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RESUMO 

 

Seja na prática ou na teoria, o marketing de guerrilha ganha cada vez mais espaço. O risível, 

elemento assíduo na publicidade, vem marcar presença nesta nova forma de divulgação de 

marcas. Ambos os elementos, se realizados de maneira criativa e pertinente, conseguem 

gerar uma sensação de proximidade do público-alvo com a marca em questão. O presente 

trabalho pretende investigar de que maneira o risível se apresenta no marketing de 

guerrilha. Para isto, foi feito um levantamento bibliográfico baseado principalmente nos 

seguintes autores: Bergson, Freud, Propp, Levinson e Cavalcante. A partir desses autores, 

foi feita uma análise de três exemplos de recentes ações que se encaixam nas características 

de marketing de guerrilha e que apresentam elementos risíveis.  
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“Não há melhor ponto de partida para o pensamento que o riso”.  

W. Benjamin 

 

 

 A publicidade requer atenção, olhar. Porém, isso não está sendo uma tarefa fácil para 

o publicitário, diante da produção de imagens e sentidos contemporâneos. Uma 

característica que tanto o risível quanto o marketing de guerrilha apresentam e que vem 

sendo explorada pela publicidade é o inesperado como forma de destacar uma marca dentre 

as demais. A proposta é fazer com que o público-alvo possa estabelecer ou manter uma 

experiência mais próxima com a marca.  

 Nem sempre esse caminho leva diretamente ao ato do consumo, mas para o 

anunciante é interessante conquistar a simpatia do seu público. E uma das estratégias 

utilizadas para se obter esta conquista é o risível. O presente artigo irá apresentar questões 
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teóricas sobre o risível e sobre a prática do marketing de guerrilha, estratégia utilizada como 

recurso alternativo para o apelo publicitário.  

 

O risível e o inesperado 

 “O homem é o único animal que ri”. Bergson (2001) trata sobre o cômico e para ele, o 

homem é a figura central de todo o acontecimento que precede e explode no riso. Não pode 

haver comicidade fora do que é propriamente humano, diz ele, e acredita que estão no 

homem todos os sinais que podem levar ao riso. Às indagações feitas por conta do riso 

causado por um animal por exemplo, afirma que rimos de um animal quando este nos 

surpreende com uma atitude ou uma expressão humana. 

 Assim, Bergson (2001) centra toda a disposição do riso no homem, trazendo para ele 

as causas e consequências desse ato. Em seu ensaio sobre o riso, Bergson se debruça muito 

mais sobre o que o provoca e tende a investigar, assim como Propp (1992), uma tendência 

ético-moral do riso na comédia, que seria moldar e corrigir os membros da sociedade e a 

partir disso conceder a luz aos olhos.  

 Em suas análises, Propp (1992) propõe que seja feito um estudo da comicidade 

diferente daqueles que eram baseados na aplicação de contradições. Em outros termos, ele 

opta pelo estudo do riso em si, e não como sugeriram outros autores (Aristóteles é um 

deles), em contraposição ao trágico ou triste. Propp defende que a essência da comédia não 

podia ser simplesmente definida a partir do oposto, do antônimo da tragédia.  

 

O cômico não é absolutamente um elemento oposto ao trágico, embora não possa 

ser inserido na mesma série de fenômenos aos quais pertencem também o trágico 

[...] Se existe algo oposto ao cômico, é o não-cômico, o sério (VOLKELT apud 

PROPP, 1992, p.18). 

 

Ele não só concordava com aqueles, a exemplo de Volkelt, que diziam ser o sério o 

elemento inverso do cômico, como também defendia que a essência da comicidade não 

pode ser explicada por tais contraposições. O cômico não reside somente no interior do 

sujeito, nem do objeto do riso, mas sim na relação existente entre ambos. 

Pode-se concluir com a sua leitura que outro erro cometido pelos teóricos é a falta 

de conceituação da especificidade do cômico. Muitos afirmam que os defeitos das pessoas 

são cômicos, embora estes possam ou não ter esta característica. Deve-se, antes de tudo, 

fazer uma contextualização de cada caso para verificar em um determinado fenômeno o seu 

grau de comicidade. Não há, portanto, uma regra universal. 
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Para Verena Alberti (2002), o risível é o objeto do riso em geral, aquilo de que se 

ri. Isto pode ser: a brincadeira, a piada, o jogo, a sátira etc. 

 

(...) Assim, risível aqui, na maioria dos casos, corresponde também ao que também 

recebe o nome de cômico. Ambas as noções são bastante aproximadas, mas o 

emprego da palavra risível tem uma função instrumental (ALBERTI, 2002, p.25). 

 

 

 Como condição para a existência do cômico, aponta-se que sua expressão 

depende, sobretudo, do sujeito poder suspender toda complexidade emotiva que caracteriza 

a expressão dramática e que seja estabelecida uma rigidez que impeça a alma de se 

relacionar com suas diversas partes, o que é muito próximo da tragédia. Na comédia, 

interessa então o gesto, o movimento, atitudes, palavras que manifestem o estado da alma 

que se produziu sem uma justificativa para o indivíduo em contraste com o consciente. O 

gesto em Bergson (2001) está em sua tese essencial e é através dele que escapa a 

consciência do personagem. O gesto espelha uma parte da pessoa total. Mas o riso não se 

encerra aí. Ele parece precisar de eco. Sozinho, ele não dá conta de explicar o complexo 

campo da comédia. Sabe-se que constantemente está relacionado ao cômico.  

 Quando certo efeito cômico deriva de certa causa, o efeito nos parece tanto mais 

cômico quanto mais natural consideramos a causa. Com a distração, de fato, talvez não 

estejamos na fonte mesma da comicidade, mas com certeza estamos dentro de certa 

corrente de fatos e ideias que provém diretamente da fonte.  

 Encontra-se aqui uma das grandes vertentes naturais do risível: a quebra da 

linearidade. Rimos da distração, mas rimos porque isso nos vem de forma inesperada. A 

publicidade trabalha muito com esse aspecto do risível. O efeito surpresa causado pela 

ruptura do que seria a normalidade, a sequência cronológica e lógica dos fatos, segundo 

Vladimir Propp (1992), pode provocar o riso. Na publicidade isso funciona muito bem. 

Encontrar elementos incomuns a determinado ambiente pode estimular no sujeito 

observador uma curiosidade que, caso atinja o afastamento da complexidade emotiva, 

culminará no riso. 

 Propp pontua durante toda a obra Comicidade e Riso (1992) que uma das leis da 

comicidade em geral é o inesperado. Esta questão também é encontrada no livro “O riso e o 

risível” de Alberti (2002).  
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Pelo menos desde Cícero, o inesperado, a surpresa, a frustração da expectativa e a 

subtaneidade aparecem frequentemente ligados ao advento do riso, como se fossem 

os principais “ingredientes” do risível. Nem é preciso recuar tanto para reconhecer a 

importância desses fatores. Para Hobbes, por exemplo, o atributo da subtaneidade é 

outro traço distintivo da paixão do riso (ALBERTI, 2002, p.162). 

 

Realmente este fator é muito importante. Mesmo que não se faça presente em 

absolutamente todos os casos, deve ser levado em consideração tanto pelos teóricos do 

cômico quanto por quem o coloca em prática. Quando a mesma piada ou um filme é 

assistido pela segunda vez, certamente eles não são tão engraçados quanto da primeira, 

visto que perdem seu ineditismo, sua subtaneidade e passam a fazer parte do que já é 

esperado. 

Em Fortaleza, é possível perceber isso nos shows de humor quando os humoristas 

locais mantêm por um certo tempo o mesmo repertório de piadas. Também é possível 

perceber isto nas propagandas. Quando a freqüência
4
 dos comerciais risíveis é alta, 

exagerada, eles deixam de ser engraçados e passam então a tornarem-se enfadonhos.  

As pessoas se acostumam ao cômico e assim o deixam de achar ou, pelo menos, 

deixam de sentir vontade de rir. Porém, deve-se aqui fazer uma ressalva e levar em conta 

que não é somente o inesperado que provoca o riso, existe também a questão do 

involuntário, como lembrou Bergson (2001). Pode-se observar isto em um exemplo citado 

pelo autor no qual ele imagina a seguinte situação: um homem correndo na rua, tropeça e 

cai, quem presencia a cena ri, mas, se aquelas pessoas imaginassem que ele sentou no chão 

porque quis, não ririam. Em outras palavras, as pessoas riem porque ele se sentou 

involuntariamente. “Portanto, não é sua mudança brusca de atitude que provoca o riso, é o 

que há de involuntário na mudança. É o mau jeito.” (BERGSON, 2001, p.7) 

 

Técnicas de guerrilha aplicadas à divulgação das marcas 

Não é preciso ter um poder de observação muito aguçado para perceber que no 

mundo contemporâneo somos bombardeados todos os dias por todo o tipo de informação e, 

entre elas, muitas são peças publicitárias. Isto faz com que a publicidade tenha um grande 

desafio: destacar-se desta paisagem e atingir o público-alvo pretendido. E a tarefa é ainda 

maior, pois “em tempos em que a concorrência anda tão acirrada e que os produtos não 

diferem substancialmente entre si, a publicidade tem um papel fundamental na conquista do 

consumidor, na consolidação de uma marca” (GUIMARÃES e ACSELRAD, 2011, p.5).  

                                                 
4 Frequência: quantidade de vezes que uma pessoa é atingida por uma determinada mensagem publicitária em um certo 

período de tempo (SAMPAIO, 1997, p. 245). 
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Aliás, o “P” de promoção do mix de marketing
5
 como um todo tem papel 

fundamental na construção e manutenção de um posicionamento
6
 de marca. Mas nos 

últimos anos (por volta da década de noventa e mais acentuadamente desta época até hoje 

em dia) é possível perceber que há uma tendência das marcas utilizarem-se do marketing de 

guerrilha para passar suas mensagens. Algumas usam somente o marketing de guerrilha e 

outras o utilizam combinado às mídias tradicionais (televisão, rádio, jornal, revista e 

outdoor).  

Dantas (2009) defende que o marketing de guerrilha é uma variante do marketing 

tradicional e que a diferença entre eles está, basicamente, no fato de que o de guerrilha 

trabalha um dos Ps (o P de “promoção”) de modo diferenciado, pois utiliza ações mais 

inusitadas e com um custo mais baixo.  

Inicialmente a publicidade informava sobre os seus produtos e isto praticamente 

era suficiente para que vendessem bem. Isso acontecia porque não havia muitos 

anunciantes, e os poucos que anunciavam acabavam por conseguir destacar suas marcas das 

demais. Com o passar do tempo, este importante instrumento de marketing foi se tornando 

mais acessível e muitas marcas passaram a anunciar. Daí nasceu a necessidade de a 

comunicação das empresas se diferenciar uma das outras. Já não bastava apenas informar, 

mas também persuadir o consumidor a comprar e (re)comprar - a tão sonhada fidelidade à 

marca. 

Atualmente parece, de novo, haver esta necessidade de renovar o discurso 

publicitário para destacar uma determinada marca das demais. As inúmeras publicidades se 

neutralizam devido à saturação, aos seus excessos. Portanto, mais do que nunca, é preciso 

ter uma saída para esta saturação. A propaganda de guerrilha é “uma nova alternativa de 

comunicação mercadológica que se apresenta como uma ferramenta de posicionamento de 

marcas, produtos e serviços em mercados bastante competitivos como tem sido na primeira 

década dos anos 2000” (DANTAS, 2009, p.2). 

Cavalcante (2012) resume as estratégias de Levinson - criador da expressão 

“marketing de guerrilha” - nos seguintes princípios: redução de custos; ideia original e 

aplicação a uma estratégia de comunicação; efeito surpresa; difusão boca a boca e 

                                                 
5 Criado por Jerome McCarthy o mix de mkt é composto por produto, preço, praça e promoção (no sentido de promover, 

divulgar). Este último, por sua vez, é composto por publicidade, assessoria de imprensa, marketing direto etc. 

 
6 Posicionamento: “maneira pela qual o consumidor deve perceber a nossa empresa, produto ou serviço. Como sempre 

existe uma marca, consequentemente a imagem que dela se faz é transferida para o produto/serviço ou para a empresa. 

Nessa tentativa, precisa-se criar uma personalidade para a marca, dando-lhe um diferencial” (CORRÊA, 2004, p. 175).  
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arregimentação de adeptos. É preciso aqui pontuar que nem todas as guerrilhas utilizam 

todos estes princípios, um exemplo de ação de guerrilha da Clean & Clear, que será 

analisado no final do artigo, mostra que nem sempre a produção é tão simples e barata. 

O autor ainda afirma que o marketing de guerrilha se ancora em duas premissas: a 

primeira é que o seu uso diminui o uso de canais de comunicação tradicionais e a segunda é 

que utiliza poucos recursos e, desta forma, economiza tempo e dinheiro. Aqui de novo é 

preciso pontuar que não há uma regra inflexível, pois um exemplo que demonstra um link 

entre ação de guerrilha e uma mídia tradicional (televisão) é o da marca de desodorante 

Axe. O VT tem o seguinte roteiro: mulheres com asas e auréolas - representando anjos - 

caem do céu em uma pequena vila. Isto chama a atenção dos moradores. Elas vão ao 

encontro de um rapaz, atraídas pelo seu cheiro, e ao encontrá-lo quebram as suas auréolas. 

O comercial encerra com o rapaz utilizando o desodorante e a assinatura “nem os anjos 

resistem”.  

Já a ação de guerrilha, feita em uma estação de trem em Londres, consistia em um 

adesivo no chão convidando as pessoas a olharem para cima, onde estava um telão. Através 

deste telão, a pessoa impactada podia ver, através de realidade aumentada, uma mulher 

representando um anjo caindo do céu (remetendo à história do VT recém-citado) e interagir 

com ela. 

Quando é criativo, pertinente e adequado ao público-alvo, o marketing de guerrilha 

consegue disfarçar que está fazendo uma publicidade de determinado produto. Os 

espectadores têm contato com a ação e o discurso mercadológico é amortecido, se 

aproximando, muitas vezes, até do entretenimento. Isso pode gerar além de boca a boca, a 

mídia espontânea, divulgação gratuita em blogs, revistas, telejornais etc. É relevante 

considerar que hoje com a ampla utilização da internet, dos sites de redes sociais como o 

Facebook é ainda mais fácil disseminar o conteúdo gerado pela guerrilha. Tanto a pessoa 

impactada pode multiplicar o que achou de determinada ação, quanto inúmeras vezes os 

próprios anunciantes já filmam a ação com a intenção de propagá-la na internet. Assim é 

possível atingir as pessoas que estavam no local da guerrilha e outras dezenas e até mesmo 

milhares que acessam a ação pela internet. 

O marketing de guerrilha utiliza locais inusitados, fora do habitual para exibir sua 

mensagem. Estas mensagens, muitas vezes, aproveitam a proximidade com o receptor para 

interagir diretamente com ele. Muitos criticam o alcance desta forma de comunicação ao 
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dizer que é limitado, mas quando a mensagem é interessante e adaptada ao público-alvo e 

seus hábitos, a relação custo/benefício é excelente.   

Se a princípio o marketing de guerrilha servia para as pequenas empresas 

combaterem as grandes, se ele tinha este propósito, hoje o seu uso não tem distinção em 

relação ao porte das empresas. “De tão efetiva, a guerrilha deixou de ser um patrimônio das 

pequenas e das microempresas e já é usada mesmo pelas mais poderosas companhias” 

(CAVALCANTE, 2012, p. 50). Grandes marcas como Coca-Cola, Nivea e Nike fazem uso 

desta estratégia com a finalidade de agregar à sua comunicação este diferencial. 

Dependendo do caso, a produção da ideia requer um alto custo financeiro. Mas, de uma 

forma geral, ainda é relativamente mais barato do que a mídia de massa, do que poucas 

inserções de VTs nos intervalos comerciais de grandes redes de televisão, por exemplo. 

Esta ferramenta de comunicação é recente e um dos indícios que aponta para isso é 

a data de surgimento da Espalhe
7
 fundada em 2003. Há alguns anos, agências de 

publicidade e propaganda não faziam este tipo de comunicação, mas a exemplo inclusive de 

agências localizadas em Fortaleza, como a Verve e a 101º Macaco, este cenário mudou. 

Outro indicativo é que o maior festival de publicidade e propaganda do mundo, Cannes, 

apresenta desde 2005 a categoria Titanium onde são apresentados conceitos inovadores que 

não se enquadram em outras categorias (Film, Press, Radio, Cyber, Promo, Design etc.).  

Nesse cenário, surgiram livros, artigos
8
 etc. que apresentam o tema de forma mais 

organizada e científica, embora ainda não sejam expressivos em termos quantitativos. As 

matrizes curriculares de alguns cursos de graduação em publicidade e propaganda ainda não 

contemplam o assunto em seus planos de ensino, mas a exemplo da FANOR e FA7
9
 isto 

está mudando. O que se vê, portanto, é o marketing de guerrilha aumentar a sua presença 

não somente no mercado, mas também na academia.  

 

Análise do risível no marketing de guerrilha 

Tornar a persuasão mais sutil e fazer com que o consumidor ou o consumidor em 

potencial tenha uma relação mais próxima com a marca anunciada é um objetivo nada fácil, 

mas que os criativos buscam realizar. 

                                                 
7 Primeira agência do Brasil especializada em marketing de guerrilha, localizada em São Paulo. Site: 

http://www.blogdeguerrilha.com.br/  

 
8 Alguns exemplos na bibliografia. 

 
9 A FANOR apresenta em sua matriz curricular a disciplina “criação em meios alternativos” e a Fa7 “redação publicitária 

IV”. Ambas contemplam tal conteúdo.  

http://www.blogdeguerrilha.com.br/
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“A presença marcante do risível na publicidade se dá porque ele pode tornar a 

mensagem mais leve e disfarçar a sua função mercadológica” (GUIMARÃES e 

ACSELRAD, 2011, p.2). O cômico envolve o público-alvo e assim gera uma sensação de 

proximidade com aquilo que está sendo anunciado. 

Da mesma forma pode-se estender ao marketing de guerrilha esta observação. Se 

bem direcionado, este também consegue amortecer o discurso mercadológico e aproximar o 

público-alvo.  

A publicidade deve ter o cuidado ao associar o cômico a uma determinada marca. 

É aconselhável que se destaque algo que só o anunciante possua e deixar aquilo na mente 

do consumidor para que não se torne somente mais uma piada que poderia ser contada por 

qualquer um. Deve-se evitar que o público lembre somente da brincadeira e esqueça o 

produto ou o confunda com os concorrentes. O propósito principal do anúncio não é 

somente divertir, fazer rir, e sim estimular as vendas. Esta é mais uma observação que se 

pode estender ao marketing de guerrilha, pois o adequado não é chamar a atenção para a 

ação em si e sim para o quanto aquela ação tem relação com a marca. Assim, as pessoas não 

vão apenas lembrar-se da situação, mas também do anunciante. 

A figura 1 retrata uma ação realizada no Brasil em 2011 que tinha como 

argumento criativo afirmar que o ventilador da Arno é tão potente que é capaz de virar um 

carro. Para isso foi posicionado um veículo tombado em frente a uma loja de 

eletrodomésticos e na entrada da loja foi colocado um ventilador da marca Arno, modelo 

turbo silêncio, ligado em cima de um expositor que continha a seguinte frase: “vento na 

máxima potência”. Os transeuntes foram impactados com esta ação de guerrilha.   

A ação em questão pode ser considerada marketing de guerrilha, pois apresenta 

alguns aspectos que Levinson (2010) aponta como ideia original e aplicação a uma 

estratégia de comunicação; efeito surpresa e difusão boca a boca
10

. Além de não utilizar 

canais de comunicação tradicionais. 

Aliado ao marketing de guerrilha está o risível que pode ser observado a partir de 

elementos como o exagero e o inesperado. Ao fazer um contraponto com o previsível, no 

caso se no lugar do carro estivesse um objeto feito por um material leve, não causaria o 

                                                 
10 Só para ilustrar: ver comentários do link disponível em <http://comunicadores.info/2011/08/10/arno-turbo-silencio-

vento-na-maxima-potencia/>. Vídeo da ação da Arno. Disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=90FfB3ZvPNI>. Acesso 29 de maio de 2012. 

 

http://comunicadores.info/2011/08/10/arno-turbo-silencio-vento-na-maxima-potencia/
http://comunicadores.info/2011/08/10/arno-turbo-silencio-vento-na-maxima-potencia/
http://www.youtube.com/watch?v=90FfB3ZvPNI
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efeito cômico já que a graça está no fato de que um carro - um objeto extremamente pesado 

- nunca seria derrubado por um vento qualquer. 

A união do marketing de guerrilha com o cômico tornou a ação diferenciada a 

ponto de ter um efeito multiplicador nos sites de redes sociais e em blogs. 

 

 
 
Figura 1: fotografias da ação da Arno em São Paulo.11 

 

 

A figura 2 mostra uma ação realizada nas ruas de São Paulo em 2008. A ação 

consistia em cinco camas espalhadas em locais diferentes que se moviam entre os veículos 

no período da manhã, próximo ao horário do início das aulas escolares. A proposta era 

divulgar a linha Clean & Clear Morning Energy - adstringente e hidratante da Johnson & 

Johnson. As camas percorreram as ruas até chegarem em frente de alguns colégios. Neste 

momento, a atriz que estava dormindo na cama acordava chamando a atenção dos 

estudantes e pessoas nas ruas. A cama possuía a frase “não leve a cara de sono com você. 

Acorde sua pele e desperte sua beleza.”. 

A presente ação pode ser caracterizada como marketing de guerrilha por apresentar 

de forma inusitada a marca em um ambiente diferente do usual. Aparentemente, a 

                                                 
11 Fotos retiradas do mesmo link apresentado na nota de rodapé número 10. 
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materialização da ideia demandou uma produção mais elaborada, o que a princípio pode se 

distanciar do requisito baixo custo, apontado por Levinson (2010). Mas atualmente é 

possível observar que, com frequência, grandes anunciantes fazem uso do marketing de 

guerrilha aplicando alto investimento financeiro.  

Outros requisitos para caracterizar uma ação de marketing de guerrilha são 

atendidos, a exemplo de a ideia original e aplicação a uma estratégia de comunicação; efeito 

surpresa; difusão boca a boca e a não utilização de canais de comunicação tradicionais. 

O risível também é percebido aqui através da utilização do inesperado apresentado 

através do nonsense, caracterizado pela falta de sentido, situações ilógicas e absurdas. Ora, 

se uma cama se locomove como um carro, isto se mostra como algo estúpido e absurdo 

(não tem relação com a realidade ou com a vida social organizada). 

 

 
 

Figura 2: fotografia da ação da Clean & Clear realizada nas ruas de São Paulo 12 

 

A figura 3 apresenta as mesmas características relacionadas ao marketing de 

guerrilha dos exemplos recém-citados. Porém, se difere das ações anteriores, pois apresenta 

um aspecto que nenhuma das duas outras explorou que é o baixo orçamento para a sua 

realização, como era no princípio do marketing de guerrilha. 

A ideia consiste em simular as usuais placas de aeroporto que servem para 

empresas de turismo, entre outros, sinalizarem o nome do passageiro que está chegando em 

uma nova cidade. As placas continham as seguintes mensagens: “Pedro Guerra eu vou 

                                                 
12 Foto retirada de <http://midalternativas.wordpress.com/2009/11/06/clean-clear-morning-energy/ >. Vídeo da ação da 

Nivea. Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=8Gh5tF3nKvo>. Acesso 29 de maio de 2012. 
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embora, hein?”; “Moézio Fiuza, tô aqui há 17 horas.”; “Claudia Moura firme e forte desde 

anteontem.”; “Sr. Mario, o senhor ainda vem?”; “Marcelo Torquato não aguento mais 

esperar.”. Os nomes vinham em destaque, em proporção menor vinha a frase “viaje sem 

atraso” somada à logo da empresa e a foto de um ônibus. 

Esta ação de oportunidade aproveitou o contexto do apagão aéreo de 2007 quando 

os aeroportos do Brasil ficaram superlotados devido aos atrasos. A ação foi realizada no 

aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins, e teve como anunciante a empresa de transporte 

rodoviário Expresso Guanabara. 

A campanha apresenta uma faceta do cômico que é a zombaria, o rir do outro, que 

aqui, no caso, é debochar das companhias aéreas. O riso de zombaria (derrisão, escárnio, 

ridicularização) tem ligação com a identificação de defeitos. Além disso, a ação utiliza o 

inusitado também. 

 

Figura 3: fotografias da ação da Guanabara realizada em Fortaleza13 

 

 

Considerações finais 

Percebe-se, portanto, que o marketing de guerrilha apresenta-se como uma 

estratégia de posicionamento, fazendo com que a marca que o utilize – desde que o faça de 

forma criativa e pertinente – consiga chamar a atenção do público-alvo e assim se destacar 

entre as demais. 

                                                 
13 Fotos retiradas de < http://borafazer.files.wordpress.com/2011/02/guanabara1.jpg.>. Acesso 29 de maio de 2012. 
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Foi possível notar que tanto o marketing de guerrilha quanto o risível fazem uso do 

inesperado como estratégia para um maior envolvimento do público com a marca. Embora 

seja necessário fazer aqui a ressalva de que não há fórmulas definidas para o sucesso de 

uma mensagem publicitária, pois outras variáveis devem ser levadas em consideração, 

como o perfil da marca ou o momento do produto/serviço. 

Uma reclamação que muitos anunciantes fazem é que existe publicitário que se 

preocupa somente com a “genialidade” da mensagem, em ser engraçado, e não com a 

estratégia de vendas do produto anunciado. Isto muitas vezes faz com que o consumidor 

não entenda a mensagem. Porém, a falha pode estar na forma como o profissional conduz o 

conceito e não no risível ou no marketing de guerrilha. 

Ora, se o risível tem o potencial de conseguir tornar a mensagem mais leve e 

disfarçar a sua função mercadológica, unindo-se ao marketing de guerrilha – que também 

apresenta esta característica – é criada uma abordagem de comunicação poderosa para as 

empresas e organizações. 

A partir dos autores trabalhados e dos exemplos analisados, foi possível perceber 

que a ligação entre o marketing de guerrilha e o risível não só está presente na publicidade 

contemporânea, como também tem influenciado na forma como as pessoas se relacionam 

com a marca, aproximando estas ainda mais dos seus consumidores finais. 

 
 

Referências bibliográficas 

BAUDRILLARD, J. Significação da publicidade. Em: LIMA, L. (Org.), Teoria da cultura de 

massa. 6 ed., Paz e terra. São Paulo, 2000. 

 

BERGSON, H. O riso. Ensaio sobre a significação da comicidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

 

CAVALCANTE, C. Manual do marketing de guerrilha. Soluções inteligentes e eficazes para 

vencer a concorrência. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012. 

 

CORRÊA, R. Planejamento de propaganda. São Paulo: Global, 2004. 

 

DANTAS, E. A propaganda de guerrilha: uma nova alternativa para posicionar marcas. 2009. 

In: Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. Disponível em < 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/dantas-edmundo-a-propaganda-de-guerrilha.pdf >. Acesso 29 de maio 

de 2012. 

 

GUIMARÃES, T. e ACSELRAD, M. A comicidade criativa: uma análise do risível na prática 

publicitária a partir do Anuário do Clube de Criação de São Paulo. In: CONFIBERCOM, 2011, 

São Paulo. Disponível em <http://confibercom.org/anais2011/pdf/215.pdf>. Acesso 23 de maio de 

2012. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

LEVINSON, J. Marketing de guerrilha: táticas e armas para obter grandes lucros com 

pequenas e médias empresas. São Paulo: Best Business, 2010. 

 

PEREIRA, L. F. O Cômico: comentários sobre as concepções de Propp, Freud e Bérgson. In 

LETRAS DE HOJE. Porto Alegre. V. 32, nº 3, p. 15-28, setembro 1997. 

 

PROPP, V. Comicidade e riso. São Paulo: Editora Ática, 1992. 

 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 

SOUZA, L. A arte sorri. In: ENECULT, V, 2009, Salvador. Disponível em < 

http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19420.pdf>. Acesso em 25 de maio de 2012. 


