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Resumo 

O artigo tem como objetivo analisar e discutir as estratégias de marketing digital 

utilizadas durante a campanha de divulgação do filme Deadpool (2016). Para isso, são 

explicados alguns dos conceitos relacionados ao marketing digital e às estratégias de 

marketing de conteúdo, marketing de relacionamento e marketing viral. Através da 

análise de conteúdo da campanha de marketing do filme, é possível relacionar os 

conceitos utilizados com o sucesso e as críticas positivas sobre o filme e suas estratégias 

de divulgação na internet. 

Palavras-chave: marketing digital; marketing de relacionamento; marketing de 
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Introdução 

         A publicidade de filmes está se tornando cada vez mais dinâmica e interativa com 

o uso da internet como meio de divulgação. O mercado cinematográfico é um dos mais 

concorridos por ter uma quantidade muito grande de produtos sendo apresentados para 

o público. O sucesso de um filme ainda depende em boa parte do seu desempenho nas 

salas de cinema. Para isso, é preciso fazer com que o público sinta vontade de sair de 

casa e ir ao cinema. Portanto, na hora de divulgar um novo filme, é preciso pensar em 

maneiras inovadoras de chamar a atenção das pessoas.  

         As maneiras tradicionais de divulgação, como trailers na televisão, outdoors, 

pôsteres, vão perdendo seu poder quando não chamam a atenção do público-alvo por 

parecer sempre “mais do mesmo”. Mas com a chegada da internet, foi aparecendo novas 

formas de divulgação através de estratégias do marketing digital, como o marketing 

viral, marketing de relacionamento e marketing de conteúdo.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no IJ 02 Publicidade e Propaganda do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Nordeste realizado de 07 a 09 de julho de 2016. 
2 Graduanda do oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará. E-mail: 

michelly_lupi@hotmail.com  
3 Orientador do trabalho. Professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará. E-mail: 

riverson@ufc.br  
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         Este artigo tem como objetivo analisar e discutir as estratégias de marketing 

digital utilizadas para a divulgação do filme Deadpool. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento deste estudo é pautada na pesquisa qualitativa de caráter descritivo, 

pois segundo Barros e Lehfeld (2000) este tipo de pesquisa tem como objetivo analisar 

um fenômeno com intuito de entender porque ele ocorre, sua natureza, suas principais 

características e relações com outros fenômenos. Depois de assistir ao filme, foi iniciada 

uma vasta pesquisa bibliográfica sobre a repercussão do mesmo e da utilização do 

marketing digital como ferramenta principal de sua divulgação. Por isso, a modalidade 

de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, que de acordo com Yin (2001) se trata de 

uma forma de investigar um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto social 

utilizando várias fontes de evidência. Para isso, serão utilizadas técnicas de pesquisa 

como a revisão da literatura, como uma forma de obter aprofundamento sobre o tema e 

a análise de conteúdo da campanha de marketing do filme, analisando algumas das 

peças divulgadas no Facebook e Twitter e algumas ações divulgadas no Youtube e 

outras plataformas.  

1. O filme  

         O personagem principal do filme, Deadpool, é muito conhecido dos fãs de história 

em quadrinhos. Passando de antagonista para anti-herói, Deadpool se transformou em 

um dos personagens de HQs
4
 mais queridos dos fãs de super heróis, talvez por sua 

personalidade cômica e sarcástica ou por suas habilidades de cura e de transformar 

qualquer situação em um “mar” de referências culturais, que serão abordadas mais 

adiante.  

         Depois da primeira tentativa falha de transpor o personagem para os cinemas no 

filme X-men Origens – Wolverine (2009), os fãs de Deadpool começaram a pressionar 

por um filme solo do anti-herói que fosse mais fiel aos quadrinhos. Em 2014, vazou 

uma cena de um vídeo teste do filme solo de Deadpool na internet, mostrando o que os 

fãs tanto pediram em relação à fidelidade aos quadrinhos e apresentando o ator Ryan 

Reynolds interpretando o personagem como sempre quis. Com isso, houve uma 

mobilização ainda maior dos fãs para que o filme fosse realmente feito. Assim, a 20th 

                                                           
4 Histórias narradas através de imagens e palavras que constroem uma narrativa figurada e são publicadas em jornais 

ou no formato de livros e revistas. 
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Century Fox
5
 resolveu produzir o filme, que estreou em fevereiro desse ano. Muitas 

pessoas ligadas ao mundo do cinema consideram o vazamento do vídeo teste como a 

primeira estratégia de marketing feita para a divulgação do filme. E o próprio 

personagem brinca com a questão algum tempo depois através das redes sociais oficiais 

do filme.  

         O filme trata da vida de Wade Wilson, um mercenário que ganha a vida 

perseguindo bandidos e passa as horas vagas bebendo e se metendo em brigas no bar do 

amigo Weasel. Ele conhece Vanessa e acaba se apaixonando. Eles vivem o que se pode 

chamar de uma linda história de amor até que Wade descobre que está com câncer 

terminal. Numa desesperada tentativa de sobreviver ele se mete num experimento que 

promete ativar suas células mutantes e curá-lo da doença. O experimento não só salva a 

vida de Wade como ele passa a ter habilidades de luta e de se regenerar, assim se 

tornando imortal. Porém, os responsáveis pelo experimento deixam o corpo dele 

completamente deformado e Wade resolve ir atrás de vingança. Apesar de a história 

parecer muito sombria, o filme é recheado de muita ação, humor e muitas referências ao 

mundo do cinema como aponta Samir Naliato em seu site sobre histórias em 

quadrinho
6
: 

Desde a cena dos créditos iniciais, brincando com os clichês de 

filmes de super-heróis, até o final, tudo vira motivo para piadas. 

As passagens mais divertidas para os fãs de quadrinhos ou de 

filmes de super-heróis estão nas referências que são jogadas a 

todo o momento. E não só de personagens dos X-Men ou 

da Marvel. (...) E a característica do personagem de quebrar a 

quarta parede e falar diretamente com o público e fazer 

menções a acontecimentos fora da realidade imaginária do filme 

estão presentes, e várias vezes. (NALIATO, 2016, no site 

universohq.com) 

         Pelo personagem ter esse lado muito polêmico e o fato da produtora ter aceitado 

correr o risco de lançar o filme com classificação etária restrita, o orçamento da 

produção foi bem moderado em relação a outros filmes de super heróis. Além disso, o 

investimento em marketing para a divulgação do filme também foi baixo, mas 

conseguiu, através do marketing digital, explorar o lado debochado do personagem e 

                                                           
5 Também conhecida como Fox Filmes no Brasil, é um dos maiores estúdios de cinema dos Estados Unidos e foram 

responsáveis pela produção do filme Deadpool. 
6
 Disponível em: http://www.universohq.com/filmes/resenha-deadpool-e-o-filme-de-super-herois-mais-porra-louca-

ate-hoje/ Acesso em 20 de abril de 2016. 

http://www.universohq.com/filmes/resenha-deadpool-e-o-filme-de-super-herois-mais-porra-louca-ate-hoje/
http://www.universohq.com/filmes/resenha-deadpool-e-o-filme-de-super-herois-mais-porra-louca-ate-hoje/
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produzir estratégias de marketing que tornaram a maioria das ações virais na internet. 

Algumas dessas estratégias serão discutidas neste artigo. Mas antes, é preciso explicar 

alguns dos conceitos de marketing utilizados através de algumas referências de autores 

que tratam sobre o tema, como as ideias marketing de Kotler e Armstrong (2007), e as 

ideias de Cláudio Torres (2010) sobre o marketing digital e suas diferentes estratégias 

de engajamento. Esses e outros conceitos precisam ser discutidos para que se entenda 

melhor como eles foram utilizados na prática pela equipe de marketing do filme 

Deadpool. 

2. O marketing, o digital e suas estratégias. 

         Sabemos que a internet mudou a maneira como o público vê e interage com o 

mercado. Eles passaram de passivos a sujeitos de caráter crítico, ativo, criador e 

compartilhador de ideias e opiniões. Isso transformou a dinâmica entre produtor e 

consumidor, entre as marcas e seu público-alvo. Com essa nova dinâmica criada através 

da internet, somos capazes de criar conteúdo, de criticar positiva ou negativamente 

aquilo que nos é oferecido e até mesmo de oferecer alternativas para uma marca, 

produto ou serviço.  

 

         É nesse contexto que entra também o conceito de marketing. Com a necessidade 

de entender e ser capaz de oferecer aquilo que o consumidor quer e necessita, foi criado 

o marketing. Para Kotler e Armstrong (2007), as empresas devem criar valor para os 

clientes e construir um bom relacionamento com eles para que seja capaz de capturar 

seu valor de volta. Kotler diz que “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através de criação, oferta e troca 

de produtos de valor com outros.’’ (KOTLER, 1998, p.27).  

 

         Antes da internet, esse processo de criar um bom relacionamento com o cliente era 

bem mais complicado, pois para receber um feedback as empresas precisavam fazer 

pesquisas de opinião e isso demandava um tempo maior. Hoje, com a internet e as redes 

sociais, esse feedback é praticamente instantâneo. As empresas podem avaliar o sucesso 

de suas campanhas nos comentários da postagem no Facebook da marca, nas avaliações 

feitas no Twitter oficial da empresa ou na quantidade de likes no vídeo postado no canal 

da marca no Youtube, entre várias outras possibilidades. Por isso, com a internet surge 
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também o marketing digital. As marcas entendem a necessidade de estar no mundo 

online, onde as críticas e opiniões dos consumidores fluem com uma velocidade muito 

grande e onde a posição da sua marca no mercado tem um peso ainda maior. Sobre isso 

Cláudio Torres (2010) fala que: 

 

O marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e 

publicidade, aplicadas à Internet e ao novo comportamento do 

consumidor quando está navegando. Não se trata de uma ou 

outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que 

criam um contato permanente de sua empresa com seus 

clientes. O marketing digital faz com que seus clientes 

conheçam seu negócio, confiem nele, e tomem a decisão de 

comprar a seu favor. (TORRES, 2010, p.07) 
 

         A equipe de marketing do filme Deadpool entendeu essa nova tendência muito 

bem e tratou logo de construir seu espaço e seu relacionamento com os fãs do 

personagem e seu público-alvo no mundo online. Produzindo ações que aumentavam a 

curiosidade dos fãs sobre aspectos do filme e chamando a atenção do público em geral 

com a divulgação de peças criativas e representativas da personalidade do anti-herói. 

Mas, como menciona Cláudio Torres (2009) em “A bíblia do marketing digital”, para 

criar e colocar em prática uma boa estratégia de marketing digital é preciso fazer um 

bom planejamento. É preciso definir as atividades a serem realizadas e as tecnologias 

que serão utilizadas na implantação da ação, criando assim um plano de marketing 

digital completo e eficaz. 

 

         Uma dessas estratégias apresentadas pelo autor é o marketing de conteúdo. É 

importante para uma marca mostrar ao consumidor que ela se importa com suas 

necessidades e está atualizada com o que acontece no mundo. Por isso é importante 

planejar, criar e publicar conteúdo relevante no meio digital para tornar sua marca mais 

visível e mais atraente ao consumidor (TORRES, 2009). Para ele, o marketing de 

conteúdo é: 

 
(...) o uso do conteúdo em volume e qualidade suficientes para 

permitir que o consumidor encontre, goste e se relacione com 

uma marca, empresa ou produto. Não se trata de ‘disfarçar’ seu 

catálogo de produtos ou criar uma mensagem subliminar para o 

consumidor dentro de um texto. Trata-se de aproveitar a 

dinâmica já criada na Internet, entre consumidores e ferramenta 

de busca, e utilizar a seu favor. A ideia é gerar conteúdo 
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genuíno, útil e relevante para o consumidor, isento de 

interferência comercial. (TORRES, 2009, p.87). 

 

         Na divulgação de Deadpool, o marketing de conteúdo foi uma estratégia muito 

importante para chamar a atenção do público que ainda não conhecia o personagem e 

sua jornada nas histórias em quadrinhos. Criando ações que traziam referências ao 

mundo das celebridades e ao mundo do cinema em geral, a equipe de marketing 

conseguiu aumentar a abrangência de seu público-alvo para além dos fãs de HQs e de 

filmes de super-heróis. Como diz Martha Gabriel “A estratégia é o coração do 

marketing, o conteúdo é o sangue que pulsa alimentando e sustentando os objetivos 

estratégicos” (GABRIEL, 2014, p.33). 

 

         Outra estratégia do marketing digital muito utilizada na divulgação de Deadpool e 

muito utilizada também pela maioria das marcas inseridas na internet é o marketing de 

relacionamento. É importante se relacionar, conversar e trocar ideias com as pessoas 

que usam o seu produto ou serviço. E um ótimo lugar para fazer isso é nas mídias 

sociais, onde os consumidores estão a todo o momento falando sobre seu produto, sobre 

os produtos da concorrência e dando suas opiniões sobre o que é bom e o que não é no 

mercado. Para Torres (2009), o marketing de relacionamento é: 

 

(...) conseguir não só que a Internet fale bem de sua marca e 

produtos, mas evitar que ela fale mal (...). Cabe à sua empresa 

gerar informações que permitam que seus clientes, atuais e 

futuros, conheçam e tenham experiências positivas com sua 

marca e produto. Para isso é preciso que você esteja presente e 

ativo nas mídias sociais, de forma a criar sua própria imagem e 

reagir a ataques a ela antes que eles tomem conta da Internet. 

(TORRES, 2009, p.111).  
 

         O autor também fala que o que torna as mídias sociais atraentes para o marketing 

digital são os relacionamentos criados entre as pessoas. A mídia social, para Recuero 

(2008, p.01), “é aquela ferramenta de comunicação que permite a emergência das redes 

sociais. (...) Mídia social, assim, é social porque permite a apropriação para a 

sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da interação com outros atores.” 

No Facebook, Twitter e outras redes sociais podemos perceber um relacionamento 

contínuo e duradouro entre as pessoas. Nessas redes, cada pessoa influencia várias 

outras, que influenciam várias outras e assim se forma um efeito de transmissão de 
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informações e opiniões que, se positivas, trazem muitos benefícios para as marcas, pois 

a opinião do consumidor sobre um produto muitas vezes vale mais do que a opinião da 

mídia. 

 

         Seguindo esse pensamento, surgiu o marketing viral que se trata de uma forma de 

marketing boca a boca na internet, onde o público deixa de ser apenas o receptor da 

mensagem para ser também o compartilhador da mesma. Portanto, pode-se entender o 

marketing viral como: 

 

O marketing viral consiste numa das mais antigas formas de se 

efetuar propaganda, o Boca a Boca, inserido num novo e 

moderno contexto, a Internet e toda sua tecnologia de interação, 

com o intuito de disseminar mensagens empresariais, de forma 

rápida e direta, por meio do envio de mensagens por correio 

eletrônico, links, vídeos, que são considerados interessantes 

pelo internauta, ou enviadas e retransmitidas às redes de 

amigos, familiares ou simples conhecidos. (SNYDER, 2004 

apud GRAELM, 2004, p. 164) 

         Mas o marketing viral deve ser uma estratégia pertinente, pois se suas ações não 

forem úteis, interessantes e divulgadas no momento certo, elas podem parecer falsas e 

manchar a credibilidade do público que as repassa, trazendo um feedback negativo para 

a marca. Para a divulgação de Deadpool, foram pensadas várias ações de marketing 

viral e quase todas elas realmente viralizaram na internet. Muitas delas apresentavam 

elementos específicos da internet, como memes
7
 e emojis

8
. Essa inserção de elementos 

da mídia digital foi um dos aspectos mais interessantes de toda a campanha de 

marketing do filme, pois é uma tática inovadora que é preciso ser muito bem trabalhada 

para que seja entendida por todos e não traga feedback negativo. 

3. Análise de conteúdo do marketing de Deadpool 

         Analisando algumas das peças e ações de marketing do filme que foram 

divulgadas no meio digital, pode-se perceber a predominância das estratégias de 

marketing digital apontadas anteriormente. A campanha de marketing de Deadpool foi 

bastante extensa, começando em meados de março de 2015 e continuando após a estreia 

                                                           
7 Termo utilizado na internet para se referir a qualquer informação viralizada na internet. Os memes podem ter 

formato de vídeo, imagem, frase, ideia, música, basicamente qualquer coisa que alcance muita popularidade em 

pouco tempo.  
8 São pequenas imagens ou ícones utilizados na internet para expressar uma ideia ou sentimento. 
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do filme em fevereiro de 2016. A presença do personagem nas mídias sociais ainda é 

grande, com ações de divulgação do DVD do filme através de participações em canais 

do Youtube, e postagens no Facebook e Twitter oficiais do Deadpool. Portanto, as 

ações analisadas neste artigo são do começo da divulgação até o mês de maio desse ano. 

As peças são tanto do marketing do filme no Brasil como do marketing global.  

         O marketing viral no início da campanha foi muito importante, pois no começo o 

personagem só era conhecido por um público bem específico e foi através do 

compartilhamento das peças e ações relacionadas ao filme por esse público que foi 

possível alcançar um número maior de pessoas. Através do boca a boca na internet o 

público de cinema em geral foi conhecendo melhor a ideia do filme e foi ganhando mais 

interesse para continuar seguindo e também compartilhando o conteúdo na internet.  

         A primeira imagem oficial do ator Ryan Reynolds, que interpreta Deadpool no 

filme, vestido com a fantasia oficial do personagem viralizou na internet, tendo, até 

hoje, mais de 55.000 compartilhamentos no Twitter e sendo divulgada em vários sites 

de cinema.   

Figura 1 – Primeira imagem oficial do ator vestido de Deadpool
9
 

         Os vídeos produzidos pela equipe de marketing com a participação do ator 

também viralizaram na internet, alguns apresentando milhões de visualizações no 

Youtube. O ator fez um vídeo vestido de Deadpool chamando as pessoas para a Comic 

Con Experience em São Paulo
10

, que é um dos maiores eventos culturais de fãs de HQs, 

                                                           
9 Disponível em: www.twitter.com/VancityReynolds Acesso em 20 de abril de 2016 
10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p_NAoCjWoaw Acesso em 20 de abril de 2016 

http://www.twitter.com/VancityReynolds
https://www.youtube.com/watch?v=p_NAoCjWoaw


 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Caruaru - PE – 07 a 09/07/2016 

 
 

 
9 

 

cinema, videogames, etc. O vídeo chamou muita atenção porque nele, o ator tenta falar 

em português e quando não consegue pronunciar as palavras corretamente ele 

demonstra que não se importa e debocha da situação, interpretando muito bem a 

personalidade do anti-herói.  

         Além desse vídeo, foram feitos vários outros com Reynolds vestido de Deadpool 

em situações inusitadas como pedindo doces nas ruas no dia das bruxas ao lado de 

crianças fantasiadas de personagens da franquia X-men
11

, ou outro vídeo onde ele 

conversa com as pessoas sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama e 

o câncer de próstata
12

, trazendo um ar mais humorístico para uma situação delicada. O 

vídeo que teve mais visualizações foi a colaboração que o ator fez com o canal Honest 

Trailes
13

 do Youtube, que é famoso por fazer paródias dos trailers oficiais de filmes 

trazendo comentários mais sinceros sobre a história do filme. No vídeo, Reynolds 

interpreta Deadpool falando honestamente sobre o que ele acha do seu próprio filme. 

Claro que ele faz isso com muito humor e muito sarcasmo, que são as principais 

características do personagem. O vídeo tem mais de 12 milhões de visualizações, 

demonstrando que a estratégia de aliar elementos do meio digital ao marketing do filme 

deu muito certo.  

         Outro elemento do meio digital utilizado pela equipe de marketing foi um site que 

utilizava do método conhecido como clickbait
14

. Foram criadas várias legendas que 

chamassem atenção e incitassem a curiosidade das pessoas a clicar no link. Quando as 

pessoas eram direcionadas ao site, elas descobriam que era um clickbait de propaganda 

do filme. O interessante do site é que foi feito de uma forma que parecesse que o 

próprio personagem o criou para brincar com as pessoas. No site também tem a opção 

de criar sua própria legenda e compartilhar o link com amigos para que eles caiam na 

brincadeira também. Essa estratégia de marketing viral é interessante não só por estar 

utilizando um elemento que é próprio do meio digital que é visto de forma negativa e 

utilizá-lo de uma forma inovadora, mas também por trazer a ideia do conteúdo 

                                                           
11 Um grupo de super-heróis com poderes mutantes criados por Stan Lee e representados em vários filmes. O 

personagem Deadpool faz parte do mesmo universo dos X-men. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JaCzdRS6QY8 Acesso em 20 de abril de 2016. 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KsdD1MJXOpk Acesso em 20 de abril de 2016. 
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_qIRtFE6aIc Acesso em 10 de maio de 2016. 
14 Um método de marketing utilizado para chamar a atenção do público através de uma frase ou pequena descrição do 

conteúdo, para que as pessoas cliquem no link indicado.  

https://www.youtube.com/watch?v=JaCzdRS6QY8
https://www.youtube.com/watch?v=KsdD1MJXOpk
https://www.youtube.com/watch?v=_qIRtFE6aIc
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colaborativo e possibilitar as pessoas a produzirem suas próprias legendas e 

compartilharem com seus amigos.  

 

Figura 2 – Site de propaganda do filme que utilizou o clickbait
15

 

         Os responsáveis pelo marketing de Deadpool souberam utilizar o meio digital a 

seu favor e transformar seu pouco orçamento em uma oportunidade de inovar e fazer a 

divulgação do filme de uma forma diferente. Mas algo que eles não abriram mão foi do 

marketing de conteúdo, que foi muito utilizado durante o ano todo de divulgação da 

campanha. A maior ação feita foi no período de Natal, onde durante os doze dias que 

antecederam o Natal de 2015 foram divulgados nas mídias sociais vídeos e peças que 

apresentavam alguma novidade sobre o filme. Foi postada no Facebook e no Twitter a 

carta do Deadpool para o Papai Noel, onde ele fazia referências a coisas que apareceram 

no filme, e o cartão de Natal de Deadpool para sua família, onde ele dizia tudo que 

aconteceu de bom durante o ano. No ultimo dia, foi apresentado o trailer oficial do 

filme
16

 que obteve mais de 41 milhões de visualizações no Youtube. 

         Algumas das peças mais criativas divulgadas no Facebook e no Twitter foram os 

infográficos, onde o próprio Deadpool tenta explicar quem ele é e sobre o que é o filme 

e outro infográfico onde ele explica quem são os personagens do mau e do bem. Outra 

peça que teve muitas curtidas e compartilhamentos foi a do Oscar, em que o Deadpool 

dá o prêmio para o próprio filme em quase todas as categorias.  

         Assim como a peça do Oscar, várias das peças da campanha apresentavam 

relevância pelo momento em que eram divulgadas. O marketing de conteúdo foi 

                                                           
15  Disponível em: http://www.clickpooler.com/55-words-all-kitten-owners-can-relate-to Acesso em 20 de abril de 

2016. 
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FyKWUTwSYAs Acesso em 20 de abril de 2016. 

http://www.clickpooler.com/55-words-all-kitten-owners-can-relate-to
https://www.youtube.com/watch?v=FyKWUTwSYAs
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utilizado não somente de forma útil, mas também conveniente. Em algumas datas 

comemorativas eram postadas peças no Facebook e Twitter parabenizando o dia das 

mães, dia das mulheres, dia dos namorados, etc. A peça do dia dos namorados foi uma 

das mais comentadas na internet por ter sido utilizada também como outdoor e ter um 

aspecto cômico que só era possível entender se você estivesse acompanhando o 

marketing do filme na internet. Pelo filme ter estreado no dia dos namorados americano, 

a peça tinha um aspecto de cartaz de filme romântico e persuadia as pessoas a “enganar” 

suas namoradas para assistir o filme.  

 

Figura 3 – Peça de dia dos namorados divulgada nas redes sociais e em outdoors
17

 

         Um aspecto muito importante do marketing foi a utilização de referências 

culturais. O personagem apresenta no filme essa característica de fazer piada com outros 

filmes, atores, celebridades mundiais, e ícones populares como a boneca Hello Kitty e 

unicórnios. Esse elemento foi trazido para o marketing e apresentado em peças e ações 

inovadoras. Uma delas foi a criação de emojis personalizados do Deadpool com ícones 

que traziam referência ao filme. Esses emojis foram disponibilizados para o público na 

internet através de um aplicativo
18

. 

         Algumas das referências mais interessantes foram relacionadas com outros filmes 

e personagens do cinema, como a peça de Deadpool menosprezando o personagem 

Wolverine e o ator que o interpreta Hugh Jackman
19

. No Twitter houve até uma 

discussão amigável entre os dois atores sobre qual personagem era melhor e gerou 

muito buzz para o filme. Outra peça interessante foi a de referência ao filme 127 horas 

                                                           
17 Disponível em: www.twitter.com/VancityReynolds Acesso em 20 de abril de 2016. 
18 Disponível em: http://mashable.com/2015/12/21/deadpool-emoji/#ljy5yI.I0ZqQ Acesso em 01 de maio de 2016. 
19 Disponível em: https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil Acesso em 20 de abril de 2016. 

http://www.twitter.com/VancityReynolds
http://mashable.com/2015/12/21/deadpool-emoji/#ljy5yI.I0ZqQ
https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil
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que é mencionado em uma cena do filme pelo Deadpool
20

. A peça teve muitas curtidas, 

compartilhamentos e vários comentários, funcionando como um elo de interação entre 

os internautas que já haviam assistido os dois filmes e por isso entendiam a referência.  

         Uma estratégia muito utilizada foi o marketing de relacionamento, principalmente 

no Facebook e Twitter onde eram postadas peças em que o Deadpool falava diretamente 

com o público e usava situações do cotidiano para se relacionar com os seguidores nas 

redes sociais. Em algumas peças o personagem segurava um cartaz com frases do tipo: 

“Vamos falar de coisa boa: Vamos falar de mim!”. E em outras peças o personagem 

agradecia aos fãs do Brasil pelo ótimo desempenho do filme nas salas de cinema. Uma 

das peças mais curtidas no Facebook foi a de comemoração do aniversário da cidade de 

São Paulo, que teve mais de 25.000 curtidas e mais de 3.000 compartilhamentos.  

 

Figura 4 – Peça divulgada no facebook na página oficial do Deadpool no Brasil
21

. 

         O marketing de relacionamento também foi muito utilizado no Twitter onde foi 

feita a ação #deadpoolresponde. As pessoas faziam perguntas diretas ao Deadpool e 

colocavam a hashtag
22

 da campanha e eram respondidas pelo personagem. Também foi 

produzido um vídeo com a mesma ideia, onde as pessoas enviavam perguntas para o 

Dear Deadpool
23

 (querido Deadpool), um show de perguntas e respostas onde o 

personagem dava dicas para resolver os problemas que as pessoas relatavam.  

                                                           
20 Disponível em: https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-

2207520000.1464481774./868377393288534/?type=3&theater Acesso em 20 de abril de 2016. 
21 Disponível em: https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-

2207520000.1464481786./847039292089011/?type=3&theater Acesso em 20 de abril de 2016. 
22 Uma palavra-chave utilizada para encontrar outras pessoas falando sobre o mesmo assunto na internet.  
23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kdhCt4SxY9c Acesso em 20 de abril de 2016. 

https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481774./868377393288534/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481774./868377393288534/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481786./847039292089011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481786./847039292089011/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=kdhCt4SxY9c
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         Além disso, no Twitter as perguntas dos seguidores são constantemente 

respondidas e as fotos de alguns fãs com produtos do Deadpool são compartilhadas 

tanto no Twitter oficial do filme como no Twitter do ator Ryan Reynolds que participou 

ativamente de todo o processo de criação das ações de marketing e transformou suas 

contas pessoais nas mídias sociais em plataformas constantes de divulgação do filme. 

Portanto, o carisma do ator e do personagem juntos fez com que o marketing de 

relacionamento funcionasse muito bem e trouxesse um feedback positivo para o 

marketing. A combinação de todas essas estratégias de marketing digital foi, com 

certeza, um fator de grande influência no sucesso do filme e no sucesso da campanha de 

marketing que continua sendo elogiada por especialistas e amadores do mundo da 

publicidade. 

Considerações finais 

         Foi possível perceber que o marketing digital está deixando de ser utilizado como 

uma mídia secundária e que, às vezes, ele pode até funcionar muito melhor que as 

mídias tradicionais quando se tem um planejamento e execução de comunicação bem 

feita. O marketing do filme Deadpool apresentou estratégias já conhecidas do marketing 

digital, como marketing de conteúdo, marketing de relacionamento e marketing viral e 

as utilizou de formas inovadoras, implementando elementos do meio digital como 

memes, emojis, clickbait, para construir um diálogo mais moderno com o público.  

         Outro ponto importante a considerar é o fato de a comunicação ter seguido os 

acontecimentos mundiais e os utilizado a seu favor, fazendo com que o público se 

interessasse durante o ano inteiro de divulgação e continuasse se interessando mesmo 

após a estreia do filme nos cinemas. O marketing usou as datas comemorativas e as 

notícias do mundo das celebridades de uma forma humorística para chamar a atenção 

das pessoas. O marketing viral se provou positivo para o filme porque o marketing 

soube produzir conteúdo relevante e o divulgar nos momentos certos, instigando as 

pessoas a compartilhar as mensagens com seus contatos.  

         O marketing também foi cuidadoso em relação ao tipo de conteúdo divulgado em 

cada região. Como a comunicação utilizou de muitas referências foi preciso diferenciá-

las de acordo com cada país. No Facebook oficial do Deadpool no Brasil eram 

utilizadas referências globais quando estas eram possíveis de ser entendidas por 
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qualquer público, como as referências a outros filmes e celebridades conhecidas 

mundialmente, e também referências específicas para o público brasileiro, como o uso 

da frase “Quer saber, palmas pra você” que faz parte da letra da música do cantor 

Wesley Safadão que acabou virando meme na internet ou o uso do meme “A zoeira não 

tem limites” muito conhecido do público brasileiro. 

         A estratégia que fez toda a diferença para o marketing de relacionamento foi a 

presença do ator Ryan Reynolds em todos os aspectos das ações de marketing. Desde a 

criação de um outdoor com o nome do filme escrito apenas através de emojis que o ator 

criou como uma brincadeira e mostrou para a equipe de marketing que resolveu usar a 

ideia
24

, até a criação de vários vídeos que foram divulgados no Youtube onde o próprio 

ator vestia a fantasia de Deadpool e se metia em várias situações inusitadas, como 

pedindo doces nas ruas, salvando um gato de cima de uma árvore, falando mal do 

próprio filme pelo uso de clichês de filmes de super heróis e brincando com 

apresentadores famosos de programas de televisão. Tudo isso seria possível fazer com 

um dublê fantasiado, mas o ator fez questão de participar de todas as ações de marketing 

idealizadas pela sua equipe e algumas delas que foram ideias dele mesmo.  

         O filme quebrou o recorde de melhor arrecadação na pré-estreia de filmes com 

classificação restrita, superando outros filmes de super heróis de sucesso da Marvel 

como: Capitão América (2011) e Guardiões da Galáxia (2014). O buzz
25

 criado pelas 

pessoas na internet e o engajamento não só de fãs de HQs, mas de um grande público 

que se interessou por conhecer a história de Deadpool, fez com que o filme fosse um 

dos mais citados nas redes sociais nos meses que antecederam a sua estreia. A 

arrecadação no seu fim de semana de estreia nos EUA foi de 135 milhões de dólares, 

ultrapassando seus gastos modestos de 58 milhões de dólares de orçamento. No Brasil 

foram 125 milhões de reais no final de semana de estreia, se tornando uma das maiores 

aberturas do ano no país. O filme arrecadou mundialmente mais de 745 milhões de 

dólares e bateu o recorde de filme de classificação restrita de maior bilheteria de todos 

os tempos
26

. 

                                                           
24 Disponível em: https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-

2207520000.1464481786./854275958032011/?type=3&theater Acesso em 20 de abril de 2016. 
25 Quando sua marca é comentada entre os consumidores de forma ativa. Faz parte da estratégia de Buzz marketing, 

que é fazer com que o próprio consumidor divulgue sua marca. 
26 Disponível em: www.adorocinema.com Acesso em 20 de abril de 2016. 

https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481786./854275958032011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeadpoolFilmeBrasil/photos/pb.717880928338182.-2207520000.1464481786./854275958032011/?type=3&theater
http://www.adorocinema.com/
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         Apesar do orçamento restrito para produção e divulgação do filme, foi possível, 

através do marketing digital, criar um relacionamento com o público e transforma-la no 

seu principal meio de divulgação para o filme. E através das diferentes estratégias de 

marketing digital fez com que o próprio público passasse a ser um meio de propaganda 

do filme de maneira espontânea. Essa divulgação espontânea e o engajamento dos fãs na 

internet tiveram um imenso impacto no sucesso do filme, que talvez não tivesse sido 

possível sem o planejamento e uso correto das estratégias de marketing utilizadas.  
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