de 

alcançar notoriedade, que se credenciam por meio de curtidas, compartilhamentos e 

“retwittes”.   

No contexto da cibercultura, cremos que a publicidade ao utilizar um meme atua na 

ressignificação seu sentido original em proveito de uma marca anunciante, com o objetivo de 

se aproximar do universo de um público-alvo. Martino (2014, p.179) apud  Shifman relata 

que “reelaborar um meme é ser parte de uma comunidade talvez anônima, mas não menos 

forte” Assim, a mensagem agregada ao meme proporciona uma narrativa que quer estabelecer 

laços entre as pessoas, fazendo o conteúdo ser replicado.  

 

4 O REI DO CAMAROTE E SUA DISSEMINAÇÃO VIA PUBLICIDADE 

COMERCIAL 

Em novembro de 2013, uma reportagem na revista Veja São Paulo, cuja circulação é 

de aproximadamente 300 mil exemplares semanais, narrava trechos da vida do empresário 

Alexander Augusto de Almeida, então com 39 anos. Na matéria, ele era classificado como 

playboy e bon-vivant, possuidor de um amplo apartamento e de um automóvel da marca 

italiana Ferrari.  A proposta da revista era dissecar o estilo de vida de jovens endinheirados, 
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solteiros e que não hesitam em ostentar nas saídas noturnas, podendo inclusive gastar entre 

R$ 5.000,00 e R$ 50.000,00 em um final de semana, segundo o depoimento empresário em 

destaque. 

Essa reportagem veio acompanhada de um vídeo
14

 no qual Alexander elencava alguns 

supostos “mandamentos” sobre como agir na balada, o que incluía, de acordo com o 

entrevistado, se vestir com roupas de grife, comprar espumantes caríssimos, contratar 

seguranças, convidar mulheres para participar do camarote. A repercussão foi enorme. A 

maioria dos comentários trazia comentários negativos ao jovem e à revista Veja São Paulo por 

abrir espaço a um tema considerado “fútil” e “vazio”, conforme depoimento dos leitores.  

O termo “agregar valor”, muitas vezes repetidos durante o depoimento, se tornou um 

bordão, sendo utilizado de maneira a parodiar o vídeo.  

Nas redes sociais reverberou tanto a reportagem quanto o vídeo, o que colaborou para 

que esse conteúdo se tornasse ainda mais conhecido.  Paródias foram montadas por 

internautas
15

, músicas
16

 foram compostas tendo o tema “Rei do Camarote”, além de inúmeras 

reportagens
17

 preparadas. Muitos veículos de comunicação e usuários anônimos da internet 

pegaram carona no caso e criaram conteúdos que explorassem o assunto “Rei do Camarote”. 

Aproveitando o burburinho, não tardou para que as agências de propaganda também 

começassem a produzir peças publicitárias que aludissem ao “Rei do Camarote”. Marcas 

consolidadas como o banco Itaú, loja de eletrodomésticos Ponto Frio, desodorante Axe, balas 

Halls, supermercado Wallmart, rede de combustíveis Ale e chocolate Bis, entre outras, foram 

algumas que se aproveitaram da situação, como pode ser visualizado a seguir. 

  

                                                           
14

 O vídeo do “Rei do Camarote” pode ser visualizado no link https://www.youtube.com/watch?v=atQvZ-nq0Go 
15

As paródias ao “Rei do Camarote” podem ser visualizadas no link 

https://www.youtube.com/watch?v=_EpD7OR4BRw e https://www.youtube.com/watch?v=5JJ1bNM_Hw8 
16

A música que explora o tema “Rei do Camarote” pode ser ouvida no link 

https://www.youtube.com/watch?v=jeYZ7_MhKYo 
17

A Reportagem do programa Pânico na TV abordando o tema “Rei do Camarote” pode ser visualizada no link 

https://www.youtube.com/watch?v=yvIjHe5s-_g 
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Imagem 3 – Peça publicitária Banco Itaú 

 

                  Fonte: INFOMONEY. 

Imagem 4 – Peça publicitária Wallmart 

 
                    Fonte: INFOMONEY. 

Imagem 5 – Peça publicitária Ponto Frio 

 
 

                      Fonte: INFOMONEY. 
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Imagem 6 – Peça publicitária ALE Combustíveis 

 
 

                                   Fonte: INFOMONEY. 

Imagem 7 – Peça publicitária AXE Brasil 

 
                                 Fonte: INFOMONEY. 
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Imagem 8 – Peça publicitária Bis 

 
                                              Fonte: INFOMONEY. 

Imagem 9 – Peça publicitária Halls 

 

                                  Fonte: INFOMONEY. 

Nos exemplos mostrados, percebe-se uma repetição de termos ligados a “camarote”, 

“rei do camarote” e “agrega valor”, amplamente difundidos no vídeo original em que 

Alexander de Almeida descreve seus hábitos e “oferece” dicas de como ser bem-sucedido na 
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balada. A proposta de se utilizar desse repertório do “Rei do Camarote” se aproxima do que 

Figueiredo descreve sobre os anúncios de oportunidade:  

São peças criadas para aproveitar momentos específicos do dia dia das empresas. 

Em geral, estão desvinculados das campanhas em andamento e não são planejados, 

pois se baseiam em fatos cotidianos, que estão na boca do povo. Geralmente, as 

agências criam esses anúncios sem que haja um job, ou seja, sem que o cliente o 

tenha solicitado. [...] Por se basear em fatos ocorridos recentemente, os anúncios de 

oportunidade dependem da rapidez do processo para que gerem impacto positivo 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 81).  

Isso significa que, para aproveitar toda repercussão em torno de um assunto, é preciso 

ser rápido na produção de um material. A demora pode acarretar dois cenários: 1) um 

concorrente sair na frente e criar alguma peça alusiva ao tema discutido; 2) o assunto deixar 

de ser comentado, correndo o risco de ser logo esquecido. 

Ainda a partir da citação de Figueiredo (2004) em que o autor assevera que os 

anúncios de oportunidade costumam estar desvinculados de campanhas planejadas, 

observamos que é improvável conseguir prever com antecedência que uma matéria, como 

essa do Rei do Camarote, por exemplo, seja veiculada e que cause tanto alvoroço. 

Por meio da cultura participativa, conforme orienta Jenkins (2009, p.44), “cada um 

sente-se convidado a construir seu próprio conteúdo e lança-lo na rede, na condição de 

tecnoatores” (Di Felice, 2011). De maneira similar aos prossumidores (Toffler apud Orofino, 

2011), as agências de propaganda se alinham ao cidadão comum e agem no intuito de 

aproveitar uma repercussão iniciada e potencializada por internautas anônimos. 

Ao criar peças, cujo ponto-de-partida são memes já popularizados, as agências de 

propaganda se aproveitam de um repertório cultural gerado na rede e tentam amplificar uma 

conversa previamente iniciada, cuja replicabilidade passa a ser disseminada por pessoas que 

elas nem conhecem (Recuero, 2012), porém, fundamentais para fazer um assunto ganhar 

força. 

Inspiradas nos próprios memes, os quais servem de base para suas criações, as 

agências de propaganda parecem se mimetizar, se disfarçar, ao tentar adotar a identidade do 

internauta comum, ao associar os assuntos do momento às criações. Produzem, assim, ready-

made (Carrascoza, 2008) daquilo que gera tanto comentário nas redes sociais, se apropriando 

desses fragmentos e deles criando materiais com finalidades comerciais, no entanto, 

objetivado soar para o grande público com teor de entretenimento.  

Cremos que essa é uma estratégia elaborada tendo como intuito alcançar a 

replicabilidade de um tema, conforme levantada por Recuero (2012, p.43) não obstante, o 
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interesse central de colocar a marca anunciante em evidência na rede mundial de 

computadores. 

Tal qual um sapo que fica à espera de uma mosca que pouse próximo à sua boca, dá-

nos a impressão de que os profissionais da publicidade estejam à espera de um novo fato que 

movimente a internet, independente de quem seja o autor (SILVA, 2012), para daí retirar os 

subsídios, que serão devidamente apropriados, ressignificados e que nortearão a sua próxima 

criação publicitária a ser postada nas redes sociais. 

Espelhando-se na atuação do prossumidor nas redes sociais, que expõem livremente 

opiniões e identidades, essas postagens elaboradas pelas agências que tem como base os 

memes, nos parece objetivar estreitar a relação com o público que as segue, na busca de 

estabelecer uma relação mais próxima, amigável, irreverente e afetiva. Ou seja, novos memes, 

novas conversas, novas produções publicitárias. Necessariamente, nessa ordem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se observarmos detidamente, perceberemos que, praticamente, a cada semana um 

novo “meme” surge e se dissemina na Internet. Tão logo repercuta, inúmeros internautas são 

contagiados e tratam de fazê-lo circular espontaneamente nas redes sociais. Quanto mais 

curtidas, compartilhamentos e “retwittes” maior o efeito disseminador. Não há um tema 

predominante: seja acadêmico, político ao esportivo, nenhum assunto escapa aos criadores e 

espalhadores de memes. 

A atividade publicitária, reconhecida por tornar conhecidos e admirados produtos e 

serviços, também tem se aproveitado dos memes para divulgar seus clientes/anunciantes. 

Utilizando uma estratégia similar aos anúncios de oportunidade, servem-se dos memes como 

pontos de partida para suas criações. Assim, produzem peças desvinculadas dos 

planejamentos anuais, entretanto que priorizem a velocidade e que deem seguimento ao 

assunto levantado nas redes sociais. 

Exemplos, como o do “Rei do Camarote”, abordado nesse artigo, mostram como a 

publicidade se aproveita das postagens que repercutem na internet e tratam de, rapidamente, 

associar aos anunciantes que representam. Com isso, pretende mostrar que as marcas estão 

alinhadas aos fatos do momento, além de estreitar o relacionamento com o público. As 

mensagens são engendradas para que possuam a mesma estrutura e tom do meme que serviu 

de base para uma criação.  
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Nesse contexto, as agências de publicidade se apropriam, produzem novos 

significados e dotam de um viés comercial um meme que pode ter sido criado por um cidadão 

comum e anônimo (cujo crédito autoral é intencionalmente omitido), que apenas gostaria de 

exercer o papel de prossumidor na internet, ao criar seu próprio conteúdo. 
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