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Resumo 
 
O presente artigo faz uma reflexão sobre a busca da autenticidade em narrativas 
publicitárias na internet, a partir de uma análise do comercial The Cliché (2016), da marca 
Heineken, que conquistou Ouro em Cannes em 2017 e viralizou na internet atingindo a 
marca de 9,2 milhões de visualizações orgânicas. É possível considerar certo sucesso 
nesta campanha, todavia houve também algumas críticas por meio de usuários que 
descobriram que os personagens do comercial não eram pessoas ‘reais’, mas sim, atores. 
Desta forma, fica a reflexão sobre produções e narrativas que se esforçam em representar 
o real na busca do público pelo verossímil. 
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Introdução 
 

O presente artigo visa fazer uma reflexão sobre a busca da autenticidade em 

narrativas publicitárias na internet. A partir de uma análise da narrativa de um audiovisual 

publicitário da Heineken, nota-se a relevância dos aspectos da construção de histórias 

para atrair a atenção do público-alvo no ambiente digital. Considerando que na televisão, 

a publicidade tentava evitar o efeito zap, no meio digital, por outro lado, ela se preocupa 

com o click do mouse, que pode levar o usuário para outros conteúdos mais interessantes 

do que um anúncio publicitário e, também, obter a interação com sua mensagem.  

Este estudo procura analisar o vídeo publicitário The Cliché da marca Heineken, 

de 2016, que atingiu mais de 23 milhões de visualizações. É possível considerar certo 

sucesso nesta campanha, porém houve, também, críticas de usuários que descobriram que 

os personagens do comercial não eram pessoas ‘reais’, mas sim atores. Desta forma, o 

artigo desenvolve uma reflexão sobre a construção narrativa que se esforça em representar 

                                                   
1Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  Doutorando e Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná - UTP. Graduado em 
Comunicação Social (Habilitação em Publicidade e Propaganda) pela Universidade Paranaense. Docente nos cursos 
de graduação e pós-graduação, presenciais e EAD, da Universidade Paranaense - UNIPAR. 
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o real com a utilização de diversas linguagens, na busca do público pela autenticidade e 

verossimilhança destes conteúdos. Este trabalho estabelece um caminho metodológico a 

partir do referencial teórico de João Carrascoza (2014), Jerome Bruner (1991), Fernando 

Andacht (2005), entre outros autores. 

 

 

Autenticidade no viral 

 

Especialistas do mercado publicitário e pesquisadores da área de Comunicação 

Social percebem como os formatos dos comerciais mudaram. A causa não é apenas a 

internet, mas também a inserção de novas tecnologias como a HDTV (High-Definition 

Television) e outras mídias mais interativas3, que “precipitam a evolução para uma 

publicidade que interage, seleciona, fragmenta e que, sobretudo, não se parece com a 

comunicação publicitária tradicional.” (COVALESKI, 2010, p. 20) 

Na internet se percebe “iniciativas instigantes para a discussão sobre os limites 

(ou a ausência deles) entre produção, consumo e estratégia persuasiva” (CASAQUI, 

2011, p. 144). Na atualidade, as corporações buscam se tornar amadas e defendidas pelos 

seus consumidores. Assim como Jenkins (2008) já analisava o esforço das marcas em se 

tornarem lovemarks, indo além da transmissão do seu argumento de venda e conquistando 

a fidelização de seus consumidores, estreitando laços e construindo uma relação emotiva 

entre público e marca. 

Nas mídias sociais há a preocupação quanto à circulação da cultura da marca, já 

que suas produções são colocadas em circulação social com outros pensamentos, debates 

e temas que estão em evidência no momento (CASAQUI, 2011, p. 149). Como o 

conteúdo publicitário está sendo inserido e diluído em um fluxo de informação, a 

utilização de termos publicidade e/ou propaganda pode não ser o ideal em um universo 

interativo. Casaqui (2011) propõe um termo mais indicado: a publicização, o que 

referenciaria toda esta multiplicidade de formatos e estratégias de comunicação que 

marcas e organizações utilizam para tornarem-se públicas, e propagarem seu 

posicionamento perante os consumidores. 

                                                   
3 O conceito de interatividade utilizada neste artigo é sobre a experiência interativa propiciada a partir do indivíduo. 
Deixando de ser um mero espectador, o usuário pode protagonizar dentro da mídia e, no digital, é evidente a 
transformação das noções de autor e espectador. (GONTIJO, 2004, p. 450) 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 3 

Algumas marcas têm conseguido fazer com que seus conteúdos circulem 

socialmente por meio da publicidade viral. Para Torres (2009), a ideia do viral surge pela 

semelhança entre o efeito popular da comunicação boca a boca, no qual uma mensagem 

é espalhada rapidamente pela rede de relacionamentos. Pela viralização, os conteúdos são 

distribuídos e podem ganhar mais visibilidade do que nunca, isso se dá graças à circulação 

ativa de vários agentes de base, enquanto as redes de televisão e empresas de produção 

lutam para manter-se com fato inesperado, em uma demanda mais rápida (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2014, p.39). 

Qualquer conteúdo pode tornar-se um viral e, nesse processo, a participação do 

indivíduo é essencial para que aconteça o compartilhamento. Mas o que leva os usuários 

a espalharem e replicarem uma mensagem? Jenkins, Ford e Green (2014, p. 45) tentam 

explicar esta ação repensando o conceito do termo viral, que está ligado ao irracional. 

Pensar em um compartilhamento irracional é pensar em um público como um hospedeiro 

desavisado da informação. Sob este aspecto, utilizar a ideia da viralidade implica uma 

ação passiva desse público - o hospedeiro -, o que é uma inverdade, pois para que os 

conteúdos possam ser compartilhados o usuário deve ser ativo no processo. Os autores 

então sugerem um novo termo: a ‘mídia propagável’ (em inglês spreadable media - mídia 

espalhável, tradução minha), já que em uma mídia interativa com plataformas de 

compartilhamentos o foco deve ser nas lógicas sociais e práticas culturais, repensando 

relações sociais e uma releitura de participação cultural e política. O foco deve ser em 

estudar o que os conteúdos significam e, principalmente, o que a pessoa que compartilhou 

estava tentando comunicar. 

Pelas redes sociais, os indivíduos consomem e produzem assuntos de sua vida 

diária, publicam pensamentos, fotografias, transmitem vídeos, entre outros conteúdos, 

que dão o aspecto do cotidiano de uma vida real. Além disso, estes mesmos conteúdos 

podem ser facilmente espalhados para seus contatos por meio do compartilhamento. 

Através da publicidade, marcas tentam circular imersas em conteúdos cotidianos e, de 

certa forma, invadem o fluxo dos usuários que se relacionam com pessoas reais (família 

e amigos).  

Talvez este seja um dos pontos-chave para entender o sucesso de 

compartilhamentos de alguns comerciais: o discurso da publicidade na atualidade deve 

ser construído sobre um conhecimento cultural partilhado entre aqueles que a produzem 

e seu público (CARRASCOZA, 2014, p. 44).  Compreender as crenças e a cultura dos 
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usuários seria um dos fatores importantes, mas é necessário, também, chamar a atenção 

do público neste ambiente informacional. Para tentar se destacar em meio aos conteúdos, 

o apelo publicitário deslocou-se para os benefícios sensoriais: as emoções, e assim, contar 

histórias passou a ser a principal estratégia criativa das campanhas publicitárias 

(CARRASCOZA, 2014). Mesmo antes da internet, a publicidade tem comunicado seus 

apelos e utilizado de narrativas para captar a atenção e ficar na memória. Para tentar 

validar isso, é interessante se aprofundar no universo narrativo e analisá-lo nos conteúdos 

publicitários na mídia digital. 

 

 

Autenticidade nas narrativas 

 

As narrativas criadas pela publicidade podem ativar sensações e criar um apelo 

emocional em seu público. Segundo Scolari (2015), quando um produto se insere no 

enredo introduz-se uma mutação no cenário: as marcas passam da ficção para se tornarem 

referência - o que o pesquisador chama de grife. O mundo ficcional criado pela 

publicidade se torna a marca, a emoção que a narrativa produz no seu espectador entra 

em harmonia com os conceitos que o produto/marca pretende representar. Para 

Carrascoza (2014, p. 10), a publicidade se utiliza de simbologias na criação de “narrativas 

possíveis e favoráveis”. O autor reconhece este apelo em publicidades impressas, spots 

de rádio e em alguns comerciais de televisão. As narrativas publicitárias não retratam, 

necessariamente, um fato ocorrido (que aconteceu), mas sim o que poderia acontecer 

(uma realidade possível).  

Por mais que as narrativas publicitárias sejam fictícias, elas tentam textualizar 

formas imaginárias do sonho/realidade na sociedade de consumo, inclusive alguns 

conteúdos publicitários trabalham o mimetismo do real como forte argumento: não 

deixando claro que se trata de um conteúdo publicitário. Para Schmitt (2000), as empresas 

não devem apenas espalhar sua marca pela mídia com o objetivo identificador, devem 

fornecer experiências positivas, precisam apelar para os sentidos, ao coração e à mente 

do seu público. Essas experiências que as marcas se propõem a oferecer devem ser 

integradas e podem (ou até devem) ser contadas por meio de vários contatos, como uma 
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narrativa transmidiática4 (JENKINS, 2008). Um anúncio de revista, uma ação em vias 

públicas, um vídeo viral, entre outros canais, contam uma parte da história e aproximam 

o produto do conceito ficcional a que a marca se propõe. Portanto, a publicidade cria 

mundos por meio das narrativas no intuito de que uma simbologia se crie e carimbe o 

posicionamento como pessoa (jurídica) na sociedade. “Para nós, a publicidade é um 

viveiro simbólico no qual as empresas anunciantes, através do trabalho das agências de 

propaganda, cultivam narrativas possíveis e favoráveis ao produto/serviço ou marca” 

(CARRASCOZA, 2014, p. 10).  

A narrativa é um forte apelo através do qual as marcas podem se comunicar com 

seu público. Jerome Bruner (1991) reforça como as pessoas comuns constroem seu 

cotidiano por meio de um discurso narrativo - a realidade cotidiana é criada através das 

narrativas. A língua e outros sistemas simbólicos são produtos da cultura que mediam o 

pensamento e marcam em nossas representações da realidade. Estes produtos, ao se 

organizarem de maneira lógica pelas histórias, criam o efeito do real. Pelo viés da 

semiótica, é possível compreender como os instrumentos produtores de sentido são de 

grande auxílio na construção das narrativas. Para Andacht (2005, p. 100) o “que todo 

signo tenta fazer correta ou erradamente é revelar algum aspecto do real”. Por meio dos 

signos, a narrativa vai se construindo e introduzindo significados, no caso da publicidade, 

gerando conceitos para as marcas. São elementos comuns desta mimese utilizada por 

contadores de histórias e, neste caso, pelos publicitários. 

Para Bruner (1991), não há obrigação de chamarmos histórias de verdadeiras ou 

falsas. Diferentes dos argumentos científicos, que devem obedecer a critérios específicos 

que fazem parte de um modelo e serem verificados empiricamente, as narrativas só 

necessitam delas mesmas, culturalmente não precisam ser reais e apresentam, por si só, 

uma noção da verossimilhança5. Não há a necessidade das histórias serem precisamente 

lógicas e apresentarem fatos comprovados. Independente se a história contada ocorreu, 

as construções narrativas só podem alcançar ‘verossimilhança’, podendo ser aceitas ou 

não pelos indivíduos (como acontece com um mito urbano, por exemplo, algumas pessoas 

creem nas histórias mesmo sem fatos comprobatórios).  

                                                   
4Jenkins (2008) propõe sobre narrativas fragmentadas e distribuídas em diversas mídias e suportes que contribuem 
para a construção de um único universo. 
5 Neste artigo, o conceito de verossimilhança é baseado na Poética de Aristóteles (1959) e acerca da noção de mimese 
apresentada pelo filósofo. A partir da arte poética, é visto que o homem possui tendência da imitação e da recriação 
da realidade pela imitação (mimese). Esta capacidade mimética (presente na estética da poética aristotélica) está 
ligada à representação do real. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 6 

Todorov (apud. BRUNER, 1991) também apresenta ideias sobre como a função 

narrativa vai além da fábula, pelas histórias é possível reapresentar enredos familiares 

com novas abordagens, desafiando a interpretação do leitor e, sendo possível, tornar 

usuais conceitos até então estranhos. É neste argumento que a publicidade pode se 

aproveitar das construções narrativas como estratégias de mercado. Assim como mundos 

fantásticos e inusitados são construídos na Literatura, a publicidade, por meio de suas 

histórias, cria um universo ficcional para uma marca. Todavia, há certo cuidado para que 

as marcas não apresentem conceitos que não são crenças do público, ou de criarem valores 

em que o público possa suspeitar, como foi no caso da Heineken em seu vídeo viral The 

Cliché. 

 

 

Autenticidade do cliché 

 

 Histórias contadas pela publicidade podem se tornar o grande sucesso como 

também a grande tragédia de uma campanha. Os consumidores, cada vez mais conectados 

e informados, anseiam por narrativas autênticas. O caso The Cliché, da Heineken, é um 

bom exemplo a ser estudado. Em junho de 2016, a marca de cerveja Heineken publicou 

um comercial na internet intitulado The Cliché, criado pela agência Publicis Brasil, que 

obteve 9,2 milhões de visualizações orgânicas e ganhou Ouro no Festival de Cannes de 

2017 (CLUBE DE CRIAÇÃO, 2017). 

No comercial, três homens tentam convencer suas mulheres a terem um final de 

semana em um spa, caso isso ocorresse a Heineken os levaria para assistir a final do 

Campeonato Europeu de Futebol, no Allianz Parque, São Paulo. As garotas, ao toparem 

a proposta, não vão ao spa: elas são levadas para verem a decisão ao vivo no estádio 

europeu e os namorados ficam decepcionados ao saberem disso no telão do estádio do 

Palmeiras, no Brasil. Este é o ponto interessante da narrativa, justamente o de combate ao 

preconceito, ou o cliché, o lugar comum, que está no cerne ideológico dessa publicidade. 

A marca, então, fecha o comercial com a frase “Já pensou que ela pode gostar de futebol 

tanto quanto você?". Daí o título do comercial, que propõe fazer uma reflexão do cliché 

de que apenas homens gostam de futebol. 

Dos comerciais da marca, The Cliché é o mais compartilhado da Heineken até 

então. Contar histórias neste formato não é novidade para a empresa que já teve sucesso 
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com narrativas parecidas. No vídeo The Negotiation, de 2013, homens tentam convencer 

suas companheiras a comprarem cadeiras semelhantes àquelas que ficam em estádios de 

futebol, por US$ 1899, os que conseguiram ganharam um par de ingressos para assistir a 

final da Champions League, em Londres. Como em The Cliché, The Negociation 

apresenta um primeiro formato que se aproveita do estilo ‘pegadinha/documentário’ para 

contar uma história com aspecto verídico. 

O comercial apresenta planos e cenas que colocam o espectador assistindo tudo 

por câmeras escondidas e de vigilância (Figura 1). Desde o início da narrativa o público 

é colocado como voyer de toda a história, assim testemunha os fatos que irão acontecer.  

 
Figura 1: Câmeras na loja 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013 

 
Dentro de uma loja de móveis, um suposto vendedor faz a proposta aos homens 

para convencerem suas mulheres a comprarem as cadeiras, caso elas aceitem, ganham um 

par de ingressos para a final da UEFA Champions League. Com o desafio aceito, 

acompanhamos os argumentos dos rapazes para que as companheiras aceitem comprar o 

móvel. Os argumentos são pouco convincentes, como “são duráveis”, “eu adoro 

vermelho!” ou até “é um investimento, assim como aquela sua bolsa cara”, e quando uma 

das parceiras aceita entra um vídeo da marca e comentaristas fazem uma ‘análise da 

jogada’ dos maridos (Figura 2), e pedem para que o casal procure os ingressos que 

estavam debaixo dos assentos.  

Os comentaristas analisam a linguagem corporal das mulheres que transmite 

mensagens e aproximam o espectador dos conceitos do verossímil.  Para Andacht (2005, 

p. 100), o “que todo signo tenta fazer correta ou erradamente é revelar algum aspecto do 

real”, estes elementos da comunicação estão presentes desde o início do material - desde 

a loja de móveis à expressão dos personagens desta narrativa. Os comentaristas analisam 
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a linguagem corporal da mulher com braços cruzados (desconfiada), do marido 

gesticulando (argumentando), e o usuário acompanha em uma tela separada em dois 

quadros: o que aconteceu no passado em preto e branco e os comentários no estúdio verde, 

como se realmente fosse uma ‘jogada’ do futebol. Nota-se a utilização de recursos visuais 

para simular o acontecido e reforçar a narrativa.  

 

FIGURA 2 - Revelação do prêmio 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013 

 

Até o desfecho do comercial o espectador acompanha uma pegadinha, na qual 

homens tentam no improviso, enganar suas mulheres sem saberem que estão sendo 

filmados. Nesta narrativa a marca só aparece nos momentos finais, na entrega do prêmio, 

o espectador, até então, só acompanha os acontecimentos, sem ter certeza de que se trata 

de um comercial. Nota-se o uso de storytelling para construir este mundo da Heineken, a 

percepção do público é condicionada à inserção do produto/marca como detalhe visual 

no enredo da narrativa, “construindo o efeito do real” (CARRASCOZA, 2014, p. 158). A 

Heineken, ao narrar os acontecimentos por meio dos seus comerciais, leva o público à 

experimentação do universo que a marca pretende representar, o seu posicionamento. As 

histórias têm o poder de construir uma realidade e fazer com que o consumidor 

compreenda uma situação que, ao se tornar interpretável, torna-se suportável (BRUNER, 

1991). A marca de cerveja já veiculou outras peças que constroem o ‘universo Heineken’, 

um mundo que vai se moldando a cada nova narrativa.  

Interpretar as referências também é importante, em vários comerciais o prêmio 

está relacionado ao jogo da Liga Europeia que não é uma partida de futebol qualquer, é a 

final de um dos maiores campeonatos do mundo, lá estão os melhores atletas em grandes 

e modernos estádios, o que pressupõe uma experiência ímpar. Assim, há certa 

contaminação ideológica deste universo com a marca, o conceito deste grande evento se 

confunde com os valores do produto. A semiótica pode ser utilizada para descrever os 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 9 

instrumentos produtores de sentido, como as narrativas: a história criada nas publicidades 

torna a marca um dispositivo que pode produzir um discurso, atribuindo significados e 

dialogando com seu público.  

 
A grife expressa os valores e é apresentada como um contrato entre consumidores 
e a empresa; ela propõe uma série de valores e seus consumidores aceitam (ou 
não), para se tornarem parte deste universo. (SCOLARI, 2015, p.16). 

 
Quando um produto se insere no enredo, acontece uma mutação no cenário. As 

marcas não estão mais na ficção elas se tornam referência (grife), e o mundo ficcional se 

torna a marca. É perceptível como as narrativas foram recebidas pelo público através das 

suas visualizações e compartilhamentos, especificamente no caso de The Cliché, um 

momento no qual há uma discussão sobre o gênero e tudo o que atrapalha na conquista 

da igualdade. No passado - The Negociation - apresenta uma história na qual homens 

enganam mulheres, na atualidade, a Heineken compreende as novas crenças e a cultura 

dos usuários e cria uma nova história a partir disso: as mulheres enganam os homens que 

as tentam enganar. Em certo aspecto, a partir do conceito de Jenkins, Green e Ford (2014), 

a comunicação compartilhada é a mensagem que o usuário pretende passar a sua rede de 

contatos. 

 

Figura 3 - The Cliché 

 
Fonte: HEINEKEN, 2016 

 

Assim como em The Negociation, em The Cliché há uma participação importante 

da linguagem audiovisual para contar a história. A peça se inicia com cenas mostrando a 

cidade de São Paulo com o texto: “São Paulo, uma semana antes da final da UEFA 

Champions League. E se você tivesse a desculpa perfeita para assistir à final numa festa 

da Heineken sem sua namorada?”, com a câmera trêmula a imagem dá um pequeno zoom 

em um restaurante, passando uma sensação de voyeurismo (Figura 3).  
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Figura 4 - vista de fora 

 
Fonte: HEINEKEN, 2016 

 
 

Este efeito visual reforça que o espectador está acompanhando tudo escondido, 

testemunhando que o que aconteceu foi real. Essa ilusão de estar no mesmo tempo e 

espaço também é percebida no restaurante, em certos momentos a vista é da rua (Figura 

4), em outros como se estivesse sentado na mesa ao lado dos casais (Figura 5). 

 
 

Figura 5 - vista da mesa ao lado 

 
Fonte: HEINEKEN, 2016 

 
 

Em vários pontos da peça temos a câmera inserida na narrativa, o espectador não 

só persuade com os homens para eles enganarem suas namoradas e ganharem a 

oportunidade de irem ao evento, mas também vão à festa no mesmo carro. Ao chegarem, 

descobrem que suas namoradas estão na Europa assistindo ao vivo, enquanto eles apenas 

uma transmissão. As reações apresentadas pelos personagens, primeiro de alegria e 

depois de decepção, também revelam aspectos do real através da emoção representada no 

vídeo, algo que se associa ao espontâneo, ao não preparado nem ensaiado, um 
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acontecimento quase puramente fisiológico. Ao captar a expressão de cada um dos 

personagens, novas interpretações e sensações podem ser experimentadas pelo público. 

Reações faciais e corporais são também lidas e interpretadas pelo espectador 

(ANDACHT, 2005), como ilustra a Figura 5, a decepção dos namorados ao descobrirem 

que suas mulheres estão em Milão, enquanto eles em São Paulo. 

 
Figura 6 - reações que revelam o real 

 
Fonte: HEINEKEN, 2016 

 
Para os homens, o conhecimento dessa notícia causa decepção, uma classe de 

emoções fortes que podem ser sentidas de modo empático pelo espectador: seja também 

de decepção, por eles mesmos terem sido enganados, ou de satisfação, já que os 

enganadores foram enganados. Este é o ponto de virada que o enredo propõe: a quebra de 

cânones de que não foram os homens que venceram, mas sim as mulheres. O espectador 

também pode ter sido enganado, mas, de certo modo, pode ter gostado e aceitado este 

novo conceito ao compartilhar a ideologia e o relato do comercial, e nesse caso, gostaria 

que seus contatos também pudessem experimentar e ver aquela situação engraçada, de 

desfecho inesperado. 

 Talvez, o que o público da Heineken esperava seria o mesmo desfecho de The 

Negociation, mas em The Cliché a marca apresenta um novo ponto de vista que o seu 

consumidor talvez não houvesse pensado. Narrativas que quebram paradigmas faz com 

que o narrador se torne inovador e deixar este novo contexto compreensível ao público, 

torna-se aceitável (BRUNER, 1991). O que pode ter mudado é o conceito de 

verossimilhança: do homem torcedor de futebol e da mulher que não se interessaria por 

este esporte, o estereotipo popular que é transgredido pela marca. Daí a proposta inicial 

da empresa: repensar conceitos. 
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 A noção de verossímil e de autenticidade é rediscutida pelo público dias depois: 

um site revela que a maioria dos personagens era atores, causando indignação em alguns 

usuários, que não esperavam que toda aquela experiência do vídeo fosse simulada. A 

peça, The Cliché, que pretende quebrar o cliché de que quem gosta de futebol são os 

homens, “revela outro cliché: o de uso de atores em ações publicitárias supostamente 

'reais'” (SILVA, 2016). A marca e sua agência negaram, afirmando que realmente 

recorreram a um casting, mas que as reações foram autênticas e espontâneas (SILVA, 

2016). De qualquer forma, o que é fundamental para este estudo não é quem está dizendo 

a verdade, mas considerar duas questões: uma da representação do verossímil criada pela 

publicidade de Heineken, e outra sobre esta batalha do real, pela busca do autêntico. 

Bruner (1991) salienta que a interpretação da história pode ser alterada por pequenos 

fatos:  

 
Readerly story interpretation or hack story constructions can be altered by 
surprisingly little instruction. And the moment a hearer is made suspicious of the 
"facts" of a story or the ulterior motives of a narrator, he or she immediately 
becomes hermeneuticaily alert. (BRUNER, 1991, p.9) 

 
Uma nova informação muda a interpretação de uma história: descobrir que os 

personagens sabiam que se tratava de uma ação da Heineken e que foram contratados faz 

com que o público se sinta enganado. Bruner (1991) salienta que se o ouvinte desconfia 

dos fatos de uma história ou dos motivos de um narrador, o mesmo fica 

interpretativamente alerta. Segundo Goffman (1975, p. 27), “todo homem está sempre e 

em todo lugar, mais ou menos consciente, representando um papel”, portanto, tanto em 

The Cliché quanto em The Negociation essas pessoas, atores ou não, estão representando6 

um papel, podendo ser mais ou menos consciente, ou seja, mesmo que não sejam atores 

contratados, estão representando eles mesmos (ou uma imagem esperada). 

O vídeo é uma publicidade, até mesmo para o espectador fica óbvio que o intuito 

da Heineken era promover sua marca, mas isso não mudou a interpretação do relato no 

qual o enganador é enganado, o que mudou foi o fato de descobrirem que a história não 

era real, mas uma representação. Esta dúvida aumenta a discussão em relação à narrativa 

da Heineken, não apenas porque quebra clichés machistas, mas, principalmente, na 

                                                   
6 Faz-se importante compreender o conceito de ‘apresentação’ que, para Goffman (1975 [1959], p. 29), é “toda a 
atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 
particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência”. 
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violação da verossimilhança do real, do paradigma da utilização de atores ou de pessoas 

comuns.  

 
 Considerações finais 
 
Marcas como a Heineken criam uma realidade fictícia que procura se confundir 

com a realidade do espectador do comercial. A publicidade, por meio da construção de 

histórias, tenta se aproximar do seu público e, em alguns casos, até maquiar o conteúdo 

para que o mesmo não o perceba como uma publicidade. As narrativas podem atrair, 

cativar e carimbar conceitos e valores das marcas em seu público. Pelas publicidades as 

organizações propõem experiências aos seus consumidores em vários canais, no intuito 

de serem admiradas. Longe de querer concluir que a ação da Heineken é correta ou não, 

este artigo vem para levantar questões sobre o conceito do que é representado na mídia 

com o valor de ser autêntico ou acompanhado da aura de autenticidade, e o valor que isso 

representa para a sociedade. 

Fica aqui uma primeira proposta para estudos futuros sobre este fenômeno 

complexo: a busca pela autenticidade e os conceitos de verossímil, que é reforçada depois 

da controvérsia sobre os protagonistas do vídeo e se combina à discussão dos usuários 

sobre como foi a produção da publicidade e não mais ao relato narrado nela.  

Se tivesse sido a tradicional publicidade de cerveja, com mulheres lindas e pouco 

vestidas, não se questionaria o realismo no material e, provavelmente, na 

contemporaneidade, causaria pouco impacto e interações com seu público. Os casos 

estudados neste artigo são materiais de sucesso em compartilhamentos que poderiam se 

misturar com as 'narrativas vivenciadas' do público, ou seja, como a realidade 

representada pelo comercial interfere na percepção do que é real, ao ponto do público se 

decepcionar, comentar, compartilhar em sua própria narrativa. De qualquer forma, na 

publicidade qualquer semelhança com o real, não é mera coincidência.  
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