
VIRAL /

Diz-se daquilo que é relativo a ou causado por

um vírus. Hoje, não é de medicina que falamos,

mas de conteúdo viral, aquele que, tal como um

vírus, tem a capacidade de se propagar

rapidamente. Um vídeo de uma situação cómica,

uma gaffe de uma figura pública, uma fotografia

que resume uma tragédia, uma imagem de

catástrofe apanhada “em flagrante” – são muitos

os exemplos de conteúdos virais.

De acordo com o site World Economic Forum, a

nível global são partilhados/as diariamente:

500 milhões de Tweets
294 mil milhões de emails 
65 mil milhões de mensagens no WhatsApp
350 milhões de fotografias no Facebook
95 milhões de fotografias e vídeos no
Instagram

Estima-se que, até 2025, cerca de 463 exabytes

de informação sejam criados diariamente a nível

mundial – o equivalente a 212,765,957 DVDs por

dia.

Os números não deixam margem para dúvidas.

Com o crescente acesso à internet, a partilha de

conteúdos tornou-se cada vez mais parte

integrante das nossas vidas. Mas será possível

garantir que um conteúdo se tornará viral,

surfando a world wide web em poucas horas? E

se assim for, por que razão não existem mais

empresas a criar conteúdos virais?

O estudo "Emotion and Virality: What

MakesOnline Content Go Viral?", de Jonah

Berger e Katherine L. Milkman, publicado no

NIM Marketing Intelligence Review, em 2019,

desvenda algumas das razões pelas quais as

pessoas partilham conteúdos. Segundo os

autores, o conteúdo positivo é mais viral do

que o negativo. Além disso, o conteúdo que

evoca emoções positivas (profunda admiração,

surpresa ou inspiração) ou negativas (raiva ou

ansiedade) é mais viral. Conteúdos que

evocam emoções menos fortes ou que as

desativam (por exemplo, a tristeza) são menos

virais - revela o mesmo estudo.

No mundo da comunicação as opiniões ainda

se dividem. Enquanto uns defendem que o

marketing viral não é uma ciência exata, que

não basta ter uma boa ideia e saber executá-la,

outros dizem conhecer a fórmula secreta para

garantir a viralidade de um conteúdo.

Certo é que, para que um conteúdo se torne

viral é fundamental percebermos, antes de

mais, o comportamento do consumidor, estar

atentos às tendências, testar diferentes

conteúdos e analisar os resultados.
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Content that evokes high-
arousal emotions like awe,
anger or anxiety is more viral. 
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