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1. RESUMO 

A apropriação dos memes enquanto estratégia comunicativa no âmbito do 

marketing digital contemporâneo tem se revelado promissora na promoção do 

engajamento de fãs e consumidores das marcas, bem como no estímulo ao consumo 

de bens e serviços. Neste contexto, a partir da análise de campanhas em fanpages 

do Facebook implementadas pelas empresas Parmalat e rede de fast food Giraffas, 

essa pesquisa, em andamento, visa analisar e avaliar a eficácia mercadológica de 

iniciativas e abordagens de exploração comercial de memes no meio digital brasileiro, 

assumida como hipótese para essa pesquisa. 

2. INTRODUÇÃO 

 A primeira referência aos memes na literatura se encontra na teoria do gene 

egoísta de Richard Dawkins (2001), onde o autor propõe o conceito de meme como 

uma replicação não perfeita de um determinado artefato ou conceito. A imitação gera 

uma mutação, mas mantém viva a ideia inicial, evoluída do primeiro artefato. 

Amplamente utilizados na internet, os memes tornaram-se um gênero do 

discurso (CARVALHO; MIRANDA & ASSIS, 2012), utilizando elementos como humor, 

imprevisibilidade e contradição. Os memes têm sido objeto de campanhas de 

marketing digital de grandes empresas, como a Parmalat, que relançou a campanha 

dos “mamíferos da Parmalat” e a rede de fast food Giraffas, que adota a mascote da 

rede como protagonista das situações mais popularmente viralizadas na internet. 

 

3. OBJETIVO 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar experiências realizadas pelas 

empresas Parmalat e Giraffas, nas quais os memes são apropriados enquanto 

estratégia comunicativa. A partir da coleta, análise e interpretação de manifestações 

do público nas fanpages dessas empresas no Facebook, avalia-se a eficácia dessas 

campanhas no engajamento de consumidores e na efetiva promoção das marcas. 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia que vem sendo utilizada é a da Análise de Conteúdo conforme 

proposto por Moraes (1999), observando as publicações, reações e os modos como 

as mensagens são captadas pelo público. O corpus da pesquisa tem sido composto 



por memes extraídos das fanpages das empresas Parmalat e Girraffas. O corpus vem 

sendo construído a partir de critérios de relevância, homogeneidade e saturação 

(BARTHES, 1971) e dele estão sendo extraídas categorizações, descrições e 

interpretação de conteúdos relacionados à comprovação ou não da hipótese desta 

pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 A apropriação dos memes pelas empresas busca explorar, nos limites da 

imitação e da paródia as múltiplas vozes do reforço, da contradição e/ou da recriação 

dos dizeres e dos sentidos que os textos são portadores (BAKHTIN, 2008). 

                                    

Imagem 1.1. Campanha digital da Parmalat.    Imagem 1.2. Campanha digital da Giraffas 

 No caso da Parmalat, o relançamento da campanha dos mamíferos, sucesso 

nos anos 90, agora nas redes sociais, visa alavancar as vendas e superar antigos 

traumas econômicos e sanitários sofridos pela imagem da empresa, a partir da 

mobilização afetiva, dos assim chamados memes de afeto. Segundo Piaget (1977), o 

afeto está diretamente ligado à inteligência, e não pode ser desvinculado da 

estruturação e valorização do raciocínio. O impacto de um meme que dispara um 

raciocínio impregnado de afeto é encontrado, por exemplo, na seguinte reação do 

consumidor: 

Só em ter esse comercial lindo de novo, já me faz chorar de emoção 
relembrando a infância. Só falta ter a promoção das pelúcias de novo. 
Antes era minha mãe que trocava, agora chegou a minha vez. Já que 
eu fui um mamífero que cresci com Parmalat!  
 

 A Giraffas, por sua vez, explora os memes humorados, sobre assuntos da 

atualidade, utilizando o mascote símbolo da empresa, o que resulta em forte 

engajamento dos fãs da marca. Em uma de suas publicações, é realizada uma 



conexão entre o game Pokémon Go e seu lanche Mega Brutos. A postagem é 

acompanhada pelo texto “Errrooou!! Tem monstro que nem a gigabola consegue 

capturar.#MegaBrutus #GiraffasAcessiv́el”. A publicação, até a data de 28 de agosto, 

já atingiu 13 mil curtidas, 252 comentários e 322 compartilhamentos. 

Este sucesso acarreta diversos comentários positivos como “Vou no girafas ver 

que pokémon eu capturo por lá *_* <3Girafinha marketeira linda!”, “Apenas a master 

fome consegue capturar o megaBrutos”. A empresa aproveita essas oportunidades 

para interagir com o seguidor, promovendo ainda mais a viralização do meme.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O presente estudo obteve, em considerações preliminares, resultados positivos 

no que se trata de utilização de memes para promoção de marca e engajamento de 

fãs e consumidores. Observa-se que a Parmalat vem obtendo, de fato, expressões 

manifestas de retomada do afeto do consumidor para com a marca, reafirmando o 

posicionamento pretendido. A rede Giraffas, por sua vez, angaria forte engajamento 

de fãs, cujo resultado aponta para a valorização da marca e expansão do consumo 

em suas lojas. Os resultados preliminares obtidos sinalizam para a pertinência da 

investigação e para a confirmação da hipótese de trabalho, a ser perseguida ao longo 

dos próximos passos. 
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