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HIT MAKERS



A SURPRESA FAMILIAR 
É O SEGREDO POR TRÁS 
DE UM HIT

“PARA VENDER O QUE É SURPREENDENTE, 
TORNE-O FAMILIAR. PARA VENDER O QUE 
É FAMILIAR, TORNE-O SURPREENDENTE”

Um dos grandes assuntos da última semana nas redes 
sociais foi o trailer de uma reedição do filme “O Rei Leão”, 
que deve chegar aos cinemas no ano que vem. O filme 
pautou a mídia e gerou a discussão: por que a nova 
versão de uma animação de 1994 provoca tanto frenesi?

A pergunta, de certa forma, é a base do estudo do 
jornalista Derek Thompson, editor-sênior da The 
Atlantic e autor do livro “Hit Makers: como nascem as 
tendências”. Ele foi o convidado da  última edição do ano 
do KES (Knowledge Exchange Session). Derek estuda a 
ciência que explica a popularidade das coisas. 

“O trailer da adaptação de ‘O Rei Leão’ é igual, quadro 
a quadro, ao da animação lançada em 1994”, afirmou o 
jornalista sobre o buzz gerado pelo remake. “A Disney, 
uma das maiores empresas de entretenimento do 
mundo, percebeu que as pessoas não querem histórias 
novas, mas novas formas de contar histórias familiares.”

O palestrante estruturou sua apresentação para tratar de 
dois mitos comuns quando o assunto é um hit: o mito da 
novidade e o mito da viralização.



Para entender o processo de criação de um hit, 
Thompson nos falou sobre Raymond Loewy, 
considerado o pai do design industrial nos EUA. Ele 
foi um engenheiro que revolucionou o formato dos 
carros na década de 50, até a forma dos trens como os 
conhecemos. Além disso, criou o logotipo da Exxon e 
o formato da garrafa de Coca Cola. Como se pode ver, 
Loewy transformou uma série de indústrias com sua 
influência. Porém, como ele conseguiu isso? 

Ele tinha uma teoria para tudo que chamava de 
MAYA (Most Advanced Yet Acceptable). No fundo, ele 
buscava dar aos usuários o design mais avançado que 
eles pudessem aceitar, mas não tão avançado a ponto 
de eles o rejeitarem. A ideia principal é a de que as 
pessoas se impressionam com surpresas familiares. 

No mundo do marketing e da publicidade, existe uma 
noção de que as pessoas querem coisas novas (como 
músicas, roupas, aplicativos, tendências). Um estudo 
de 2016, inclusive, detectou que a palavra mais usada 
em propagandas é “new”.  Mas, de modo geral, elas 
querem ser surpreendidas com o que já conhecem. 
Um dos conceitos importantes por trás dessa ideia 
é o efeito de exposição (exposure effect). Este é um 
fenômeno psicológico no qual as pessoas tendem a 
desenvolver uma preferência por coisas apenas por 
terem familiaridade com ela. 

MITO DA NOVIDADE



Para exemplificar, o palestrante citou as rádios nos 
Estados Unidos. Segundo Derek, 90% das vezes as 
pessoas querem ouvir músicas que conhecem. Quando 
a rádio toca títulos novos, as pessoas tendem a mudar de 
rádio.

Outro exemplo é o Spotify. O serviço de streaming 
tem uma seção Descobertas da Semana em que o 
sistema escolhe 30 novas músicas para os assinantes. 
No entanto, havia um erro no algoritmo que mostrava 
canções que as pessoas já conheciam. Depois que 
a companhia percebeu isso, corrigiu o “problema” 
e a seleção só continha músicas novas, de fato. O 
conserto do bug resultou em um fracasso, ao reduzir o 
engajamento das pessoas. 

Star Wars é indiscutivelmente um clássico, mas seu 
enredo está embasado no livro “O herói de mil faces”. 
Nesta obra de Joseph Campbell, é discutido o arquétipo 
do herói. De forma simples, ele fala do jovem que tem 
uma jornada pelo sobrenatural que, a princípio, ele 
hesita em seguir, mas o faz mesmo assim. Durante este 
processo, este rapaz se conhece melhor e passa a 
entender sua origem até conseguir atingir seu objetivo. 

A obra de George Lucas trata da mesma jornada, só 
que em um mundo novo, com características futuristas e 
antigas. A história também aparece no cristianismo, no 
filme Matrix, no Senhor dos Anéis... Portanto, as pessoas 
não gostam necessariamente de coisas novas, mas de 
coisas novas que as surpreendam de forma familiar. 



O termo viral vem da biologia e tem relação com o 
processo de infecção de doenças. Algo se torna viral 
quando vai passando de um para o outro em um 
compartilhamento íntimo. Atualmente, fala-se muito 
que algo viralizou na internet, mas do que afinal isso se 
trata? A tese dele é que a viralidade depende de canais 
de distribuição robustos, não só das pessoas em si. 

O exemplo que cita é a música “Rock around the clock”, 
de Bill Haley. A música foi lançada originalmente em 
1954, mas ninguém curtiu. No entanto, foi só a música 
aparecer no filme “Blackboard Jungle” (“Sementes 
da Violência”, em português), que falava da juventude 
transviada da época, que se tornou um dos grandes 
hits do século 20. 

A ideia geral aqui é que um conteúdo ou um produto 
podem ser ótimos, mas se não encontram uma forma 
de distribuição potente, não se tornam viral.

“Não dá para explicar este fenômeno dizendo que bom 
conteúdo sempre alcança sua audiência. ‘Rock around 
the clock’ era a mesma música em 54 e em 55. A única 
diferença foi a distribuição. Foi um momento perfeito 
de marketing que introduziu às pessoas ao futuro do 
rock and roll e da música pop”.

MITO DA VIRALIDADE



Para Derek, parte dos consumidores não compra 
determinados produtos, pois são melhores, mas pelo fato 
de eles serem populares. “O que eles estão comprando 
não é só um item, mas um pedaço de popularidade 
para si.” 

Em um mundo cada vez mais globalizado, as pessoas 
sabem o que gente do mundo todo está consumindo, 
fazendo e lendo. Então, as grandes audiências sempre 
vão gravitar em torno de um punhado de mega-
blockbusters. Um dos principais exemplos é o filme 
“50 Tons de Cinza” que, rapidamente, se tornou um 
fenômeno mundial.

Para encerrar, enfatizou: “Para vender o que é 
surpreendente, torne-o familiar. Para vender o que for 
familiar, torne-o surpreendente”.



Após a palestra, Derek respondeu a algumas perguntas 
dos participantes. Lucio Schneider, da Elemidia, 
perguntou qual o impacto do big data em um hit. O 
jornalista respondeu que só fazer o que as pessoas 
pedem não é produtivo e pode ser uma ameaça aos 
negócios. Ele deu como exemplo as rádios nos EUA 
que sempre tocam as mesmas músicas, e que toda vez 
que tentam tocar algo distinto, baixa a audiência. 

“Se você só usa big data, existe o risco de você falir o 
negócio, pois só vai fazer coisas que funcionaram no 
passado. Creio que as pessoas têm de ter fé e fazer 
escolhas. Não faça só o que as pessoas querem, mas 
se arrisque e avalie os resultados.”

Vanessa Brandão, da Heineken, disse que as pessoas 
estão rejeitando publicidade convencional. Então, 
questionou como fazer para ter anúncios menos 
“comerciais”?

Derek citou como exemplo algumas companhias 
que contratam nanoinfluenciadores em vez de 
super celebridades ou mega comerciais de TV. “Os 
consumidores estão saturados de propagandas, 
pois não desenvolvemos uma relação emocional 
com marcas. Isso só é possível entre pessoas. A 
propaganda vai acontecer mais de consumidor 
influente para consumidor menos influente”, aposta.

NA PRÁTICA



EXCHANGE 
SESSION



NA EXCHANGE SESSION, OS PARTICIPANTES LISTARAM PRODUTOS, FILMES 
OU SERVIÇOS DENTRO DESSE CONTEXTO DA SURPRESA FAMILIAR. NA SEQUÊNCIA, 

OS GRUPOS TINHAM DE DISCUTIR OS ITENS LISTADOS E VERIFICAR 
SE ELES SE ENCAIXAM EM “FAMILIARIDADE COM SURPRESA” 

OU “SURPRESA COM FAMILIARIDADE”, UMA DAS PARTES MAIS IMPORTANTES 
DA FALA DO PALESTRANTE. POSTERIORMENTE, ALGUNS DOS PRESENTES 
CONTARAM O QUE FOI DISCUTIDO EM SEUS GRUPOS E DEREK COMENTOU.



A Valentine Giraud, do KES, disse que em seu 
grupo eles notaram que boa parte das novidades 
tem relação com experiências. Derek, então, disse 
que na psicologia positiva há uma discussão se 
pessoas com dinheiro ficam mais felizes com 
produtos ou experiências. 

“A conclusão é que as pessoas são mais felizes ao 
gastar dinheiro com experiência. É algo que elas se 
lembram após um tempo como se fosse a primeira 
vez, enquanto o produto as pessoas tendem a 
esquecer após a aquisição”. 



Derek aproveitou a oportunidade para falar de como 
algumas empresas do Vale do Silício cresceram após 
proporcionar experiências diferentes de serviços que 
elas já conheciam. Uma das principais é a Uber. A 
companhia passou a fazer a sucesso ao “mercantilizar” 
a carona com carros de motoristas convencionais - e 
não com o UberBlack. O mesmo ocorreu com o Airbnb. 
O couch surfing sempre existiu, mas a empresa o 
profissionalizou ao permitir o aluguel de quartos 
ou casas.



POR FIM, OS GRUPOS COMPARTILHARAM CASES QUE SE CONECTAM COM AS IDEIAS 
TRANSMITIDAS PELO PALESTRANTE.



Chico Baldini, da W3Haus, contou do caso do 
perfume Acqua Fresca, relançado pelo Boticário. 
Ao ter sua embalagem levemente alterada, causou 
certa comoção entre alguns consumidores. Sobre 
isso, o jornalista falou que é inevitável a reação 
quando há algum tipo de mudança, mas é preciso 
ter cuidado. “Que tipo de feedback estou ouvindo: 
uma minoria barulhenta ou os 99% restantes que 
são, de fato, seus consumidores?”, questionou. 



Juliana Fava, da Casa Roncador, contou que participou 
de uma pesquisa com consumidores sobre o que 
eles esperavam do produto de uma marca no Natal. 
E, basicamente, eles falaram que aguardavam as 
propagandas de fim de ano, pois queriam se sentir 
emotivas. Ela então perguntou se, para Derek, tinha 
algo a mais a ser feito, além da mensagem emotiva.



DEREK DISSE QUE ESTE É UM EXEMPLO PERFEITO DE “SURPRESA FAMILIAR”.
É QUASE COMO UM ROMANCE: VOCÊ SABE O ROTEIRO DO FILME, MAS MESMO ASSIM 

ASSISTE ÀQUELA HISTÓRIA CONTADA DE FORMA DIFERENTE. 
“ESTE TIPO DE RESPOSTA VEM DO CORAÇÃO. VOCÊ VAI ACABAR ENTREGANDO 

O PRODUTO CERTO SE EXPLORAR A FAMILIARIDADE.” 
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