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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta a pesquisa que investigou as estratégias aplicadas em produções 

publicitárias que se valem de dinâmicas de entretenimento para interpelar o consumidor 

interligado às redes digitais. Trata-se de uma pesquisa empírica que buscou compreender as 

relações entre comunicação, consumo, entretenimento e mídia digital em campanhas 

publicitárias de marcas reconhecidas em território nacional. A pesquisa de caráter 

netnográfico resultou na seleção de cinco campanhas publicitárias de ampla repercussão nas 

redes sociais digitais nos últimos quatro anos para o corpus do estudo. Como metodologia, 

para o tratamento do material selecionado, fez-se análise de conteúdo e avaliação crítico-

descritiva dos diversos elementos das campanhas em questão. Na sociedade de consumo 

atual, a publicidade e as mídias digitais apresentam-se como recursos importantes para os 

mercados de produções materiais e simbólicas. Conforme a análise dos resultados, os sites de 

redes sociais configuram-se como facilitadores nos processos de diálogos entre marcas e 

consumidores. Seus sistemas inteligentes de monitoramento tornam-se importantes recursos 

de marketing por oferecerem valiosas informações e métricas sobre os perfis e preferências 

dos usuários. Assim sendo, a publicidade atual adapta seus recursos tradicionais de narrativas 

criativas e discursos persuasivos em produções que se servem do entretenimento para 

apresentar propostas lúdicas que visam a atrair a atenção dos internautas e engajá-los em 

interações mediadas pela marca como parte das práticas de lazer cotidiano. Como se pôde 

constatar na pesquisa, promover o envolvimento do consumidor online e levá-lo a interagir 

com as marcas anunciantes nas redes sociais digitais configuram um objetivo estratégico da 

publicidade contemporânea. No centro dos interesses mercadológicos, o consumidor é tomado 

como sujeito ativo de relações sociais que se tornam especialmente atraentes no ambiente 

quantificado das redes digitais, instituindo-se o que reconhecemos aqui como a convocação 

do consumidor conectado.   

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Publicidade; Entretenimento; Redes Sociais 

Digitais; Convocação do Consumidor Conectado. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study presents the research that investigated the strategies used in advertising 

productions based on entertainment dynamics that focus on  customers connected through 

social networks. Empirical research aimed at understanding the relationship between 

communication, consumption, entertainment and social networks in advertising campaigns 

from recognized brands in Brazil. By using the netnographic method and considering the last 

four years for the corpus, the research selected five advertising campaigns with major social 

networks repercussion. The methodology for the treatment of the selected material combined 

content analysis and a critical-descriptive evaluation of the various elements in the selected 

campaigns. In today’s consumer society, advertising and digital media are important resources 

for production markets of material and symbolic goods. According to the analysis proposed in 

this study, social network websites are considered as facilitators of a dialogue between brands 

and costumers. Their intelligent monitoring systems become important marketing resources 

once they provide valuable information and metrics about the profiles and preferences of 

customers. Therefore, modern advertising adapts its traditional resources of creative narrative 

and persuasive discourse into productions that make use of entertainment to present playful 

proposals that draw the attention of online customers, engaging them in interactions mediated 

by the brand as part of everyday leisure activities. As can be seen in this investigation, 

engaging the online consumer and leading him or her to an interaction with those brands, has 

become a strategic move in contemporary advertising. From the point of view of the market, 

the consumer is taken as the active subject of social relations that become especially attractive 

in quantified digital social networks. Thus,  what we have here as the convocation of the 

online connected customer. 

 

Keywords: Communication and Consumption; Advertising; Entertainment, Social Network, 

Convocation of the Online Connected Customer. 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10 

1.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA ........................................................ 16 

1.2 PERCURSO METODOLÓGICO E ALICERCES TEÓRICO-CONCEITUAIS .............. 18 

2 COMUNICAÇÃO CONSUMO ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA .................. 22 

2.1 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO, EXPERIÊNCIAS SOCIAIS E MIDIÁTICAS ....... 22 

2.2 VERTENTES DO CONSUMO.......................................................................................... 26 

2.3 ENTRETENIMENTO COMO RECURSO ATRATIVO .................................................. 29 

2.4 TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO ................................................................................ 34 

2.4.1 Recursos tecnológicos, mercado e consumo ................................................................... 38 

2.4.2 A sociedade organizada em rede ..................................................................................... 44 

3 SOCIABILIDADE EM REDE ........................................................................................... 47 

3.1 PANORAMA BRASILEIRO DAS REDES SOCIAIS NA INTERNET .......................... 47 

3.1.1 O Facebook ...................................................................................................................... 50 

3.1.2 O YouTube ...................................................................................................................... 52 

3.2 INTERESSES MERCADOLÓGICOS: VISIBILIDADE E RELACIONAMENTO COM 

CONSUMIDORES ................................................................................................................... 55 

3.3 RASTROS DIGITAIS: INFORMAÇÕES E LUCRATIVIDADE .................................... 60 

4 PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA CONTEMPORÂNEAS .... 66 

4.1 A PUBLICIDADE NA SOCIEDADE ............................................................................... 66 

4.2 AÇÕES E TÁTICAS PUBLICITÁRIAS: DISCURSOS, NARRATIVAS E 

INTERPELAÇÕES .................................................................................................................. 69 

4.3 LÓGICAS DAS PRODUÇÕES MIDIÁTICAS QUE ULTRAPASSAM AS 

FRONTEIRAS DO “CONVENCIONAL” .............................................................................. 76 

4.4 MODIFICAÇÕES DAS ABORDAGENS NARRATIVAS NA COMUNICAÇÃO 

MERCADOLÓGICA ............................................................................................................... 80 

5 ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO ......................................................................... 86 

5.1 CAMPANHA PERDI MEU AMOR NA BALADA ............................................................. 90 

5.1.1 Perdi meu amor na balada – Parte I ............................................................................... 93 

5.1.2 Perdi meu amor na balada – Parte II (Mico) .................................................................. 98 

5.1.2 Perdi meu amor na balada – Parte III (O filme) ........................................................... 101 

5.2 CAMPANHA #VEMSEANPENN .................................................................................... 103 

5.3 CAMPANHA O DESAFIO DO BALDE DE GELO ........................................................ 109 



 

 

5.4 CAMPANHA #EUSOUPERSONAGEM ......................................................................... 112 

5.5 CAMPANHA #LUGARESSEGUROS – ANÚNCIO DO CHOCOLATE BIS XTRA .... 116 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 122 

REFERÊNCIAS  .................................................................................................................. 129 

APÊNDICES  ........................................................................................................................ 135 

ANEXOS. .............................................................................................................................. 140 



 

 

10 

1 INTRODUÇÃO 

Devemos estudar a mídia porque ela tem uma importância 

fundamental para a experiência. Ela anima, reflete, e exprime a 

experiência, nossa experiência, dia após dia. [...] A mídia se faz. Nós 

a fazemos. E ela é feita para nós. [...] Consumimos a mídia. 

Consumimos pela mídia (SILVERTONE, 1999, p. 147 e 150). 

 

Avaliando o cenário contemporâneo, em que se institui nas redes digitais um 

cruzamento sem precedentes entre publicidade e entretenimento, organizamos o tema desta 

pesquisa na qual se propõe investigar o que estamos denominando como as estratégias de 

convocação do consumidor conectado. Assim, a questão central que norteia o percurso aqui 

deliberado consiste em apurar quais são as lógicas e estratégias produtivas da comunicação 

mercadológica que, servindo-se das dinâmicas do entretenimento, convocam e mantêm o 

consumidor nos circuitos digitais e que, a nosso ver, de certo modo caracterizam a inter-

relação comunicação-consumo na contemporaneidade. 

Para tanto, é importante compreendermos as conjunturas que cercam a comunicação 

que, entre outras perspectivas, pode ser observada como um processo social em que relações 

de proximidade e/ou distanciamento são estabelecidas a partir de ações comunicacionais. 

Nessa dinâmica, é relevante destacar aquela que projeta com ênfase as relações existentes 

entre indivíduos e seu meio social, a denominada comunicação de massa.  

No circuito massivo da comunicação comandada pelos media, diversos indivíduos 

acompanham diariamente, por meio de telejornais, filmes e comerciais publicitários, entre 

outras produções, acontecimentos que perfazem sua realidade social. Assim, constitui-se a 

sociedade de consumo, na qual “o processo comunicacional ‘nasce’ e ‘retorna’ à sociedade” 

(BACCEGA, 2011, p.30).  

Na sociedade de consumo, a publicidade e a mídia apresentam-se como recursos 

importantes para os mercados de produções materiais e simbólicas. Na atmosfera 

mercadológica nutrida por um ambiente de acirrada concorrência, empresas empenham-se em 

manter suas marcas “vivas” na mente dos consumidores, em ser classificadas como top of 

mind
1
, a fim de garantir longevidade lucrativa para os investidores.  

Nas interfaces comunicação e consumo incidem modificações nas abordagens 

narrativas que compõem o cenário mercadológico das últimas décadas. Neste contexto, por 

                                                 

1
 Termo em inglês, de uso mercadológico, que representa ser o primeiro (a primeira marca) na mente no 

consumidor. 
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consequência da apropriação social de aparatos tecnológicos digitais, podemos perceber 

alterações, em proporções de escala, nos processos de produção e propagação de conteúdos na 

chamada comunicação em rede.  

Antes de prosseguirmos, é fundamental delimitarmos o que estamos denominando 

aqui como comunicação mercadológica. Nestes termos, reconhecemos todas as formas 

estratégicas que implicam a propagação de ideias, marcas, produtos e/ou serviços e que, 

também, caracterizam divulgações destinadas ao consumo e que são patrocinadas por 

anunciantes. Apreendemos o conceito de publicidade oferecido por Armando Sant’Anna 

(1996, p. 76), que a define como “[...] um meio de tornar conhecido um produto, um serviço 

ou uma firma, e que seu objetivo é despertar nos consumidores o desejo pela coisa anunciada 

ou criar prestígio ao anunciante”. Mais um esclarecimento se faz ainda necessário para uma 

melhor compreensão: cientes das inúmeras discussões conceituais que envolvem as definições 

daquilo que é reconhecido como publicidade ou propaganda no Brasil, prudentemente 

acertarmos níveis de igualdade ao uso dos dois termos neste trabalho. 

Seguindo pelo cenário da comunicação na atualidade, notamos que o frequente uso 

de aparatos tecnológicos favoreceu aos consumidores uma amplificação no volume de difusão 

da opinião, dos gostos e do estilo de vida entre seus pares e também com inúmeros 

desconhecidos no abrangente universo digital. Os recursos disponíveis em sites de redes 

sociais emergiram, então, como facilitadores dessas conexões interpessoais. Acolhemos aqui a 

definição de sites de redes sociais como sendo serviços baseados na web, que permitem aos 

indivíduos construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado, 

possível de articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham conexão 

(BOYD e ELLISON, 2007). 

Evidentemente, todos esses fatores interferiram nas formas de composição da 

informação e proporcionaram novos contornos aos discursos publicitários na 

contemporaneidade. Para Carrascoza (2014, p.57), “com a “comoditização” dos produtos, o 

apelo publicitário às emoções, aos benefícios sensoriais capazes de levar o público à 

identificação com um determinado estilo de vida, tornou-se prevalente”.  

Com isso, emergem ações publicitárias que não se limitam a estimular o consumo de 

materialidades que venham a satisfazer as necessidades do sujeito. Pelo contrário, avivam-se 

amplos esforços para envolver consumidores na teia comunicacional a favor de marcas. Logo, 

consumidores e marcas anunciantes passam a se relacionar por meio de diferentes formas de 

consumo, muitas vezes em ações intensificadas por interpelações ocorridas no ambiente da 

world wide web.  
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Nesta dissertação, interessa-nos investigar as estratégias comunicacionais que visam 

conquistar a atenção dos consumidores interligados às redes digitais, embora seja notório que 

o comportamento ativo de consumidores é fato recorrente desde os primórdios da 

comunicação mercadológica. Sobretudo, se considerarmos que manifestações de satisfação 

e/ou decepção com marcas e produtos anunciados sempre puderam ser propagadas entre 

sujeitos em seu círculo social. É na atualidade, ao observarmos os relacionamentos sociais 

mediados pelo computador, ou redes sociais digitais, como aponta Recuero (2009), que se 

evidencia um aumento exponencial no compartilhamento desses e de outros tipos de 

conteúdos. 

Para Baccega (2011, p.33), as particularidades de recepção e participação compõem 

o sujeito da contemporaneidade que “[...] ativo, não só interpreta, ressignificando as 

mensagens da mídia, como também inclui essa ressignificação no conjunto de suas práticas 

culturais”. Jenkins (2010) explica que este cenário participativo “contrasta com noções mais 

antigas sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação”. Estes sujeitos 

ativos se acertam como consumidores participativos do processo de construção de mensagens 

que se replicam pelo circuito digital e, ainda, produzem conteúdos que são compostos por 

fragmentos extraídos de assuntos produzidos pela própria mídia.  

O perfil de um consumidor com parâmetros ativos pode ser atribuído também ao fato 

do atual sistema de mídia das sociedades contemporâneas organizar-se em rede. Por diferentes 

tecnologias, essa organização combina mecanismos interpessoais de mediação com 

mecanismos de mediação de massa (CARDOSO, 2010). Neste contexto, os consumidores se 

destacam pela forma como se apropriam socialmente da mídia e não apenas como os meios 

oficiais organizam a comunicação.  

Castells (2006) esclarece que na expansão das redes de novas tecnologias de 

comunicação emerge a comunicação de massa autocomandada.  Em sua definição, o autor 

explica que se trata de comunicação de massa porque é expandida por toda a internet, com 

possibilidade de surpreendente abrangência. Além disso, é autocomandada, justamente por 

não contar com a mediação do sistema de media, sendo que a distribuição de conteúdo pode 

estar no comando de indivíduos e/ou grupos, diferentemente daquela em que, por exemplo, o 

conteúdo é administrado por uma emissora que determina a programação. 

Contudo, apesar da intensa propagação da ideia de participação e interatividade 

como sendo um recurso diferenciador pertinente às dinâmicas de comunicação no circuito 

digital, é conveniente avaliar a proposta de interatividade anunciada nas redes. Pois, ainda que 

na esfera digital se apregoe a fascinante ideia de participação ativa nos discursos e narrativas 
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que percorrem sites da internet, considerar as diversas limitações existentes no uso desses 

recursos é fundamental. 

Observa-se, com frequência, que as interações propostas em inúmeros sites da internet 

acontecem por meio de parâmetros delimitados pelo próprio sistema operacional que comanda 

a página na internet. Alex Primo (2007) explica que mesmo com os potenciais mecanismos 

tecnológicos empregados em sistemas de sites que proporcionam participações de internautas 

em propostas interativas, a lógica aplicada aos sistemas que oferecem essas dinâmicas limita o 

comportamento autônomo e a participação ativa desses usuários. 

A exemplo disso, a marca de cerveja Skol, propondo a participação dos consumidores 

interligados às redes digitais, convocou o público para “fazer parte” do vídeo de divulgação 

do Festival de Música Lollapalooza 2015, realizado no Brasil e patrocinado por ela. No 

hotsite
2
 criado pela agência de propaganda

3
 que atende a marca, o internauta se conectava à 

sua conta no Instagram
4
 e automaticamente “disponibilizava” todas as suas fotos, sendo que 

duas delas, pelo menos, seriam selecionadas de maneira aleatória e inseridas em locais já 

determinados pelo próprio sistema para a “criação” do vídeo publicitário. Mesmo com 

parâmetros predeterminados de participação e colaboração, uma vez que o local de exposição 

e as próprias fotos eram escolhidas pelo hotsite da marca anunciante, a “interação” oferecida 

pela dinâmica ajustava ao sujeito a “coautoria” do filme do Festival de Música. Com isso, 

esse “coautor” sentia-se estimulado a compartilhar “seu vídeo” com seus pares nas redes 

digitais. Assim, observa-se que, mesmo com parâmetros de participação limitada pelo 

sistema, a proposta de interatividade oferecida pela ação publicitária entretém consumidores 

e, possivelmente, prolonga a sua atenção para a marca.  

Desta forma, também interessa-nos compreender as razões que levam profissionais do 

mercado que, mesmo empregando altos investimentos em campanhas veiculadas nas 

denominadas mídias tradicionais como a TV, o rádio e revistas, empenham-se em 

convergirem a audiência das produções publicitárias também para o circuito digital. 

Entende-se, neste trabalho, que as produções mercadológicas disseminadas no 

ambiente digital ao mesmo tempo interpelam o consumidor conectado e convocam sua 

participação nas redes sociais digitais. Segundo Prado (2013, p.177), “[...] a interpelação é 

                                                 

2
 Disponível em <http://www.skolnololla.com.br> Acesso em 10/02/2016. 

3
 F/Nazca Saatchi & Saatchi. 

4
 Site de rede social digital de compartilhamento de fotos e vídeos. 
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parte da convocação que, iniciada pela palavra de ordem, chama a pessoa no meio do mundo, 

constituindo, em ato, o actante de cada discurso”.   

Nas ações publicitárias que apresentam estratégias comunicacionais que parecem 

ativar um “dispositivo” de memória, intensificando experiências com as marcas, é possível 

avaliar que, por vezes, os objetivos investidos nesta comunicação ultrapassam interesses de 

incentivo à compra de bens materiais anunciados. Em muitos casos, estímulos ao consumo 

simbólico prevalecem. Rocha (1990) explica que o que menos se consome em anúncios 

publicitários é o produto por ele apresentado, visto que, em sua composição, anúncios 

publicitários oferecem sensações, visões de mundo e relações humanas. 

Observa-se, na publicidade contemporânea o entretenimento despontar como recurso 

convocador que visa a despertar o interesse do receptor, proporcionando que ele fique mais 

tempo disponível para aquela mensagem e/ou marca. Talvez por isso os consumidores 

conectados às redes digitais tenham se tornado alvos centrais de estratégias comunicacionais 

mercadológicas na atualidade. Para Jenkins (2010), as pessoas participam conscientemente da 

circulação de conteúdos nas redes digitais, pois entendem que determinado assunto pode 

contribuir para a conversa em curso, isto é, ampliam-se as possibilidades de entretenimento 

porque promovem o diálogo entre pares e intensificam conexões. O autor explica ainda que a 

diferença entre a empresa de mídia e o usuário comum é que a primeira produz o conteúdo 

como um produto e/ou uma promoção e o segundo acolhe este conteúdo como um recurso ou 

um presente. 

Castro (2013, p.2) destaca que é possível observar nas redes digitais elementos que 

abarcam “sociabilidade, entretenimento e negócios”. Dados mercadológicos
5
 apontam 

tendências na comunicação comercial nos últimos anos e também incentivam profissionais de 

propaganda a investir em ações estratégicas no circuito digital. Contudo, os mesmos dados 

indicam que a criação de estratégias que levem a bons resultados não é uma tarefa simples, 

pois requer habilidades para oferecer narrativas coerentes, consistentes e conectadas a multi-

telas
6
 e multimídia para diferentes audiências.  

Então, em busca de recursos criativos que cativem a audiência, observa-se, 

atualmente, a mobilização de dinâmicas diversificadas naquilo que cerca a comunicação 

mercadológica difundida na internet. Com frequência, interpelações publicitárias produzidas 

                                                 

5
 Veja relatório da pesquisa 2015 Digital & Media Predictions, apresentado pelo instituto americano de pesquisa 

mercadológica Millward Brown, disponível em: <https://www.millwardbrown.com/global- 

navigation/insights/articles-and-reports/digital-predictions/2015/2015-digital-and-media-predictions-

download> Acesso em 10/02/2016. 



 

 

15 

estrategicamente em formato de vídeos divertidos e/ou ações participativas, e até ideias 

polêmicas, convocam consumidores a interagir com as marcas anunciantes. Quando bem 

sucedidas, essas produções publicitárias conquistam consumidores que, disponíveis para esta 

convocação, muitas vezes se tornam propagadores desses conteúdos entre seus pares nas redes 

digitais. Castro (2012) destaca a propagação da lógica e das dinâmicas do entretenimento 

apoiadas na cultura midiática contemporânea que, entre outros aspectos, também oferece uma 

inter-relação com a cultura de consumo. 

Ao discorrer sobre as possibilidades táticas que a publicidade vem desenvolvendo 

para acompanhar a sociedade de consumo, Carrascoza destaca que:  

 

É estratégico esse investimento da publicidade contemporânea nas 

construções retóricas voltadas menos para as qualidades dos produtos e mais 

para a emoção que provocam, objetivando levar ao leitor campanhas mais 

divertidas, que lhe proporcionem entretenimento. (CARRASCOZA, 2014, 

p.60). 

 

 

Como exemplo da atual diversificação implantada às lógicas de produção da 

comunicação publicitária, pode-se contemplar o vídeo Vendedora
7
, produzido pelo canal da 

internet Porta dos Fundos. Nesta produção, que também diverte a audiência por apresentar 

discursos cômicos, observa-se uma finalidade publicitária denominada product placement, em 

que ocorre a divulgação de uma marca de maneira integrada ao contexto do conteúdo 

midiático (CARRASCOZA, 2014). Com isso, nota-se que a produção diverte, entretém e 

mantém os consumidores conectados, compartilhando conteúdos nas redes digitais. 

Contudo, nessa inovada constituição de relações do ciberespaço (ou espaço virtual), a 

mesma forma de comunicação que favorece novas possibilidades de interação também 

propicia novas formas de monitoramento.  

No mesmo ambiente em que usuários podem expressar livremente sua opinião sobre 

política, futebol e outros eventos relacionados ao seu cotidiano, também surgem 

possibilidades de leituras minuciosas de informações a seu respeito a partir do rastreamento 

de seus “passos” nos circuitos digitais. 

  

Nossas interações online geram rastros que são coletados por gigantescos 

bancos de dados nos bastidores das redes digitais, dos quais o mercado se 

serve para aferir padrões e auscultar tendências para calibrar sua oferta de 

                                                                                                                                                         

6
 TV, computador e tablet ou smartphone. 

7
 Disponível em <https://youtu.be/rPERZ9XLwcQ> Acesso em 10/02/2016. 
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produtos e serviços voltados para nichos de consumo finamente segmentados 

(CASTRO, 2013, p.2). 

 

No ambiente amigável proposto pela dinâmica dos sites de redes sociais, entre outras 

infinitas possibilidades, usuários sentem-se à vontade para compartilhar ideias, emoções e 

experiências. Ao se disporem a participar das dinâmicas propostas por esses sites, e também 

por tantas outras ações que motivam interações na rede, internautas oferecem uma série de 

informações pessoais ao sistema operacional que gerencia o domínio daquele endereço na 

web. Com isso, o monitoramento de todos os seus “passos” no ambiente digital torna-se 

possível.  

Por meio de uma leitura minuciosa das movimentações dos usuários 

(compartilhamentos e conteúdo “visitado”), sistemas operacionais traçam o perfil de 

sujeitos/consumidores que possibilitam importantes métricas para marcas e profissionais do 

mercado. É neste contexto, em que incidem conexões e rastros de informações a partir de 

movimentações de usurários da internet, que se institui o que reconhecemos aqui como a 

convocação do consumidor conectado.  

Assim, buscando avaliar o cenário aqui exposto, fundamentamos esta pesquisa nas 

vertentes de comunicação, consumo, entretenimento e mídias digitais. Para a composição de 

um corpus para análise empírica do estudo, selecionamos campanhas publicitárias que 

repercutiram entre consumidores interligados às redes sociais nos últimos quatro anos. Com 

base nesta seleção, verificamos as estratégias de comunicação que envolvem dinâmicas de 

entretenimento de cinco campanhas publicitárias. São elas: Perdi Meu Amor na Balada, 

lançada em 2012 para a marca de celular Nokia; #VemSeanPenn, que fez parte do lançamento 

longa-metragem Colegas em 2013; O Desafio do Balde de Gelo, uma ação social lançada em 

2014 para arrecadação de fundos para pesquisas sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica; 

#EuSouPersonagem, campanha lançada em 2015 pelo Universal Channel Brasil e, finalmente, 

#LugaresSeguros, ação publicitária também lançada em 2015 para um chocolate da marca 

Lacta. 

 

1.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

No cenário atual, modificaram-se os consumidores e as formas de consumo material, 

simbólico e midiático. Levando-se em consideração as novas configurações do consumo de 
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mídia no país
8
, em que aproximadamente 50% dos brasileiros admitem utilizar a internet e 

cerca de 70%, entre os usuários com ensino superior, afirmam utilizar a rede todos os dias, 

gerando uma média diária de 5 horas de uso, torna-se importante compreender de que forma a 

comunicação mercadológica busca adaptar suas estratégias e aprimorar suas técnicas para 

garantir a audiência dos consumidores, acompanhando-os neste cenário de alterações.  

Assim, como objetivo primário desta pesquisa, optou-se por investigar as estratégias 

da comunicação publicitária que se valem do entretenimento para convocar o público a 

utilizar, produzir e/ou compartilhar conteúdos que informam, divertem e, eventualmente, 

promovem o consumo no ambiente online. 

Reconhecendo o papel da mídia no processo de consumo, observa-se, na atualidade, 

uma vasta oferta de produções publicitárias que dialogam com consumidores em sites de 

redes sociais. Para melhor compreensão dos contornos estratégicos das campanhas 

publicitárias que convocam o consumidor conectado, determinamos como objetivo secundário 

nesta pesquisa (1) pontuar as mudanças ocorridas nas práticas comunicacionais 

contemporâneas a partir da apropriação social de recursos tecnológicos. 

Considerando os apontamentos mercadológicos
9
 que incentivam investimentos em 

produções publicitárias que se desdobram por multi-telas visando a conquistar a participação 

e a audiência de usuários de sites de redes sociais, esta pesquisa aponta reflexões sobre 

interesses que podem estar além da divulgação de bens e serviços. Na perspectiva de refletir 

sobre interesses mercadológicos que norteiam investimentos em ações publicitárias que 

propõem dinâmicas com consumidores no circuito digital, definimos, como objetivo 

secundário (2) compreender as relações de proximidade entre marcas e seus públicos nas 

redes digitais.  

Esclarecendo quão interessantes são, para o mercado, as movimentações de sujeitos 

conectados ao ambiente digital, Bruno (2013) expõe que o Wall Street Journal, em 2010, 

ofereceu uma série de matérias com documentos que revelavam que inúmeros sites da internet 

rastreavam navegações de visitantes. A autora destaca também que muitos outros sites 

coletavam e categorizavam os rastros deixados na rede, gerando bancos de dados que 

reproduzem modos de vida de internautas. Assim, determinamos, como mais um objetivo 

                                                 

8
 Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. Disponível em <http://www.secom.gov.br> Acesso em 

10/02/2016. 
9
  Conforme apontamentos do relatório de pesquisa apresentado pelo instituto americano Millward Brown - 2015 

Digital & Media Predictions, disponível em: <https://www.millwardbrown.com/global-

navigation/insights/articles-and-reports/digital-predictions/2015/2015-digital-and-media-predictions-

download>  Acesso em 10/02/2016. 
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secundário (3) refletir sobre a convocação do consumidor conectado com base na potencial 

lucratividade dos chamados rastros digitais. 

Entendemos que as interações entre consumidores e marcas anunciantes no circuito 

digital, as ações com dinâmicas de entretenimento como recursos convocadores nos sites de 

redes sociais e o monitoramento das movimentações de usuários/consumidores conectados à 

internet expressam a ocorrência de modificações na sociedade nas últimas décadas. 

Ao propor uma investigação sobre as lógicas de produção e estratégias investidas em 

ações publicitárias nas quais incidem relações de comunicação e consumo na sociedade 

contemporânea, esta pesquisa faz-se coerente com o campo de estudos da comunicação social. 

 

1.2 PERCURSO METODOLÓGICO E ALICERCES TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

A investigação aqui proposta iniciou-se por uma pesquisa bibliográfica, que 

contribuiu para a composição de repertório teórico sobre os conceitos e fundamentos que 

cercam os estudos de comunicação, consumo, entretenimento e mídia digital. 

Para ponderar sobre os interesses de marcas anunciantes que investem em campanhas 

publicitárias no circuito digital, foram realizadas entrevistas
10

 em profundidade com dois 

profissionais de comunicação que têm larga experiência com ações publicitárias na internet. 

Efetivando a investigação sobre as estratégias de comunicação publicitária, que 

utilizam dinâmicas de entretenimento para convocar consumidores no ambiente digital, foram 

avaliadas cinco campanhas publicitárias que entretêm, divertem e, eventualmente, promovem 

o consumo em sites de redes sociais. 

Assim, na etapa que envolveu a composição do corpus, realizamos uma pesquisa 

empírica de caráter netnográfico – com observação de campanhas que se desdobraram em 

sites de rede social como o Facebook e o YouTube.  Considerando a problemática que norteia 

a pesquisa, alguns critérios foram estabelecidos como parâmetros de seleção para a escolha 

desse corpus de análise, efetivado em duas etapas.   

Na primeira etapa do processo de triagem das campanhas publicitárias, consideramos 

os filmes, anúncios e/ou ações publicitárias realizadas por marcas reconhecidas em território 

nacional e disseminadas no circuito world wide web, que apresentam em sua composição 

conteúdos que envolvem dinâmicas de entretenimento e convocação explícita por meio de 

                                                 

10
 Os profissionais que foram ouvidos autorizaram a divulgação de suas identidades, bem como dos conteúdos 

das entrevistas realizadas para fins desta pesquisa. O modelo do termo de consentimento consta no Anexo 3 

desta dissertação. 



 

 

19 

palavras de ordem (com variações da ideia: “participe”, “compartilhe”, “colabore”, “indique” 

“ajude”, “faça”, “assista”). Na segunda, foram ponderadas as campanhas publicitárias que 

obtiveram, no período de 2010 a 2015, significativa repercussão entre internautas conectados 

aos sites de redes sociais YouTube e Facebook. Desta forma, acertamos a seleção de uma 

amostra do tipo intencional, na qual, segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), os 

elementos são estabelecidos conforme critérios que derivam do problema de pesquisa. 

No tratamento do material das cinco campanhas selecionadas para o corpus, 

utilizamos a metodologia de análise de conteúdo que, conforme Bardin (2009, p.121), se 

organiza em três polos: (1) a pré-análise, (2) a exploração do material e (3) o tratamento dos 

resultados, com a inferência e a interpretação dos dados. 

Na fase de pré-análise, classificamos as campanhas por categorias temáticas. 

Segundo Bardin (2009, p.131), “[...] o tema, enquanto unidade de registro, corresponde a uma 

regra de recorte”. Deste modo, tomando como referência os anunciantes e a mensagem 

publicitária exposta nos vídeos e nos anúncios, definimos os seguintes temas: cultural, social, 

serviços e produtos. 

Na etapa de exploração do material, categorizamos os elementos para a avaliação das 

peças publicitárias, que foram organizados em (a) características da produção, (b) conteúdo, 

(c) estrutura da mensagem, (d) dinâmicas de entretenimento (e) proposta interativa.  

 A partir das categorias determinadas para a análise das características da produção 

avaliamos as peças publicitárias de acordo com suas propriedades de qualidade de som e de 

imagem, classificando-as nas categorias: produção rústica e produção profissional. 

Com a análise daquilo que foi determinado como conteúdo, avaliamos o teor das 

mensagens apresentadas e classificamos as campanhas nas categorias: desafiador e 

surpreendente. 

Na análise da estrutura da mensagem, considerando a estrutura do texto publicitário 

e baseando-se nos conceitos apresentados por Carrascoza (2004), as campanhas foram 

classificadas nas categorias: modelo apolíneo e modelo dionisíaco. 

Para a análise das dinâmicas de entretenimento, avaliamos as propostas de ações, 

declaradas ou não, que envolvem atitudes de internautas e classificamos as campanhas nas 

seguintes categorias: participativa, colaborativa e engajadora. Ainda, considerando essas 

dinâmicas de entretenimento, analisamos a proposta interativa da mensagem publicitária e, 

para tanto, tomamos como base os conceitos de interação de Lemos (1997). As campanhas 

aqui foram classificadas nas categorias: interação digital, interação social e interação 

analógica. 
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Figura 1. Quadro com a Estrutura do Processo de Análise 

 

Fonte: Produção da própria autora da pesquisa 

 

Na etapa de tratamento dos resultados e interpretação dos dados, estruturamos uma 

análise crítico-descritiva, apresentada no capítulo 5 desta dissertação. Nos capítulos que se 

seguem, descrevemos em detalhe as etapas do percurso teórico-metodológico empreendido 

nesta pesquisa, destacando os principais resultados de cada etapa do estudo.  

A primeira parte é apresentada nesta introdução.  

No Capítulo 2, avaliamos os processos de comunicação e as vertentes do consumo; 

refletimos sobre o uso de entretenimento como recurso utilizado para despertar e manter a 

audiência dos consumidores para campanhas publicitárias e discorremos sobre as 

transformações tecnológicas que, nas duas últimas décadas, interferiram nos modos de 

conexões entre sujeitos sociais e, de certa forma, contribuíram para a potencialização da 

comunicação na sociedade.  

No capítulo 3, buscamos entender o panorama das redes sociais digitais nas quais, 

como diz Castro (2013), se entrecruzam comunicação, sociabilidade e negócios. Por meio de 

dados quantitativos divulgados por institutos de mercado, avaliamos o número de usuários 

conectados, movimentações periódicas de conteúdo e fluxo das informações nas redes 

digitais. Apresentamos os principais sites de redes sociais de acordo com sua popularidade 

entre os usuários brasileiros e analisamos suas dinâmicas de utilização pela disponibilidade de 

publicação em forma de texto, imagem e/ou vídeo; discorremos sobre os parâmetros de 

utilização oferecidos a internautas e investidores com interesses de marketing nas redes 

sociais; buscamos compreender a acessibilidade que as ações publicitárias promovem entre as 

marcas anunciantes e os consumidores interligados às redes digitais; identificamos as 

possíveis razões e estímulos que levam profissionais do mercado a investirem em ações no 
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circuito digital (visibilidade, abrangência, possibilidade de interação com o consumidor); 

avaliamos as prováveis intenções de exposição de marcas de produtos e serviços, a 

proximidade com consumidores como garantia de lembrança da marca e, também, o 

engajamento do consumidor disponível na rede como parceiro impulsionador da mensagem 

publicitária; ponderamos sobre as conexões sociais e comerciais na rede e as propostas de 

entretenimento na participação de consumidores em campanhas de marketing e falamos sobre 

a característica das redes sociais em gerar conteúdos que surgem com a mesma velocidade em 

que se tornam efêmeros, mas promovem ações de usurários, possibilitando registros que 

podem gerar lucratividade.  

No capítulo 4, discorremos sobre o que entendemos nesta pesquisa como um 

processo de convocação do consumidor para os circuitos em fluxo das redes sociais digitais, 

por meio de estratégias como, por exemplo: investimentos em sites interativos, propagandas 

em mídia tradicional que convidam o consumidor para o ambiente digital, promoções diversas 

com mecânicas que envolvem cadastros na rede, utilização de QRCode
11

  em anúncios e ações 

que promovem a colaboração de consumidores nos processos de produção e continuidade da 

mensagem e refletimos, também, sobre narrativas publicitárias que se valem das dinâmicas do 

entretenimento para atrair a atenção do público conectado e mobilizam o envolvimento destes 

consumidores na propagação e geração de conteúdo relacionado. 

No capítulo 5, apresentamos a análise do corpus. Na última parte, disponibilizamos 

as considerações finais que completam o processo desta pesquisa sem oferecer conclusões 

definitivas, mas permitindo outros desdobramentos para novos estudos. 

Nos apêndices de 1 ao 5, são apresentados os quadros de leitura das campanhas em 

que se expõem, de modo catalográfico, particularidades das produções analisadas e, 

finalmente, nos anexos 1 e 2, estão disponíveis as entrevistas realizadas com os profissionais 

de publicidade. 

 

 

 

                                                 

11
 Sigla do termo em inglês Quick Response. Trata-se de um código de barras em 2D, de resposta rápida. Ele 

pode ser escaneado por aparelhos celulares que têm câmera fotográfica e, após a decodificação, passa a ser um 

trecho de texto e/ou um link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site. 
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2 COMUNICAÇÃO, CONSUMO, ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA 

 

2.1 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO, EXPERIÊNCIAS SOCIAIS E MIDIÁTICAS 

Institucionalizados pela sociedade, os processos de comunicação proporcionam 

interações entre sujeitos. Com variações em seus formatos, as interações ocorrem, 

normalmente, apoiadas no reconhecimento mútuo da linguagem, que permite uma 

competência comunicativa ao coletivo. Na práxis da comunicação, por meio de perspectivas 

comunicativas nas ações sociais, ocorre a ação comunicativa. 

Na Teoria do Agir Comunicativo, o teórico Jürgen Habermas discorre que nas ações 

sociais incidem racionalidades da dimensão comunicativa. O teórico propõe uma distinção 

entre a racionalidade comunicativa e a racionalidade instrumental. A primeira refere-se a um 

processo racional voltado para o entendimento, para a assimilação. A racionalidade 

instrumental pode ser definida como um processo estratégico objetivado para fins específicos, 

um recurso para a efetivação do entendimento. No agir comunicativo, o foco está na 

efetivação de acordos pautados na assimilação, na colaboração e na construção de 

concordâncias, caracterizando a própria linguagem. 

No conjunto dos meios massivos de comunicação, esta linguagem é destacada pela 

problemática instaurada na relação mídia e audiência. Harold Lasswell, teórico da 

comunicação que fundou a Mass Communication Research
12

, instituiu um paradigma que 

proporcionou direcionamentos na investigação do processo de comunicação a partir da inter-

relação público-mídia.  O afamado esquema “Quem diz? O quê? Por que canal? Com que 

efeito?” providenciou a estruturação de um processo metodológico nos estudos de 

comunicação de massa.  

Lançando luz sobre a investigação da comunicação a partir de várias perspectivas 

que compõem este processo, o esquema de Lasswell direcionou olhares analíticos sobre a 

identificação de emissores de conteúdo, sobre o próprio conteúdo emitido, sobre a 

problemática dos meios (enquanto mediadores deste conteúdo), sobre a audiência da 

mensagem e sobre o efeito deste conteúdo nos sujeitos sociais. As pesquisas do teórico 

forneceram também esclarecimentos para a assimilação da necessidade de investigação de 

contextos (sociais, políticos, econômicos, culturais etc.) para entender os processos de 

comunicação.  

                                                 

12
 Investigação dos meios de comunicação de massa e a audiência idealizada no funcionalismo (com a teoria dos 

efeitos), da escola norte-americana dos estudos de comunicação. 
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No conjunto da avaliação, elementos que conferiram à mídia um possível “poder” 

sobre os sujeitos não foram dispensados. A ideia de um possível condicionamento da 

audiência, gerido pelos meios de comunicação, foi fundada especialmente pela concepção de 

um processo de comunicação em que o enunciatário coloca-se supostamente na condição de 

subordinação em relação aos conteúdos da enunciação.  

Na atualidade, invenções tecnológicas no campo da comunicação, de certa forma, 

interferiram neste processo estruturado de identificação de emissores e receptores de 

conteúdo. Contribuíram, ainda, para a potencialização da comunicação na sociedade. A 

interatividade possibilitada pelo uso de aparatos tecnológicos na comunicação em rede 

diferencia-se do reconhecido processo de comunicação de massa tido como tradicional.  

Primo (2007) explica que na interatividade proporcionada pelas chamadas novas 

tecnologias a diferença existente neste “novo” processo comunicacional está na possibilidade 

de buscar outras informações e não apenas receber o que o polo emissor transmite. Indo além, 

é possível considerar, ainda, a replicação de conteúdos elaborados por terceiros, ocasionando 

num deslocamento da condição de sujeito receptor para a de emissor e produtor de conteúdo. 

Ao avaliar a transformação tecnológica que temos experimentado nas últimas 

décadas, Massimo Di Felice (2011) explica que ela pode ser portadora de um novo paradigma 

comunicativo, aquele que aponta para um modelo de circulação de informações em rede no 

qual todos os atores são, ao mesmo tempo, emissores e receptores. O autor esclarece que: 

 

A criação de um sistema comunicativo em rede introduz uma nova estrutura 

comunicativa em todos os níveis do social, criando uma outra cultura 

tecnológica que supera a concepção instrumental do uso que convida à 

interação e à manipulação e que, sobretudo, não produz apenas informações, 

mas o social (DI FELICE, 2011, p.103). 

 

Di Felice entende que esse contexto da comunicação em rede está inserido em uma 

nova cultura midiática, aquela que pode ser observada pelas “práticas sociais e formas de 

sentir inovadoras, cujos exemplos mais conhecidos são a difusão de blogs, a cultura de 

produção e postagem de vídeo em Youtube, a cultura dos social site e comunidades virtuais” 

(ibidem, p.103). 

Muitas vezes, atribui-se à popularização de adventos tecnológicos um possível 

esclarecimento para o comportamento participativo e, de certa forma, colaborativo dos 

sujeitos no conteúdo comunicacional propagado. Por meio de dispositivos de comunicação 

com conexão à internet, por exemplo, inúmeras pessoas acessam lugares, informações e dados 

em dimensões amplas, que, em sua vida analógica, talvez não pudessem alcançar.  
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Da mesma forma, essas pessoas partilham modos de vida, ideias e peculiaridades 

culturais que a tantos outros alcançam, em proporções diferentes daquelas vivenciadas por 

meio da utilização de outros meios. Para Baccega (2008), os avanços tecnológicos da 

contemporaneidade contribuem para que os meios de comunicação exerçam seu papel na 

trama cultural. A autora também destaca que a produção de sentidos, ajustada por esses 

avanços, facilita a penetração desses sentidos no tecido da cultura. Castells (2005) aponta que 

a tecnologia não determina a sociedade, ela é a própria sociedade, uma sociedade que dá 

forma à tecnologia de acordo com as “[...] necessidades, valores e interesses das pessoas que 

utilizam as tecnologias” (ibidem, p.17).  

Mediada pela comunicação, a produção social de sentidos pressupõe uma reflexão do 

sujeito sobre o mundo e suas afinidades com este mundo. A mídia, no expandir de práticas, 

ideias e lógicas que proporcionam percepção e ação cultural, propõe esta medição com a 

sociedade (ROCHA, 2008). 

A participação da mídia na sociedade se faz notória, especialmente naquilo que tange 

às relações de consumo. Discorreremos sobre esse aspecto de forma específica um pouco 

mais adiante. Por enquanto, atentemo-nos à mídia e seu vínculo com os sujeitos sociais.  

Por meio de processos comunicacionais, a mídia confere persuasão, informação, 

entretenimento e múltiplas maneiras de conectar todos esses elementos. Dependemos da 

mídia nos mais variados aspectos, desde a busca pela informação até a demanda pelo lazer, 

mas também na perspectiva de compreender o mundo por meio de experiências partilhadas 

(SILVERSTONE, 2002).  

Discursos sociais apresentam-se na mídia tanto quanto no cotidiano dos sujeitos que 

constituem a sociedade. Os noticiários revelam diariamente acontecimentos que demonstram 

experiências tanto positivas quanto negativas do coletivo social. Produções publicitárias 

reverberam, ainda que com contornos persuasivos e lúdicos, emoções de relacionamentos 

interpessoais. Produções dramatúrgicas (culturais) também propõem reflexões a respeito de 

conflitos que cercam o dia-a-dia do público, o que garante a audiência.  

Na composição dos discursos midiáticos, os sujeitos identificam um retrato da sua 

própria realidade. Com “preleções” que indicam um possível “recrutamento”, a mídia 

apresenta expressões para serem ditas e ideias para serem sustentadas diariamente por 

inúmeras pessoas que, por meio de suas falas cotidianas e interações entre seus pares, aderem 

em maior ou menor grau à proposta das narrativas midiáticas. Gisela Castro (2008) destaca 

que, na intenção de manter o público atento ao conteúdo oferecido, a mídia se utiliza de 

articulações estratégicas para nutrir uma vinculação com leitores e espectadores.   
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Dentre as estratégias adotadas para o estreitamento de vínculo como o 

público leitor, a mídia propõe a criação de todo um cenário ou uma cena 

interpretativa na qual se articulam – de modo sequencial, relacional e pouco 

hierárquico – diferentes fragmentos de visualidade e variadas proposições de 

visibilidade (CASTRO, 2008, p.126). 

 

Apesar de a conexão com a sociedade ser articulada especialmente pelos esforços 

estratégicos de discursos e narrativas midiáticas, é importante destacar que a relação 

estabelecida entre as partes não fica a cargo de uma força imperativa da mídia operando sobre 

os sujeitos, como foi apregoado em outros tempos
13

. 

Esta ocorrência de conexão entre a sociedade e a mídia é destacada, sobretudo, pelo 

caráter de mediação que define os meios de comunicação. Esta mediação estabelece-se pela 

movimentação de significados, em que a mídia produz e reproduz aquilo que é anunciado na 

sociedade e pela sociedade. 

Observa-se, contudo, que essas mediações não estão necessariamente desprendidas 

de possíveis interesses mercadológicos. Sabe-se que os meios de comunicação são compostos 

por organizações comerciais que necessitam garantir, entre outras coisas, a lucratividade em 

suas operações.  Com isso, a circulação de significados – a mediação, normalmente conduzida 

por predileções de instituições, de grupos de trabalhos e até mesmo de tecnologias, emerge 

em conteúdos lúdicos e, muitas vezes, distantes da realidade da vida social.   

Cohn (2008) explica que as formas capitalistas de constituição de empresas de 

produção e difusão de material simbólico (produções midiáticas) proporcionam danos à 

cultura que, com isso, perde a autonomia de definir o modo específico da sua intervenção no 

mundo, ficando subordinada às exigências empresariais de receita econômica. 

Neste universo, sustentado por interesses econômicos e produções culturais, surge 

aquilo que Silverstone (2002) define como a “mídia viva”, aquela que propõe releituras que 

dão novos contornos aos significados que emergem na sociedade. No entanto, mais 

interessante que empenhar julgamentos sobre essa mediação é compreender que ela acontece 

e acomoda, de certa maneira, olhares sobre conjunturas sociais que, por sua vez, contribuem 

para que sujeitos da sociedade organizem sua própria compreensão do mundo.  

Com fluidez, essa dinâmica entre mídia e mediação de conteúdos que emerge do 

coletivo social abastece uma sociedade de consumo. Ainda que as práticas comunicacionais 

contemporâneas proporcionem aos sujeitos da sociedade uma ampliação de sua participação 

                                                 

13
 Considerando os conceitos da Teoria Hipodérmica, linha funcionalista da escola norte-americana que sugere 

que os meios de comunicação são meios de manipulação e os sujeitos da sociedade, estimulados pela mídia, 

respondem a esses estímulos de maneira condicionada (ideia de estímulo/resposta).  
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nos processos de produção de conteúdos midiáticos, não é possível ignorar a prevalência de 

uma potência investidora que detém a supremacia, em alta escala, desta produção. No outro 

extremo desse mesmo contexto localizam-se os consumidores.  

 

2.2 VERTENTES DO CONSUMO  

 

Relações de apropriação e uso caracterizam a dinâmica do consumo que se efetiva 

por desdobramentos materiais e simbólicos. Na amplitude do estudo e das definições sobre 

consumo, Rocha e Barros (2008, p.189) expõem-no como sendo um fenômeno que é 

“governado por representações coletivas, emoções codificadas, sentimentos obrigatórios, 

sistemas de pensamento e pela ordem cultural que o inventa, permite e sustenta”. Nas palavras 

de Baccega (2014, p.63), “o consumo se tangibiliza por meio de muitas retóricas”, 

comumente constituídas pela mídia, pela publicidade, mas também por inúmeras produções 

culturais. 

Os discursos midiáticos e mercadológicos provocam sistemáticas no cotidiano dos 

sujeitos e consolidam o conjunto de retóricas que tornam o consumo mais perceptível. O dia 

de comer pizza com os amigos, a hora do futebol, o momento do happy hour, o mês de 

aniversário e o ano decisivo são exemplos de mecanismos que acertam a centralização do 

consumo na sociedade. 

Valorizações de práticas de comportamento, conduta, estilo de vida, moda, entre 

outros, modelam a sociedade e as culturas do consumo. Compreendida pela instituição de um 

ajuste social, em que a relação entre modos de vida e os recursos sociais (materiais e 

simbólicos) dos quais dependem são mediados pelos mercados (SLATER, 2002), a cultura do 

consumo, entre outros aspectos, avalia condutas sociais e valores culturais a partir das 

próprias relações de consumo.  

A mídia participa, neste contexto, apresentando abastada oferta de imagens, ideias e 

narrativas que diariamente estimulam experiências e produzem distintas formas de consumo. 

“As imagens midiáticas seriam formas seriais de ‘modos de ser’, espectros a serem alegre ou 

tristemente consumidos” (ROCHA, 2008, p.126).  

Por meio da oferta de “mundos fantasiosos”, mas aparentemente "consumíveis”, 

produções midiáticas acomodam possibilidades sociais, econômicas e culturais por meio de 

práticas de consumo.  
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Apresentando alternativas, os discursos midiáticos conduzem a audiência por 

caminhos que acomodam no consumo a oportunidade de realizações dos sujeitos. Em 

propagandas de produtos e serviços, as “soluções” para diversos tipos de aflições cotidianas 

podem ser contempladas.  

As retóricas midiáticas e mercadológicas alimentam um senso comum que delibera 

ao consumo uma ideia cercada de julgamentos pejorativos. “O consumo moderno expressa a 

prevalência da dimensão simbólica sobre a perspectiva instrumental utilitária” (ROCHA e 

BARROS, 2008, p.190). O coletivo, assim, afere o consumo pela mesma medida que atribui 

peso ao consumismo e, segundo Baccega (2014, p.55), trata esse, que é o ator principal na 

constituição da chamada “era do consumo”, como “vilão da contemporaneidade”. 

Nesse cenário, o coletivo, por vezes, minimiza a prática de consumo, mas incentiva a 

prática da produção. Contudo, o “objeto” produzido só se efetiva no domínio do consumo 

(ROCHA, 1990) e é nas relações de consumo que ele adquire seu “valor” de uso, de troca e de 

comercialização.  

Baccega (2011, p.34) esclarece que “consumo e produção são duas faces da mesma 

moeda”. Não há como compreender consumo sem buscar compreender também a produção, 

sendo que um acontece somente em função da outra. Com isso, observa-se que, visando a 

atender demandas (ou mesmo gerá-las), fartos investimentos são aplicados, tanto no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, quanto na comunicação mercadológica que se 

encarrega de apresentá-los aos possíveis consumidores.  

As produções que incidem em consumo não estão restritas ao amplo universo de 

materiais e serviços. Constantemente, surgem ações midiáticas com narrativas que buscam 

promover ideias, “modos de ser” e estilos de vida que movimentam, também, um consumo 

simbólico. As denominadas produções simbólicas não estão necessariamente dissociadas do 

ato de promover produtos ou serviços. Pelo contrário, podem ser idealizadas para este fim. 

Contudo, o foco neste tipo de construção é voltado especialmente para a oferta de um 

conteúdo que não se materializa, mas que desperta ideias, sensações, emoções etc. 

Como exemplo desta construção simbólica aliada à oferta de produto, podemos 

tomar como referência o vídeo publicitário intitulado Samsung Aniversário
14

. A narrativa 

apresentada nesta propaganda promove uma ideia sugestiva da tecnologia como “salvação”. O 

vídeo mostra a rotina de um garotinho que se vale da orientação de conteúdos que 

                                                 

14
 Com o #vocecadavezmaisconectado, disponível em <https://youtu.be/P2x7kPLWrUA> Acesso em 

10/02/2016. 
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aparentemente estão disponíveis na internet para preparar uma festa surpresa em 

comemoração ao aniversário de seu pai. Na sequência, provavelmente por estar em algum 

outro lugar distante, o pai não comparece pessoalmente à comemoração que, sugestivamente, 

parece ser “salva” no momento em que, por meio de recursos tecnológicos (dispositivos 

conectados à internet), a imagem do pai surge na tela da TV para interagir com o filho.  

Entre outras possíveis perspectivas, a compreensão de consumo simbólico é 

esclarecida na compreensão de que o ato de consumir não se limita a uma ação de compra, 

rigorosamente, mas efetiva-se por meio de outros inúmeros processos. “O consumo abarca o 

intangível, na forma de ‘experiência’ ou vivências oferecidas aos consumidores em ambientes 

concretos ou virtuais” (BACCEGA, 2014, p.55). 

De maneira abrangente, esforços de trabalho e capital financeiro de empresários são 

empenhados no processo de produção para o incentivo à prática de consumo. Isso parece não 

acontecer de maneira arbitrária. Fazem-se notórias as estratégias aplicadas para persuasão 

que, unidas às inúmeras ofertas de bens, alimentam mercados de interesses que buscam por 

possibilidades de lucro.  

Na centralidade deste contexto, encontra-se a figura do consumidor. Um sujeito 

constituído pelas experiências com a mídia, que é estimulado a interagir, compartilhar e 

participar dos processos de comunicação que se propagam na sociedade. Nas experiências 

geradas pela mídia, esse mesmo sujeito é interpelado pela configuração de mundos lúdicos, 

perfeitos e possíveis. Variando entre as condições de “herói da modernidade” e “pateta 

cultural” (SLATER, 2002), é instituído pela sociedade de consumo e reconhecido na 

“sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008).  

 

A sociedade de consumidores é com muita frequência representada como se 

estivesse centralizada em torno das relações entre o consumidor, firmemente 

estabelecido na condição de sujeito cartesiano, e a mercadoria, designada 

para o papel de objeto cartesiano, ainda que nessas representações o centro 

de gravidade do encontro sujeito-objeto seja transferido, de forma decisiva, 

da área da contemplação para a esfera da atividade (BAUMAN, 2008, p.19). 

 

Por sua natureza social, o consumo harmoniza possibilidades de exteriorização e 

exibição em seus processos, facilitando para o consumidor, entre outras coisas, sua 

apresentação como sujeito social (ROCHA e BARROS, 2008). 

Bauman (2008, p.20) salienta também que, “[...] na sociedade de consumidores, 

ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria”. Na direção assinalada pelo 

autor, podemos refletir sobre os perenes esforços dos sujeitos da sociedade contemporânea 
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que, por meio de suas práticas de consumo (material e simbólico), empenham-se para 

manterem-se como “mercadorias vendáveis” na sociedade. 

Na sociedade de consumo, as relações são instituídas pelo que se consome. “O 

consumo é um modo de comunicação de status” (ROCHA e BARROS, 2008, p.189) que atua 

em um sistema de agrupamento e separação de pessoas e coisas. “A mídia e, particularmente, 

a narrativa publicitária, é a grande operadora da dimensão pública deste código (operador de 

classificação), fazendo com que nos socializemos para o consumo de forma semelhante” 

(ibidem, p.199). 

Ao analisar a comunicação e o consumo como vetores privilegiados das dinâmicas 

sociais e da produção de subjetividades na atualidade, Castro (2013) destaca que é possível 

verificar que estilos de vida, formas de sociabilidade e modos de ser são mais consumidos que 

os produtos e os serviços propriamente.  

A publicidade, em seu papel de máquina condutora para o consumo, articula 

estratégias que evidenciam um destaque para o bem de consumo (ROCHA, 1990). O objeto 

oferecido pelos anúncios é transportado para um “segundo plano” na mensagem que, antes, 

apresenta entretenimento, informação e lazer aos consumidores.  

 

2.3 ENTRETENIMENTO COMO RECURSO ATRATIVO 

 

Ajustado para manter a atenção dos sujeitos, o entretenimento promovido no circuito 

midiático e em ações de marketing muitas vezes é utilizado como argumento estratégico para 

garantir audiências para produções culturais e também mercadológicas
15

. Nesta mesma 

direção, Castro (2012) destaca a propagação da lógica do entretenimento apoiada na cultura 

midiática contemporânea que, entre outros aspectos, também apresenta uma inter-relação com 

a cultura de consumo. 

No conjunto das práticas de comunicação mercadológica, pode-se afirmar que 

produções publicitárias cultivam um relacionamento de longa duração com o entretenimento. 

Há tempos, produções publicitárias se valem de argumentos discursivos para entreter o 

público e garantir a lembrança das marcas na mente dos consumidores. Jingles que percorrem 

gerações e slogans que se espalham por todo o coletivo expõem essa parceria. 

                                                 

15
 Considerando as ações tradicionais que promovem a apresentação e a exposição de marcas, produtos e 

serviços. 
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Essa relação da propaganda com o entretenimento pode ser contemplada em 

inúmeras campanhas como, por exemplo, os polemizados anúncios da marca de roupas 

Benetton, na década de 1990. As imagens do fotógrafo italiano Olivieiro Toscani, que 

ilustravam as propagandas da marca, despertaram a atenção da sociedade para os anúncios.  

Muitas dessas imagens, por seu caráter contestador, promoveram longos debates no contexto 

social e ainda hoje permanecem na lembrança. Pode-se dizer que essas imagens fortes 

conseguiram atrair a atenção e entreter o grande público. Com base nesta constatação, pode-se 

especular que a campanha tenha atingido seu objetivo de conferir visibilidade à marca, 

embora se deva fazer a ressalva de que esta visibilidade nem sempre esteja associada a uma 

apreciação positiva de sua imagem. Carrascoza (2014, p.107) explica que “[...] algumas 

marcas se revelam polêmicas por ‘desafiarem’ os investimentos retóricos dominantes” e, 

“flertando” com o discurso negativo, elas alteram sua estratégia persuasiva. Podemos verificar 

nos discursos publicitários inúmeros exemplos contundentes sobre abordagens aplicadas para 

atrair a audiência do público-alvo. Por isso, falaremos de maneira mais específica sobre as 

estratégias publicitárias nos próximos capítulos desta dissertação. 

Na visão de Covaleski (2015, p. 174), “a abrangência de modalidades e 

diversificação de atividades do que se entende por entretenimento bem evidencia a relativa 

dificuldade de se estabelecer um único viés conceitual para o termo”. 

O consumo e o entretenimento nas vertentes do divertimento e do lazer despertaram 

reflexões no social. Sobre esta perspectiva Rocha, Barros e Karam (2014, p.123): 

 

Consumo e entretenimento também se aproximam no plano ideológico e são 

muitos os discursos que incidem sobre esses fenômenos, ora procurando 

defini-los como algo positivo, relacionado à fidelidade e ao bem viver [...], 

ora definindo-os como algo negativo, relacionado às atitudes alienadas e a 

um estilo de vida inconsequente [...]. 

 

Contudo, não se pode negar a importância do binômio entretenimento e consumo 

para a economia. Dados de mercado
16

 indicam que, até o ano de 2017, o mercado de 

entretenimento deve atingir 71 bilhões de dólares no Brasil. Os indicadores apontam também 

que, entre as áreas mais promissoras no cenário nacional, estão atividades que envolvem 

acesso à internet, publicidade e programas de TV, responsáveis por 60% da receita do setor de 

entretenimento no Brasil. 

                                                 

16
 Publicados em 2014 pelo Sebrae, disponível em 

<http://www.sebrae2014.com.br/Sebrae2014/Alertas/Mercado-de-entretenimento-chegar%C3%A1-a 

US$-71-bilh%C3%B5es-em-2017#.VajqpPlViko> Acesso em 10/02/2016. 
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Por suas características de atratividade, a indústria do entretenimento é uma das 

maiores do mercado capitalista contemporâneo, um grande negócio e um dos mais 

importantes vetores do consumo moderno (ROCHA, BARROS e KARAM, 2014). De certa 

forma, isso explica o atual e frequente interesse de profissionais de marketing e propaganda 

em unir marcas de produtos e serviços às produções desta indústria, que, por sua vez, obtêm 

grande parte do seu faturamento por meio de verbas de patrocínio.   

Pode-se observar também que alterações tecnológicas nos processos de comunicação 

de massa contribuíram para a intensificação dessa prática. Na internet, consome-se 

entretenimento diariamente. Pesquisas de audiência
17

 indicam as redes sociais digitais como 

uma das principais fontes de entretenimento entre os jovens no Brasil, cerca de 40%. No 

universo pesquisado, 93% afirmam navegar nas redes e 66% garantem que veem ou baixam 

vídeos pela internet.  

O entretenimento nas redes digitais impulsiona os investimentos em ações que 

promovem a interação com o público internauta. O termo interatividade é habitualmente 

utilizado por profissionais de marketing em propostas de campanhas na internet. Contudo, 

costuma ser tratado de maneira reducionista. Aqui, vamos lançar um olhar sobre a interação 

enquanto dinâmica de entretenimento que contribui para manter a atenção dos internautas nas 

campanhas publicitárias publicadas em sites de redes digitais.  

Para tanto, é importante observar que a interatividade propõe uma valorização das 

possibilidades livres de debate, influência das partes, em iguais proporções, em ambientes 

mediados pela tecnologia (PRIMO, 2007).  O termo não surgiu com a internet, mas se 

popularizou socialmente por meio das dinâmicas propostas na rede. Alguns autores tratam a 

interatividade a partir do potencial técnico dos meios, preocupando-se com o tráfego da 

informação e não com a relação entre os interagentes e o desenvolvimento deste 

relacionamento.  

Para André Lemos (1997), o que entendemos por interatividade, atualmente, não 

passa de uma forma de interação técnica, de cunho eletrônico-digital, distinta da interação tida 

como analógica, característica da mídia tradicional. O autor explica que na interação 

analógica ocorre uma interatividade técnica, isto é, do sujeito com a máquina. Enquanto que a 

interação digital estabelece uma interatividade com o conteúdo. Contudo, em ambos os casos, 

há a possibilidade de acontecer, ainda, uma interação social. Explicando esta sistemática de 

                                                 

17
 Dados indicados pelo IBOPE Media, disponível em <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/A-

internet-e-a-principal-fonte-de-entretenimento-para-43-dos-jovens-aponta-IBOPE-Media.aspx> Acesso em 

10/02/2016. 
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interações, Lemos (1997) sugere que observemos o sistema de trânsito das cidades. 

Normalmente, utilizam-se semáforos para organizar o fluxo dos carros, mas, para que tudo 

funcione perfeitamente, é necessária a colaboração dos motoristas. A figura do motorista, 

neste caso, passa a fazer parte de dois processos interativos ao mesmo tempo, a interação 

técnica (com o semáforo) e a interação social (com outros carros/motoristas). 

O que ocorre com alguma frequência, sobretudo na atualidade, são as interações 

digitais (LEMOS, 1997). Dinâmicas oferecidas por marcas de diversos segmentos, por vezes, 

entretêm e divertem os usuários, que podem, em muitos casos, intervir no conteúdo 

apresentado e modificar o ambiente por meio de suas escolhas. Além disso, muitas ações 

ainda combinam essas dinâmicas com a intensificação de interações sociais, incentivando o 

compartilhamento do conteúdo entre pares na rede.  

Contudo, nem sempre a intervenção do público se dá por meio de possibilidades de 

livre escolha. Muitas vezes, as participações são limitadas por parâmetros pré-definidos no 

sistema que opera essa mecânica no meio digital. Lemos (1997, p. 19) explica que o que se 

contempla hoje, com as tecnologias do digital, “[...] não é a criação da interatividade 

propriamente dita, mas de processos baseados em manipulações de informações binárias”. 

Nas redes digitais, as dinâmicas de entretenimento propostas em narrativas 

publicitárias garantem a atenção, a aproximação e o possível engajamento de consumidores. 

Em ações específicas, diversas marcas anunciantes asseguram aos receptores algum tipo de 

experiência com a marca sem que ele tenha, necessariamente, que adquirir o produto/serviço 

do anúncio.  

Para expandir e cativar a clientela, são oferecidas as mais diversas 

experiências relacionadas às marcas, notadamente aquelas que se servem das 

linguagens e lógicas do entretenimento. Estimula-se o chamado consumo de 

experiências, tão importante ou mais hoje em dia do que outras modalidades 

mais habituais de consumo (CASTRO, 2012, p.134). 

 

Por outro lado, empresários investem nessas narrativas que entretêm e promovem a 

participação de consumidores, vislumbrando, muitas vezes, a contribuição que estes podem 

oferecer para o processo de divulgação da marca anunciante.  

A Coca-Cola, em suas campanhas, promove alguns exemplos desse tipo de 

estratégia. A marca de refrigerante, reconhecida mundialmente, há tempos ativa a interação de 

seus consumidores no circuito digital. Em sua campanha mercadológica lançada no ano de 

2014, em que nomes próprios eram inseridos nas garrafas e latinhas do refrigerante, muitos 

consumidores foram incitados a compartilhar na web, por meio de fotos, os vasilhames 

personalizados. Ainda para aqueles que não encontrassem seu nome registrado em uma 
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latinha física, a marca disponibilizava em seu site oficial a possibilidade de criarem garrafas 

virtuais personalizadas, que também poderiam ser compartilhadas com outros no ambiente 

online.  

Rogério Covaleski (2010) aponta que, a partir das tecnologias digitais, as mensagens 

publicitárias puderam disfarçar seus contornos persuasivos, tornando-os menos explícitos e 

mais atraentes para o público. Avaliando os atributos das narrativas publicitárias da 

atualidade, o autor propõe a noção de “entretenimento publicitário interativo”, esclarecendo 

que esta é a característica de uma comunicação mercadológica que, em um mesmo esforço 

estratégico, pode entreter, persuadir, interagir e também gerar compartilhamento, definindo-

se, no entender deste estudioso, como uma “publicidade híbrida”. 

O denominado advertainment também vem ganhando força no cenário 

contemporâneo da publicidade. O termo caracteriza as mensagens que envolvem publicidade 

e entretenimento. A proposta de advertainment é sustentada na ideia de fornecer para a 

audiência uma associação do conteúdo de cunho cultural e/ou social com a marca que, por sua 

vez, aparece incluída como parte da narrativa. Apesar de utilizar formatos comuns às mídias 

tradicionais como o cinema e a TV e, de certa forma, atrair a atenção do público por estas 

características, este tipo de entretenimento é criado especialmente para fins mercadológicos. 

Discorrendo sobre as alterações da comunicação mercadológica e o surgimento de 

novos canais que contribuíram para intensificar a proximidade entre aquilo que entretém e 

aquilo que promove os interesses do mercado, é preciso observar que: 

 

Dentre outros fatores, a proliferação de canais e a concorrência da internet 

contribuíram para desestabilizar o modelo tradicional invasivo – que, no 

entanto, não desapareceu – tornando necessário também investir na sedução 

do consumidor por outros meios, como no caso da inserção de conteúdo 

mercadológico no próprio roteiro dos produtos culturais A consolidação da 

mass media entertainment industry
18

 e as possibilidades abertas pela 

apropriação mercadológica das redes sociais digitais contribuem para 

desestabilizar as já tênues fronteiras entre negócios e conteúdo cultural 

(CASTRO, 2012, p. 135-136). 

 

 O entretenimento associado à publicidade permite elaborar formatos em que o 

observador faça parte de uma comunicação participativa. Neste sentido, Covaleski (2015, p. 

176) pontua que o “[...] entretenimento publicitário interativo implica ao criativo elaborar 

peças publicitárias que abram espaço para a experiência do público a que se destina tal

                                                 

18
 Conforme conceito apresentado pela própria autora, trata-se de uma referência aos grandes conglomerados de 

mídia e entretenimento que operam em escala internacional, unindo interesses comerciais e culturais. 
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mensagem”. Dessa forma, manifesta-se a proliferação das mensagens publicitárias que não 

apenas dispõem de discursos suasórios, mas também de encantos sustentados por dinâmicas 

que envolvem todo tipo de entretenimento. 

 

2.4  TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 

 

As duas últimas décadas foram marcadas pelas transformações na estrutura 

tecnológica, com o surgimento das novas tecnologias microeletrônicas
19

 de informação e 

comunicação (LEMOS, 2014).  

Apesar de não se desvencilhar de hábitos comuns do passado mais recente, a 

sociedade diferenciou-se bastante em suas formas de composição e negociações da 

comunicação. Isto se deve, entre outras coisas, porque hoje as relações sociais também podem 

ser mediadas pelas novas tecnologias de informação. O fluxo comunicacional apresentou 

modificações e a estrutura, até então centralizada e dirigida para uma massa de receptores, 

passou a funcionar também de forma transversal. Lemos (2014, p.412) explica que “a relação 

‘um-todos’ da cultura de massa dá lugar à ‘todos-todos’ pós-massiva”. 

A difusão de conteúdos sofreu alterações, especialmente a partir do surgimento do 

rádio e da TV, consolidando a implementação dos meios de comunicação de massa na vida 

social. Os meios tradicionais de comunicação marcaram as sociedades até o século XX. 

Atualmente, além dos reconhecidos meios de massa, temos a internet que, contribuindo para a 

formatação de novas práticas comunicacionais mediadas por computadores, constituiu a 

cibercultura.  

A cibercultura é o conjunto de saberes, hábitos e discursos (sociais, políticos, 

econômicos, históricos, artísticos) que se assenta em torno de três princípios 

básicos: a liberação do polo de emissão da informação, o crescimento da 

conexão aberta e planetária e a reconfiguração de práticas associadas à 

indústria cultural de massa (LEMOS, 2014, p.413). 

 

As modificações no processo comunicacional contemporâneo emergem com o 

surgimento de funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer pessoa, e não 

apenas empresas de comunicação, consumir, produzir e distribuir informação sob qualquer 

formato em tempo real e para qualquer lugar do mundo sem ter de movimentar grandes 

volumes financeiros ou de pedir concessão a quem quer que seja (LEMOS e LÉVY, 2010). 
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 Segmento da eletrônica voltado à integração de circuitos eletrônicos. 
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O termo internet foi utilizado como sinônimo de uma nova rede de comunicação na 

década de 1980. O surgimento da microinformática permitiu que a cultura digital construísse 

novos hábitos na sociedade, a partir da utilização do computador pessoal. A internet havia se 

transformado em uma rede civil e aberta, descentralizada e com protocolos livres (LEMOS, 

2014), passando de uma rede militar
20

 para uma atmosfera social, sendo também de uso civil.  

A world wide web (www)
21

, denominação que define a rede mundial de 

computadores, foi criada por Tim Berners-Lee, em 1989. Gerando protocolos
22

 centrais para 

operacionalização da rede, ela facilitou o compartilhamento de informações. O sistema da 

rede mundial tornou possível a navegação moderna na internet e a transformou neste meio de 

comunicação pós-massivo. 

A primeira fase da web foi marcada por acesso e leitura. Com recursos ainda 

limitados, a rede oferecia informações em textos com configurações estéticas visualmente 

pouco atraentes. A partir de 1992, com a criação do Mosaic, o primeiro navegador para a 

internet, os serviços de informação na rede adquiriram novos contornos. Com interface menos 

austera e mais prática, o navegador possibilitou explorar conteúdos por meio de links e 

imagens, conferindo conexões entre diferentes documentos digitais (PRIMO e RECUERO, 

2006).  

Com denominações que variaram, nas duas últimas décadas, entre web 1.0, 2.0, 3.0, 

cogitando-se, na realidade recente, uma possível web 4.0, faz com que hoje vivamos a fase 

que Lemos (2014) conceitua como a “internet das coisas”, aquela organizada pela conexão de 

objetos e aparelhos a banco de dados e à internet, que consolida na sociedade as 

manifestações e práticas do espaço virtual. 

Em pouco mais de duas décadas de existência, a web acertou mudanças em seus 

modos de composição e usos. As modificações ocorridas nos processos e uso da internet, 

contudo, não configuram que essas tenham sido fases consecutivas e excludentes (PRIMO e 

RECUERO, 2006). Com recursos de acesso a um extenso campo de informações desde a sua 

proposta inicial, e em “versões” mais recentes, com inúmeros serviços possíveis de 

desenvolvimento e disponíveis ao grande público, de modo direto e/ou indireto a internet 

passou a habitar o cotidiano e a rotina de grande parte dos sujeitos em nossas sociedades.  

                                                 

20
 A Arpanet, o princípio da internet, funcionava como uma rede para a troca de informações entre militares no 

período de guerra fria.  
21

 Denominação para a rede mundial criada pelo cientista britânico inventor da rede de documentos HTML na 

internet. 
22

 O endereço URL, o protocolo HTTP e código HTML. 
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A denominada web 1.0 representou a primeira geração da internet. Com 

características estáticas que a definiam como um repositório de textos, ainda sem maiores 

possibilidades de interações, a evidência desta tecnologia ficava em função das possibilidades 

de acesso à informação. Primo e Recuero (2006, p.84) explicam que “os primeiros anos da 

web foram marcados principalmente pela linguagem HTML
23

 e pelo sistema de envio de 

informações produzidas offline via FTP
24

 a um servidor”.  

Com propostas de interatividade, animações e estética diferenciada da anterior, a web 

2.0
25

 promoveu o princípio da ordem participativa aos seus usuários, gerando assim uma das 

principais características que a definem de modo singular. Neste formato, o capital basilar 

deliberado à internet ficou para a produção colaborativa e para a ideia de que “[...] quanto 

mais interagentes participarem da construção coletiva, mais bens públicos podem ser 

compartilhados por todos os participantes” (Ibidem, p.84).  

Com características que evidenciam os sistemas de inteligência, a web 3.0
26

 

apresenta-se como uma inovadora forma de leitura de dados e cruzamentos de informações. 

Nesta proposta, além de todos os recursos antes já disponibilizados, a internet fornece, ainda, 

facilidades de navegação, agilidade na busca de conteúdos, bem como sugestões de 

informações que podem interessar aos usuários conectados. Isto acontece em decorrência da 

característica dos sistemas operacionais que possibilitam a identificação e traçam um perfil de 

preferências e gostos dos internautas que visitam páginas de determinados sites.  

 

Uma expansão das formas de relações sociais online, dos games 

multiusuários, dos jornais em base de dados, experiências de governo e 

democracia eletrônica, da publicidade e do marketing digitais, da vigilância 

e do controle de dados, dos sistemas baseados em tecnologias de localização 

(PRIMO, 2014, p.417). 

 

Desde que se popularizou, a internet tornou-se campo de interesse de empresários 

que prospectam oportunidades de conferir visibilidade para seus produtos, serviços e marcas.  

De acordo com Castells (2003), em uma sociedade em que empresas privadas formam a 

                                                 

23
 Sigla da HyperText Markup Language. Em tradução livre: “Linguagem de Marcação de Hipertexto". 

24
 Sigla de File Transfer Protocol. Em tradução livre: “Protocolo de Transferência de Arquivos” 

25
 Conceito que teve início em conferências entre O'Reilly e MediaLive International, realizadas em outubro de 

2004, mas que se popularizou como um “chavão” de marketing. Disponível em 

<http://www.oreilly.com/pub/a/Web2/archive/what-is-Web-20.html> Acesso em 10/02/2016. 
26

 O termo foi apresentado em novembro de 2006, no The New York Times, pelo jornalista John Markoff, que 

provocou uma reflexão sobre as possibilidades do nível de inteligência artificial de máquinas que poderiam 

atuar como “conselheiros” pessoais. Disponível em 

<http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12Web.html?ei=> Acesso em 10/02/2016. 
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principal fonte de criação de riquezas, não surpreende que, depois que a tecnologia da internet 

esteve disponível na década de 1990, o rápido e abrangente compartilhamento ocorreu no 

domínio dos negócios. A utilização estratégica dos recursos da internet tornou-se uma fonte 

de produtividade e competitividade no mercado de negócios.  

No princípio, as negociações para a inserção de publicidade na internet efetivavam-

se por meio de negociações restritas entre os detentores da informação (sites específicos de 

conteúdos) e os anunciantes. Por meio de banners online expostos em páginas de sites, com 

formatos tais quais de anúncios veiculados em jornais e revistas, muitos iniciaram as 

atividades de divulgação de suas marcas no ambiente virtual. Assim, as propriedades 

tradicionais da propaganda adquiriram espaço no circuito da web.  

Nos primeiros moldes, a publicidade online foi comercializada tomando como 

referência as negociações utilizadas para publicações em mídia tradicional offline. Os espaços 

eram determinados num modelo custo por mil, o CPM
27

, considerando o número de vezes que 

eram mostrados os anúncios e também pelo modelo que considerava o período de 

permanência da publicidade no site. 

Nas fases seguintes, a internet passou a permitir parâmetros de interações e os 

anunciantes começaram a investir em propagandas que estimulavam os usuários da rede, 

conduzindo-os para uma ação imediata. O conteúdo investido na comunicação chamava o 

internauta para o “clique”. Desta forma, a publicidade na web passou a ser contabilizada pelo 

próprio sistema operacional, instituindo um novo modelo nos processos de negociações, o 

custo por clique - CPC
28

. Nesta proposta, por meio da quantidade de “cliques” gerados pela 

propaganda, muitos anunciantes também conseguiam mensurar a potência do meio. 

Em modificações dos modelos de negociações de espaços, de verificação de 

resultados e formatos que transcreviam propagandas veiculadas em mídias tradicionais, a 

publicidade na internet ampliou espaços no ambiente online e construiu seus próprios 

contornos. 

Lemos e Lévy (2010) destacam que os novos meios de comunicação social 

interativos permitiram um diálogo amplificado entre sujeitos, em um espaço descentralizado, 

diferente das mídias de massa tradicionais. Primo (2014, p.418) argumenta que “[...] os 

profissionais de comunicação são agora convocados a lidar com um novo ambiente 

midiático”.  

                                                 

27
 Sigla de Cost Per Thousand, o M representa o número romano “M” – mil. 

28
 Sigla de Cost Per Click. 
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Hoje, profissionais da propaganda utilizam-se dos recursos disponíveis na internet e 

propõem, por meio de campanhas publicitárias online, um “diálogo” do consumidor com as 

marcas anunciantes. Com variações em formatos, que vão desde pop-ups
29

 até produções em 

vídeo com durações diversas, as propagandas na web disputam a parca, e por isso mesmo 

preciosa, atenção dos internautas. 

A estimativa
30

 de crescimento nessa área, em torno de 15% na publicidade digital 

para o ano de 2015, indicou a movimentação de um volume total de investimento de 9,5 

bilhões de reais. Com esses números, a internet assume o lugar de segunda mídia mais 

importante do País, perdendo apenas para a TV. 

 

2.4.1 Recursos tecnológicos, mercado e consumo 

 

Informando e divertindo o público conectado ao ambiente virtual, anunciantes 

promovem, entre outras possibilidades, um estreitamento das relações existentes entre marcas 

e consumidores. Assim, não causa surpresa a atual ideia de que a tecnologia, em seu amplo 

contexto, trabalha como aliada dos interesses de marketing.  

Inúmeros softwares desenvolvidos para monitorarem comportamentos de compras 

passaram a ser utilizados como recursos para obtenção de dados em estabelecimentos 

comerciais. Diferentes supermercados, por exemplo, estimulam consumidores a efetivarem 

cadastros com suas informações pessoais que, disponíveis no sistema, geram benefícios e 

ofertas exclusivas no momento da compra.  

Essa dinâmica que concede vantagens aos consumidores inclui, em sua prática, uma 

tácita estratégia do mercado para a obtenção de referências sobre comportamentos de 

consumo das sociedades. Cruzando dados pessoais dos sujeitos cadastrados e as informações 

sobre suas escolhas por determinadas marcas e produtos no instante da compra, geram-se 

importantes bancos de dados que normalmente abastecem especialistas de marketing.  

Na esfera da produção de bens e serviços, a pesquisa de mercado sempre foi utilizada 

como recurso norteador para a melhor compreensão do cenário de consumo e concorrências. 

Técnicas desenvolvidas permitem a análise de referências sobre a aceitação da marca e seus 

                                                 

29
 Formato de propaganda online em que janelas de anúncios surgem automaticamente na tela aos usuários de 

determinados sites na internet. 
30

Dados apresentados pelo Interactive Advertising Bureau (IAB) Brasil, disponível em 

<http://idgnow.com.br/internet/2015/04/14/investimento-publicitario-em-internet-sera-de-r-9-5-bilhoes-em-

2015/> Acesso em 10/02/2016. 
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produtos por região, volume de vendas, participação em ranking de segmentos específicos, 

entre outras informações que podem ser facilmente comparadas com as de concorrentes, 

contribuindo para possíveis aprimoramentos nos processos de divulgação e exposição dos 

produtos.  

 Nos dias atuais, fazendo uso de recursos que facilitam a avaliação das disposições 

mercadológicas, o setor de marketing das empresas consegue manter-se atualizado sobre 

aquilo que cerca e alimenta a sociedade de consumo. Com informações pontuais sobre 

expectativas e (in)satisfações de seus clientes, diversas marcas se antecipam com inovações e 

abordagens a fim de atrair consumidores.  

 Na internet, é farta a oferta de sites que disponibilizam formatações para a aplicação 

de pesquisas do tipo quantitativa e/ou qualitativa para fins mercadológicos. Grandes empresas 

e também aquelas que ainda almejam conquistar um lugar de destaque na disputada atenção 

dos consumidores, usualmente recorrem a esses sistemas disponíveis no ambiente online para 

obterem referências sobre o mercado em que atuam.  

 Endereços específicos da web oferecem funcionalidade em propostas de 

questionários e mecânicas para aplicação de enquetes e pesquisas de mercado. Muitas dessas, 

em versões gratuitas, sugerem esclarecer incertezas que podem variar entre traçar o perfil dos 

consumidores até medir o nível de interesse do público por determinadas marcas e produtos.  

Grande parte das dinâmicas dessas pesquisas de mercado inclui a participação dos 

consumidores conectados aos sites de redes digitais. Cogita-se, neste caso, que a agilidade de 

expansão harmonizada pelas conexões entre os pares das redes sociais pode providenciar, com 

melhor destreza, o contato com o público-alvo e o retorno dos resultados. 

 Sites como o Survey Monkey
31

, por exemplo, disponibilizam recursos para o 

desenvolvimento e aplicação de enquetes online. Para incentivar consumidores a participarem 

respondendo os questionários, o site orienta os pesquisadores a investirem em benefícios 

como forma de compensação. Conceder descontos em produtos para aqueles que primeiro 

responderem e, ainda, identificar e conquistar prováveis influenciadores nas redes digitais 

para que eles sejam envolvidos na dinâmica de aplicação da enquete em questão, 

eventualmente curtindo e/ou compartilhando o questionário, são algumas das sugestões do 

próprio site como subterfúgio para influência e efetivação deste tipo de pesquisa online. 
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 Disponível em< https://pt.surveymonkey.com> Acesso em 10/02/2016. 
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O Google Trends
32

 é outro serviço que fornece mecanismos para possíveis 

informações que podem orientar o mercado sobre os assuntos que estão no âmbito dos 

interesses do grande público. O conteúdo disponível provém de métricas geradas na busca por 

palavras-chave no Google
33

. Por meio de relatórios estatísticos que apresentam as variações 

de demandas do afamado site de buscas, os interessados podem observar quais os termos, os 

assuntos, as celebridades, as marcas, as notícias que despertaram (ou ainda despertam) o 

interesse do usuário em um determinado período e/ou região, por exemplo.  

Em “declarações”
34

, profissionais de marketing expõem o interesse por essas 

informações, julgando-as relevantes para o processo de compreensão das predileções dos 

consumidores. Afirmam ainda que, por meio desses dados, é possível desenvolver, no 

ambiente digital, direcionamentos estratégicos de marketing com conteúdos que dialoguem 

diretamente com o público. 

Os usuários de sites de redes sociais compõem grande parte desse público, que é 

reconhecido como alvo para investigações de mercado desenvolvidas online. Geralmente 

disponíveis para interações, esses sujeitos respondem positivamente ao estímulo dado pelas 

dinâmicas das enquetes online, transformando-se eles próprios em uma mercadoria preciosa 

para o mercado.  

Sobre essa compreensão do consumidor como mercadoria, Bauman (2008) explica 

que homens e mulheres são atraídos por ofertas de bens que são arranjados para torná-los 

“mais aptos a serem consumidos”
35

. Tratam-se de fatores que contribuem para a nutrição de 

referências que promovem o sujeito – o capital social, mas também os fazem valiosos para o 

próprio mercado. Neste contexto, os sujeitos que prontamente respondem a estímulos 

comerciais lançados diariamente nas redes sociais tornam-se substanciais para empresas que 

buscam despertar a atenção para suas marcas.  

Na perspectiva de atrair esse dispendioso internauta, tornaram-se comuns os 

investimentos no denominado Marketing de Conteúdo, ou ainda, Branded Content
36

. Trata-se 

de uma estratégia planejada, normalmente articulada por profissionais de comunicação, que 

viabiliza a produção de conteúdos relacionados ao universo da marca. Essa prática, que 

                                                 

32
 Disponível em <https://www.google.com.br/trends/?hl=pt-BR> Acesso em 10/02/2016. 

33
 Site de busca na internet. 

34
 Veja declarações e orientações de uso do site, apresentadas por Alan Pakes, idealizador do Congresso 

Nacional de Empreendedorismo Digital. Disponível em <http://www.conaed.com.br/ferramenta-google-

trends/> Acesso em 10/02/2016. 
35

 Trecho destacado pelo autor, p. 82. 
36

 Tradução livre: Conteúdo da marca. 
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articula de maneira tática entretenimento e informação, é utilizada para atrair e prender a 

atenção do público. Covaleski (2015, p.172) explica que, neste contexto, busca-se “relacionar 

os benefícios da atração entretível e/ou informativa às marcas, possibilitando ao anunciante 

integrar sua imagem marcaria ao discurso, não eximindo o público receptor de desfrutar do 

programa no qual está inserido: o Branded Content”. 

 No universo do marketing defende-se que, ao gerar conteúdos para os sites 

corporativos, empresários podem atrair consumidores para a sua marca e, de maneira 

envolvente, podem fazer com que o sujeito fique bem informado e, em muitos casos, até se 

divirta. É fato que essa estratégia também contribui para mantê-lo conectado e, de certa 

forma, disponível para os interesses do próprio mercado.  

 Especialistas em comunicação digital
37

 descrevem o marketing de conteúdo como 

uma estratégia que viabiliza a aproximação entre marcas e seu público-alvo por meio de um 

processo sistemático de produção de conteúdos suficientemente relevantes, capazes de 

despertar o interesse dos consumidores. No desenvolvimento desta prática, o conteúdo gerado 

e oferecido ao público deve contribuir, inclusive, para interferir nos processos de influência e 

percepção positiva daquela marca que está disponibilizando a informação. 

 O marketing de conteúdo diferencia-se da publicidade habitual que acontece a partir 

de negociações comerciais entre marcas anunciantes e sites como o Google Adwords
38

 ou o 

Facebook Ads
39

. A prática de gerar conteúdos específicos para o interesse de cada público 

pode promover audiência segmentada para a marca. A notícia atraente, normalmente trazida 

de maneira fragmentada em sites de buscas, exerce a função de “isca” para atrair a audiência 

dos consumidores conectados à internet. Isso acontece porque esses sujeitos, quando 

cativados pelo conteúdo oferecido, são direcionados para navegarem nos sites que promovem 

as informações. Essa estratégia, que também é sustentada pelos recursos de buscas na web, 

permite que o consumidor em potencial conheça a marca, passe a frequentar o site, 

acompanhe suas demandas e aproxime-se cada vez mais.  

 O ato de propor conteúdos que cativem a audiência também ajusta, de maneira tática, 

uma maior disponibilidade do consumidor para a marca. Neste contexto, pode-se observar que 

a premissa dos interesses das empresas, que investem nesse tipo de estratégia, não está 
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 Canal do empresário, entrevista com Rafael Rez sobre Marketing de Conteúdo. Disponível em 

<https://youtu.be/X4G8kLAN7SI> Acesso em 10/02/2016. 
38

 Possibilidade de aluguel de palavras-chave para aparecer como primeira opção no processo de busca do 
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necessariamente em persuadir o consumidor para realização da compra. Pelo menos, não de 

maneira categórica. No entanto, sabe-se que as ações que promovem relacionamentos entre 

marcas anunciantes e consumidores, quando bem sucedidas, repercutem positivamente nos 

índices de vendas. 

 O marketing de conteúdo, assim como muitas outras ações que envolvem a 

comunicação com fins mercadológicos nos meios digitais, também contribui e auxilia para a 

conscientização da sociedade sobre a existência de determinadas marcas e produtos que ela 

tem a oferecer. No processo de gestão de marcas, trata-se daquilo que autores conceituam 

como brand awareness
40

. Discorrendo sobre consciência da marca David Aaker (1996), 

teórico de marketing da Haas School of Business na Universidade da Califórnia, argumenta 

que a consciência pode revelar a familiaridade da marca com os clientes. Na mesma direção, o 

autor ainda propõe uma provável relação entre a conscientização da marca e a sua 

possibilidade de expansão de alcance no mercado, também podendo contribuir para a 

lembrança e percepção de valor da marca por parte dos consumidores. 

 Outro argumento que igualmente tem contribuído para que empresários invistam em 

conteúdos atraentes está representado na possibilidade de gerar leads para os sites, blogs e/ou 

qualquer outra página da internet que seja do interesse das próprias marcas. O termo lead é 

utilizado pelo marketing para denominar o usuário da internet que está disposto a ceder seus 

dados pessoais em troca de receber algum tipo de conteúdo de entretenimento
41

, informação
42

 

e/ou diversão
43

. 

 O setor de marketing, muitas vezes, opta por classificar seus leads nos sites 

administrados pelas marcas. Com isso, obedecendo a critérios próprios, os profissionais da 

área categorizam os leads e, daqueles em que o perfil é reconhecido como satisfatório, são 

selecionados os contatos para que, em um segundo momento, seja efetivada a absorção desses 

sujeitos como possíveis clientes para sua empresa.  

 A importância atribuída a esse contato qualificado cooperou para que se tornassem 

comuns as negociações baseadas em volume de leads que um conteúdo pode gerar para uma 

marca. Diversas agências de comunicação especializadas em mídia digital passaram a prestar 

seus serviços negociando por número de leads gerados. Essa conduta também garante, de 

certa forma, a qualidade do conteúdo desenvolvido para as empresas contratantes e, ainda, 
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 Tradução livre: conscientização sobre a marca. 

41
 Vídeos que ensinam sobre técnicas de maquiagem, por exemplo. 

42
 Notícias sobre o clima e o trânsito, por exemplo. 

43
 Acesso a games específicos e vídeos cômicos, por exemplo. 



 

 

43 

alinham vantagens para as agências que, muitas vezes, projetam um percentual de 

participação sobre cada lead conquistado.  

 Esse incessante empenho em conseguir gerar contatos de consumidores não é um 

comportamento exclusivo das empresas da atualidade nem, tampouco, um benefício 

articulado a partir do uso de recursos tecnológicos. Há tempos, empresas de cartões de 

crédito, por exemplo, investem em ações nas ruas das cidades a fim de expandirem seus 

bancos de dados e, como argumento de convencimento, muitas bandeiras de cartões 

presenteiam com revistas e livros que ativam o interesse dos consumidores que se rendem à 

abordagem. 

 Contudo, com os adventos tecnológicos, as possibilidades se expandiram. Os 

conteúdos e as ações estrategicamente planejadas, que eventualmente promovem leads, além 

de facilitar o contato com consumidores potenciais, podem ainda articular prováveis 

colaboradores dispostos a se atualizarem sobre a marca e tudo aquilo que se refere a ela, 

ampliando, assim, a possibilidade de propagação deste conteúdo no circuito digital. Desta 

maneira, pela ação participativa, esses sujeitos tornam-se ainda mais importantes para o 

marketing das empresas que, certamente, produzirá conteúdo para mantê-lo próximo e 

disponível para a marca sempre que necessário. 

 Na avaliação de Castro (2012) sobre o potencial que determinadas marcas têm para 

gerar admiradores e fãs, as chamadas lovemarks, a autora afirma que:  

 

Mais do que a mera promoção de produtos ou serviços, percebe-se nesses 

casos um bem sucedido esforço em construir modos de ser que gerem 

identificação, atraindo o consumidor para o universo simbólico da marca. 

Analisando-se esse tipo de estratégia, percebe-se o fomento à consolidação 

de um tipo de agente social ao qual interessa o envolvimento mais pessoal e 

direto com o intangível da marca em questão (CASTRO, 2012, p. 136). 

 

 A prática de transformar informações sobre consumidores em relacionamentos 

positivos com a marca é aquilo que o mercado reconhece como CRM (Customer Relationship 

Management)
44

. Funcionando como um processo de gerenciamento do relacionamento com o 

cliente, o CRM é uma estratégia que envolve TI (Tecnologia da Informação), processos de 

negócios e uma postura empresarial que adicionam forças para produção de diferencial 

competitivo por meio do relacionamento com o cliente (LOPES, 2001). Pode-se notar que 

ações como a de marketing de conteúdo servem como recursos complementares para o 
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trabalho de gestão de relacionamento com o cliente. Por meio de estratégias de CRM, as 

empresas promovem mais do que a prática de utilização de recursos tecnológicos a fim de 

efetivarem o monitoramento do comportamento dos consumidores, mas também planejam 

formas mais produtivas de mantê-los próximos. 

 

2.4.2 A sociedade organizada em rede 

  

A internet é reconhecida como a “[...] base tecnológica para a forma organizacional 

da era da informação” (CASTELLS, 2003, p. 5). Nessa base, expandem-se os nós de 

interligações que configuram a expressiva abrangência de conexões da organização em rede. 

Castells explica que as redes sempre fizeram parte da organização das sociedades, sobretudo 

para garantirem a sobrevivência humana. Contudo, com a entrada em cena das tecnologias de 

comunicação (da internet, propriamente), essas redes se expandiram e provocaram uma 

ampliação das dimensões de flexibilidade e desempenho de tarefas, gerando uma forma 

organizacional superior. Credita-se uma possível superioridade para a organização em rede 

estabelecida na web, pelo fato de, neste ambiente, as interligações serem estabelecidas por 

meio de conexões tecnológicas que favorecem novas capacidades a uma forma, já antiga, de 

organização social (CASTELLS, 2003, 2005).   

Na rede de computadores, as informações se amplificam em alta escala, sendo 

conduzidas por sistemas operacionais que se encarregam de organizar tudo por meio de 

lógicas numéricas. Registros do circuito de navegação dos internautas são reservados em 

servidores da web (browsers) que armazenam ampla informação sobre os sujeitos conectados 

à rede. Com isso, a grande maioria dos sites consegue, atualmente, identificar os usuários e 

mostrar a eles produtos e promoções específicas de acordo com o perfil de interesse registrado 

em conteúdos visitados por eles na web.  

 Discorrendo sobre as possibilidades de difusão de conteúdos pessoais, comum 

nessa fase atual da internet, Lemos e Lévy (2010) destacam que dados como correios 

eletrônicos, agenda de contatos, fotografias e as aplicações que permitem manipulá-los, se 

estão registradas e disponíveis em algum lugar específico na rede, de certa maneira também 

estão disponíveis em vários outros lugares neste mesmo ambiente virtual. Os autores explicam 

que todos os movimentos de atenção no ciberespaço “[...] quer se trate de uma busca no 

Google ou de uma exploração do Facebook, são gravados de uma maneira ou de outra e 

podem servir para orientar melhor a publicidade que se mostra na tela” (ibidem, p.13). 
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Outra noção comum que associa rede à internet está diretamente relacionada às redes 

sociais. Contudo, embora tenham se ampliado em proporções e abrangência a partir da 

apropriação de aparatos tecnológicos, há tempos as conexões sociais compõem as estruturas 

de relações na sociedade. Sabe-se, ainda, que as interligações entre sujeitos na sociedade 

concebem o próprio coletivo e, de certa forma, interferem nas produções midiáticas, na 

comunicação mercadológica e nos processos de consumo material e simbólico. Na atualidade, 

com a utilização dos recursos de interações digitais, as conexões estabelecidas entre os 

sujeitos caminharam numa crescente escala das redes sociais mediadas pelo computador 

(RECUERO, 2009).  

Os relacionamentos estabelecidos no ambiente digital tornaram-se comuns pelos 

denominados sites de redes sociais. Estes sites são definidos por Boyd e Ellison (2007) como 

serviços baseados na web que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semi-

público dentro de um sistema limitado, possível de articular uma lista de outros usuários com 

quem eles compartilham conexão. Como exemplo, temos o Facebook, o Twitter e tantos 

outros que possibilitam este tipo de interação social. 

Para Recuero (2009), a diferença existente entre os sites de redes sociais e as outras 

formas de comunicação mediada pelo computador está no modo como eles ajeitam a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, além de ajustar a manutenção dos laços sociais 

estabelecidos no espaço fora da internet.  

Os usuários utilizam os recursos desses sites para inúmeras finalidades. Muitos para 

manter relacionamentos sociais que não são possíveis geograficamente; outros para 

compartilhar informações, motivar conexões entre seus pares e, também, para gerar 

popularidade.  

Os valores construídos neste ambiente estão diretamente relacionados ao potencial de 

capital social proporcionado pelos sites.  Recuero (2009) explica que o diferencial dos sites de 

redes sociais está no fato de proporem facilidades que ministram uma contrapartida com 

tamanha agilidade que, muitas vezes, não é possível aos sujeitos no ambiente fora do circuito 

online. O número de amigos, a quantidade de compartilhamentos, as visualizações, entre 

outros fatores, podem fornecer ao sujeito uma melhor “condição social” no ambiente, o que 

acarretará, por exemplo, em novas conexões, popularidade e autoridade. 

A visibilidade constituída enquanto valor é trabalhada nas dinâmicas propostas pelos 

sites de redes sociais, gerando nos usuários uma necessidade permanente de manutenção 

dessa rede. O gerenciamento dos grupos, a publicação de conteúdos e os números de 

seguidores podem promover uma visibilidade espontânea. Contudo, não há garantias reais 
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dessa espontaneidade. O número de curtidas
45

 em uma publicação ou o número de views
46

 em 

um vídeo pode ser manipulado por meio de artifícios disponíveis no próprio sistema. 

 A reação dos atores sociais em relação às informações apresentadas por seus pares 

nas redes digitais expõe a reputação e a audiência do iniciador do conteúdo. Construída como 

a percepção de alguém pelos demais sujeitos, a “reputação implica diretamente o fato de que 

há informações sobre quem somos e o que pensamos, que auxiliam outros a construir, por sua 

vez, suas percepções sobre nós” (RECUERO, 2009, p.109). 

 A audiência e a popularidade nos sites de redes sociais apresentam relação direta 

com a reputação e a visibilidade do sujeito. Elas podem ser mensuradas pelo número de 

conexões do sujeito, pelo número de ações que suas publicações promovem, mas, a 

legitimidade dessas ações não está totalmente protegida e não garante a qualidade das 

conexões, mas apresenta a quantidade em números possíveis. 

 O valor que delibera aos sujeitos da rede a condição de autoridade está relacionado à 

sua capacidade de influência. Não apenas relacionada à reputação, mas proveniente dela, a 

autoridade é medida a partir dos processos de difusão de informações e avaliação de 

conteúdos contidos nestas informações. Recuero (2009) explica que a autoridade de um 

sujeito no Twitter, por exemplo, não pode ser medida pela quantidade de suas citações, mas 

pela capacidade de gerar desdobramentos em conversas a partir de seus conteúdos publicados. 

O ambiente amigável proposto pela dinâmica dos sites favorece uma ideia de liberdade 

associada à possibilidade de exposição.  Neste ambiente, as relações de interatividade 

provocam a ideia de novas possibilidades de democracia. Contudo, os conteúdos partilhados e 

as conexões estabelecidas são mediados por sistemas que, de certa forma, “administraram” 

estas informações. 

Como foi dito, a capacidade de difusão de conteúdos dos sites de redes sociais 

ajustada à participação de indivíduos e instituições, gerando rastros de interações e 

conversações que ficam disponíveis para o mapeamento (RECUERO, 2014), promovem 

interesses com finalidades comerciais. Ações de comunicação e marketing que propõem a 

participação dos sujeitos interligados às redes digitais buscam desfrutar da visibilidade, da 

reputação e da capacidade de influência que os usuários têm neste ambiente. Trataremos mais 

detalhadamente estas questões nos próximos capítulos. 
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3  SOCIABILIDADE EM REDE 

 

3.1 PANORAMA BRASILEIRO DAS REDES SOCIAIS NA INTERNET  

  

 Reconhecidas como plataformas compostas por perfis de usuários com possibilidades 

de conexões entre eles, os sites de redes sociais se configuram como arenas de entretenimento 

e sociabilidade na web, conquistam o público internauta e despertam o interesse de marcas 

anunciantes. 

 De acordo com as ideias expostas no capítulo anterior, as redes sociais não são 

derivadas dos recursos tecnológicos, pois já se manifestavam no coletivo antes mesmo do uso 

da internet. Contudo, devemos enfatizar a expansão das interações entre membros de redes de 

contatos online. Assim, é importante sublinhar que a nossa perspectiva aqui será lançada 

sobre as redes sociais constituídas no ambiente digital.  

 Antes de prosseguirmos, é fundamental avaliarmos o cenário de uso da internet no 

Brasil. Os índices de 2015, da Pesquisa Brasileira de Mídia,
47

 apresentam que 48% dos 

brasileiros utilizam a internet, uma parcela que representa, aproximadamente, metade da 

população brasileira conectada à rede mundial de computadores. Em comparação ao ano de 

2014, esses índices mostram um crescimento de 11% do número de pessoas que acessam a 

rede web todos os dias.  

 Entre os recursos utilizados para acessar a internet, a mesma pesquisa cita os 

computadores, os celulares e tablets. Pelos números
48

 apresentados, é possível observar que o 

dispositivo tecnológico mais utilizado no acesso à web, são os aparelhos celulares, que 

aparecem com 66% e estão competindo em proporções de igualdade com os computadores, 

que representam 71% e prevalecem como primeira opção entre os brasileiros.  

 Estes dados, que apontam as modificações no suporte de acesso à internet, 

evidenciam uma provável influencia do uso de sites de redes sociais, que são frequentemente 

visitados pelos usuários conectados por meio de dispositivos móveis
49

. Além disso, a conexão 
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facilitada pela internet móvel
50

 também contribuiu para essas transformações no uso de 

recursos de acesso a world wide web.  

 A possibilidade de conectar-se à internet a qualquer instante, e por meio de aparelhos 

celulares, por exemplo, transformou os hábitos do cotidiano dos sujeitos. As pessoas podem 

estar interligadas ao seu trabalho e aos seus amigos a todo instante se assim desejarem.  

 Outro dado apresentado pela Pesquisa Brasileira de Mídia que nos chama a atenção 

está relacionado ao comportamento dos internautas brasileiros. Muitos admitem utilizar a 

internet de modo concomitante com outras atividades. Dentre as respostas oferecidas pelos 

entrevistados, destacamos aqui os 18% que afirmam assistir televisão ao mesmo tempo em 

que estão navegando na web
51

 e, também, os 16% que alegam trocar mensagens instantâneas 

(por aplicativos como o WhatsApp) enquanto desenvolvem outras atividades (como 

entretenimento, informação, aprendizado)
52

 na rede de computadores.  

 Esse evidente trânsito entre múltiplas plataformas midiáticas provoca também um 

fluxo de conteúdos por meio delas e caracteriza aquilo que Henry Jenkins (2009) define como 

convergência dos meios de comunicação. Para o autor, “[...] convergência é uma palavra que 

consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais”. Segundo 

Jenkins (2009, p.29), o “[...] comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam”, expõe o universo de convergência das mídias. Neste universo, “[...] toda história 

importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas 

plataformas de mídia” (ibidem, p.29). 

 Essa característica da atualidade, em que se conjugam consumos midiáticos (TV e 

internet, por exemplo), desperta também outros interesses mercadológicos. Neste cenário, 

empresas optam por estar com as suas marcas expostas em campanhas publicitárias que se 

espalham por multiplataformas a fim de alcançarem esse contingente.  

 Retomando os dados estatísticos, pesquisas do IBOPE
53

 esclarecem que 72% dos 

usuários brasileiros que dividem a atenção entre a TV e a internet estão conectados às redes 

sociais digitais. Neste contexto, torna-se gradativa a configuração de sujeitos que compõem 
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uma audiência participativa, publicando suas mensagens e respondendo aos estímulos de 

interações propostos em anúncios publicitários, por exemplo.   

 De acordo com o estudo Brazil Digital Future in Focus 2015
54

, o Brasil é líder 

global em relação ao tempo gasto em cada visita realizada às redes sociais na internet. Neste 

ambiente, o período investido pelos brasileiros é 60% maior do que a média mundial. Os 

dados publicados assinalam que usuários do país permanecem conectados, em média, 

aproximadamente vinte minutos por acesso. Esta importante constatação assevera a 

disponibilidade dos usuários para os conteúdos que circulam diariamente neste ambiente 

digital.   

 Outra apuração esclarece que, mesmo com novos costumes no consumo midiático, a 

internet ainda desfruta de um índice significativo de audiência dedicada somente a ela. Há 

uma representativa parcela de 30% de usuários que garante não realizar nenhuma outra 

atividade enquanto utiliza a web. Contudo, independente ou não da exclusividade na 

audiência, apenas o fato de haver um expressivo número de pessoas conectadas à internet é o 

suficiente para avivar a disposição de empresários a investir em ações publicitárias 

direcionadas a este público. 

 Em relação às redes digitais, o Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Pinterest, 

LinkedIn, Foursquare, WhatsApp e Instagram são alguns dos serviços popularmente 

conhecidos. Com quantidades e perfis de usuários variados, esses sites oferecem em seus 

recursos operacionais oportunidades de interações diversificadas.  

 De acordo com os dados do ano de 2015 da Pesquisa Brasileira de Mídia
55

, 92% dos 

internautas estão conectados por meio de redes digitais. Entre os serviços que abrigam as 

redes mais utilizadas, o site de rede social Facebook aparece na liderança e representa 83% da 

preferência de uso dos brasileiros, seguido pelo aplicativo WhatsApp, com 58%, e o outro site 

de rede social YouTube, com 17%. Neste trabalho, nos atentaremos apenas e especificamente 

ao Facebook e ao YouTube. 

 Em dimensões mundiais, o Brasil aparece como o terceiro país que passa mais tempo 

na internet
56

, além de se apresentar também como o maior usuário do Facebook, com mais de 

70% da amostra urbana utilizando este serviço de rede social como fonte principal de 
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notícias
57

. Embora compreendamos que tais dados ofereçam subsídios para inúmeras outras 

discussões que não cabem nos objetivos traçados para esta pesquisa, aqui, os tomamos 

somente como elementos capazes de mensurar a dimensão do uso deste site de rede social 

entre os brasileiros.  

 

3.1.1 O Facebook 

 

 Com dimensões numéricas significativas o suficiente para despertar o interesse de 

marcas anunciantes, o site de rede social Facebook reúne um cadastro de aproximadamente 

108 milhões de usuários brasileiros. Segundo dados publicados
58

, a rede social é acessada 

diariamente por 62 milhões de internautas no Brasil. 

 Com acesso gratuito para os usuários, a empresa criada em meados de 2004, foi 

desenvolvida por estudantes de Harvard e rapidamente ganhou popularidade entre jovens 

universitários de todo os Estados Unidos. Em poucos anos, o site, comandado por Mark 

Zuckerberg, também conquistou seu público em outros territórios, ganhando notoriedade e 

ampla adesão mundial. 

 Combinando disponibilidades para publicações de textos, imagens ou vídeos, a rede, 

que promove interações entre pares sociais no ambiente digital, é a mesma que providencia, 

por seus sistemas de algoritmos, a leitura de dados de seus usuários, sustentando e ampliando 

as oportunidades de comunicação e negociação para empresários.  

 Nas denominadas Fanpages, empresas criam cadastros e apresentam oficialmente 

suas marcas aos usuários da rede. Essas páginas, específicas para divulgações comerciais, são 

geradas dentro do Facebook e, muitas vezes, utilizadas como facilitadoras de diálogos com 

consumidores interligados na rede social. Este mesmo ambiente oferece facilidades para que 

as empresas anunciantes obtenham métricas que apresentam hábitos e padrões de navegação 

dos usuários. 

 Além disso, as dinâmicas de interações, características do site, permitem que 

consumidores enviem suas dúvidas, sugestões, elogios e reclamações diretamente nas 

Fanpages das marcas. Automaticamente, os responsáveis pela página recebem notificações 
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 Veja informações disponíveis em <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-

acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes> Acesso em 10/02/2016. 



 

 

51 

sobre as solicitações e, com isso, podem responder aos consumidores por meio de mensagens 

direcionadas e/ou conteúdos informativos disponibilizados na própria Fanpage.   

 Com um fluxo incessante de movimentações, interações e desfrutando de índices 

comerciais surpreendentes, a afamada rede social alcançou no ano de 2015 um total de dois 

milhões e meio de anunciantes ativos em todo o mundo
59

. Indicativos mercadológicos
60

 

creditam ao Facebook a maior parcela dos investimentos realizados em publicidade digital no 

mundo. Os mesmos indicativos apontavam uma movimentação de mais de 24 bilhões de 

dólares no setor e também indicam que aproximadamente 65% da receita total negociada 

estariam à disposição do site no ano de 2015.  

 No Brasil, para ser usuário do Facebook, o sujeito deve ter mais de 13 anos e tem, 

por exigência, de preencher um cadastro completo com dados de sua vida pessoal e sem a 

possibilidade de utilizar apelidos fictícios. É necessário cadastrar nome e sobrenome, 

formação acadêmica, estado civil, local de residência e de trabalho, entre outras informações.  

Segundo Mark Zuckerberg
 61

, a normatização exigida no cadastro de usuários do Facebook 

pode assegurar a integridade nas práticas desenvolvidas no site, sendo possível, com isso, 

identificar com melhor precisão o autor de cada publicação. Contudo, sabe-se que essa 

exigência no cadastro de usuários pode favorecer também o processo de administração dos 

fluxos de informações. Com isso, é possível uma leitura detalhada (e mais precisa) do perfil e 

dos hábitos desses sujeitos, que estão conectados a tantos outros neste site de rede social.  

 Com políticas de publicidade que garantem a lucratividade do site, o Facebook 

apresenta aos anunciantes os critérios que balizam veiculações de anúncios nesta rede social 

digital. As especificações disponíveis na página oficial
62

 destinada a empresários oferecem 

orientações de ordem técnica e até estratégica. As instruções
63

 variam entre o tamanho dos 

textos que podem ser aplicados no anúncio, exemplos de conteúdos que a rede social julga 

como sendo inadequados para publicação e, ainda, dicas para a escolha da “imagem 

adequada”, que irá retratar a marca/produto anunciados.   
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 Difundindo as configurações da exposição e abordagem da publicidade veiculada na 

web, em que é possível apresentar o conteúdo publicitário ao consumidor sem que ele seja 

vigorosamente interrompido na sua habitual navegação, o Facebook insere os anúncios das 

empresas no fluxo de informação oferecido aos usuários. Esta prática, esteticamente 

harmonizada ao conteúdo, é intensificada na comunicação mercadológica da atualidade, 

afirmando a disputada atenção do sujeito para aquilo que é exibido. 

 Aos anunciantes, o site ainda propõe possibilidades de segmentação da audiência. 

Assim, por meio de especificações demográficas, perfil comportamental, rede de conexões, 

entre outras opções, as empresas anunciantes podem detalhar a qual público o conteúdo 

deverá ser direcionado. Como forma de avaliação de desempenho, o Facebook possui 

recursos em seu sistema que reproduzem, por meio de gráficos e/ou relatórios, os resultados 

baseados nas métricas de compartilhamentos, curtidas e comentários gerados pelas 

publicações.  

 

3.1.2 O YouTube 

 

 Site de rede social que permite aos usuários carregarem e compartilharem vídeos, o 

YouTube é mundialmente conhecido e ocupa a terceira posição no ranking
64

 dos sites mais 

visitados do planeta, ficando atrás apenas do Facebook e do Google. 

 Criado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o site foi lançado em maio de 

2005 e, em uma negociação envolvendo bilhões de dólares, no final de 2006 foi comprado 

pelo Google.  

 Com uma tecnologia que permite a reprodução de vídeos em uma interface de 

simples utilização, o YouTube oferece a qualquer usuário conectado à internet a possibilidade 

de postar vídeos que poderão ser visualizados por milhares de pessoas em poucos minutos. O 

site disponibiliza uma pluralidade temática abrangente, fator que contribui para que, em 

muitos casos, os vídeos atraiam sobremaneira a audiência, promovendo o sucesso dessas 

produções entre os usuários da rede social.  

 Os internautas, previamente cadastrados em uma conta no Google, geram seu 

denominado canal no site. Em seu canal, o sujeito pode enviar suas criações por meio de um 

processo de upload diretamente no site do YouTube. O conteúdo chega aos servidores dos 
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 Conforme ranking The top 500 sites on the web, da Alexa – site de análise de métricas de tráfego na web, 

disponível em <http://www.alexa.com/topsites> Acesso em 10/02/2016. 
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sites e é recebido como pacotes de dados. Em uma etapa de processamento, o sistema 

operacional do site de rede social reconhece esses pacotes e converte os vídeos para diversos 

formatos e resoluções. Com este processo, o YouTube facilita as exibições dos filmes em 

diversos dispositivos com os mais variados tipos de navegadores, podendo apresentá-los em 

computadores, smartphones, tablets, consoles de videogames e até televisores com suporte de 

acesso à internet. 

 Replicando os vídeos em diversos servidores do YouTube espalhados em todo o 

mundo, o site possibilita visualizações simultâneas das produções sem que seja necessário 

realizar o download destas produções. A estrutura de inteligência do sistema operacional do 

site identifica a qualidade da conexão do usuário que solicita a exibição do vídeo e, então, 

seleciona o melhor formato para mostrar o conteúdo.  Isso permite que mesmo aqueles 

internautas que não fazem uso de recursos tecnológicos de ponta consigam visualizar os 

filmes disponíveis.  

 Para acompanhar o desempenho das publicações, os usuários que enviam seus vídeos 

para o site podem observar as estatísticas pelo YouTube Analytics
65

.  Essa ferramenta, 

disponível no próprio site da rede social, oferece relatórios com informações sobre 

visualizações por regiões demográficas, origem de tráfegos, retenção de público, comentários, 

compartilhamentos e inúmeras outras referências.   Desta forma, o dono do canal pode avaliar 

quais, dentre os vídeos por ele publicados, apresentam melhores resultados entre a sua 

audiência.  

 Além disso, o site oferece aos produtores de conteúdos um programa de parceria para 

faturamento de dividendos. Com alguns critérios estabelecidos pelo YouTube e que são 

atendidos pelos usuários no processo de produção dos vídeos publicados, é possível aos 

sujeitos conectados à rede efetuar a ativação da sua conta para monetização
66

. Segundo 

informações disponíveis no site, essa dinâmica, que envolve ganhos para os produtores, 

acontece a partir do momento em que, aprovado para monetização, o vídeo selecionado para 

exibição passa a oferecer também anúncios de marcas e produtos. Essa publicidade, 

patrocinada por anunciantes, são inseridas no próprio vídeo e/ou próximas a ele, sendo 

exibidas aos interessados no instante em que selecionam o conteúdo disponível no YouTube. 

Então, parte da receita gerada pelos anúncios pagos é direcionada ao responsável pelo
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 Disponível em <youtube.com/analytics> Acesso em 10/02/2016. 
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 Expressão utilizada no site da rede social para conceituar a possibilidade de ganhos de um usuário em seu 

canal no Youtube. Disponível em <https://www.youtube.com/account_monetization> Acesso em 10/02/2016. 
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 conteúdo previamente aprovado para monetização. 

 Neste contexto, os vídeos que têm melhor colocação no ranking de visualizações do 

YouTube também podem providenciar satisfatórios rendimentos para seus produtores. Sabe-

se, contudo, que, apesar de existirem inúmeros exemplos de sucesso, há ainda, aqueles vídeos 

que, em um curto prazo de tempo, apresentam resultados exorbitantes na sua audiência. 

Muitas vezes, isso é conseguido por meio de recursos tecnológicos digitais que operam para 

fraudar estas estatísticas. Exemplo disso foi o caso que envolveu o clip da música My Hot Hot 

Sex, da banda brasileira Cansei de ser sexy
67

, que, em três semanas, obteve 40 milhões de 

visualizações, impulsionando-o para umas das primeiras colocações no ranking dos mais 

exibidos no YouTube em 2008. O surpreendente sucesso despertou a atenção para possíveis 

inconsistências que indicavam que os números de visualizações estavam muito superiores aos 

números de usuários que avaliavam o conteúdo exibido
68

. Hoje, o site afirma trabalhar com 

medidas de segurança que supostamente inibem sistemas automáticos que aumentam 

exponencialmente o número de visualizações dos vídeos. No entanto, sabe-se que esse tipo de 

alternativa em busca de resultados, mesmo que irreais, ainda é muito utilizado entre os 

produtores de conteúdo digital. 

 O YouTube oferece também o Brand Channels, canais para anunciantes que querem 

distribuir conteúdos em vídeos em área delimitada dentro do site. As interfaces, possíveis de 

serem personalizadas neste ambiente, favorecem as empresas que criam canais para suas 

marcas com a mesma aparência gráfica contemplada em seus próprios sites, mantendo a 

identidade visual e facilitando a comunicação com os consumidores. 

 Além dos canais, existem ainda outras opções de comunicação paga no YouTube 

para anunciantes. A exposição das marcas pode variar entre anúncios simples com links 

patrocinados, até formatos específicos de apresentações de vídeos, que podem ser do tipo 

TruView
69

 em Display, que oferece aos usuários a escolha e controle sobre qual anúncio eles 

desejam assistir e quando assistir; do tipo Tru View In-Stream
70

: que são exibidos em vídeos 

                                                 

67
 Veja Youtube questions Hot Sex video Metro News. Disponível em <http://metro.co.uk/2008/03/06/youtube-

questions-hot-sex-video-25367>. Acesso em 10/02/2016.  
68

 Segundo os dados publicados, o vídeo apresentava uma proporção entre visualização e avaliação incomum, 

sendo 21.487 visualizações para uma avaliação. São consideradas comuns as proporções médias de 590 

visualizações para cada avaliação.  
69

 Conforme informações disponíveis no site de suporte Google Ads: o anunciante efetua o pagamento deste tipo 

de anúncio somente quando o usuário optar por assistir a seu anúncio. Disponível em 

<https://www.google.com.br/ads/innovations/trueview.html>. Acesso em 10/02/2016. 
70

 Conforme informações disponíveis no site de suporte Google Display Specs: esses anúncios também podem 

ser exibidos em vídeos do YouTube incorporados em outros sites. Disponível em 

<https://support.google.com/displayspecs/answer/6055025?hl=pt-BR>. Acesso em 10/02/2016. 
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veiculados no próprio YouTube ou nos vídeos, jogos e aplicativos da Rede de Display do 

Google
71

. Neste tipo de anúncio, os internautas podem optar por pular o vídeo após cinco 

segundo do início da exibição. Há ainda a opção dos anúncios In-Stream
72

, que são exibidos 

antes dos vídeos escolhidos pelos usuários. Este tipo de anúncio não pode ser ignorado e, por 

não oferecer esta opção, exige que o usuário assista a todo o conteúdo para que consiga 

assistir o vídeo de sua escolha.  

 

3.2 INTERESSES MERCADOLÓGICOS: VISIBILIDADE E RELACIONAMENTO 

COM CONSUMIDORES 

 

 Um dos principais diferenciais das mídias digitais, em comparação a outras 

tradicionais, está no alcance de público. Contudo, a questão é como as informações “certas” 

chegam a cada usuário da internet, sobretudo, se for considerado o fato de a web ser 

constituída por um território tão abrangente e heterogêneo. A provável resposta pode estar 

associada à compreensão dos algoritmos. 

 Estabelecido por um conjunto de regras interpretado em comandos de navegação, os 

algoritmos são gerados nos sistemas operacionais de sites da internet. Inúmeros desses sites 

contam com algoritmos complexos, os quais definem aquilo que será apresentado aos seus 

usuários. Criando uma espécie de “hierarquia”, que é automaticamente aplicada para 

determinar a importância dos conteúdos de acordo com o perfil do sujeito conectado, esse 

sistema, de certa forma, direciona a audiência para conteúdos determinados.  

 Com base nisso, observamos que a falaciosa ideia de atribuir aos internautas uma 

suposta autonomia na escolha das opções disponíveis na internet pode e deve ser reavaliada. 

Por outro lado, em defesa dessa sistemática de algoritmos, muitos asseveram tratar-se de um 

“filtro” que facilita aos usuários o acesso a conteúdos específicos de acordo com suas 

características de navegação.  

 Considerando as expressivas dimensões do universo de possibilidades disponíveis na 

internet, faz-se coerente o uso de sistemas facilitadores para obtenção de conteúdos que 

atendam aos interesses dos internautas.  De qualquer forma, os atuais mecanismos 
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 Conforme informações disponíveis no site de suporte para anunciantes, no Google: trata-se de um grupo de 

websites, vídeos e aplicativos em que os anúncios podem ser exibidos. Os sites dessa rede exibem anúncios do 

Google AdWords. Disponível em <https://support.google.com/adwords/answer/117120?hl=pt-BR> Acesso 

em 10/02/2016. 
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 Conforme informações disponíveis no site de ajuda do YouTube. Disponível em 

<https://support.google.com/youtube/answer/188038> Acesso em 10/02/2016. 
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implantados em diversos sites realizam esse trabalho de triagem, utilizando critérios que não 

são nítidos para os usuários.  

 Pelo grande número de pessoas no Brasil que utilizam os sites de redes sociais como 

fonte de notícias, é pertinente ponderar sobre a hipótese desses sujeitos não terem acesso às 

informações que eles próprios julguem importantes. O Facebook, por exemplo, executa uma 

série de combinações que envolve o perfil dos usuários e as suas movimentações, verificando 

seus compartilhamentos, assuntos de interesse, curtidas etc. Com isso, o próprio site seleciona 

e apresenta conteúdos que julga ser do interesse desses sujeitos, omitindo, de certa forma, 

outras publicações que, por ventura, poderiam ser relevantes. Neste sentido, podemos nos 

arriscar a dizer que é a informação que está selecionando o sujeito e não o contrário, como 

muitos usuários imaginam. 

 Distantes de determinismos, mas ainda no cerne deste assunto, cabe-nos elucidar as 

possibilidades que esta sistemática promove aos sites e a tantos outros interessados.  

 

[...] nos bastidores das redes info-comunicacionais, o monitoramento das 

interações online alimenta gigantescos bancos de dados nos quais peritos 

trabalham para extrair algoritmos que traduzam perfis identitários e padrões 

de conduta articuláveis em nichos de consumo (CASTRO, 2012, p.135). 

 

 Neste universo, expandem-se os interesses de empresas que vislumbram garantir sua 

parcela de vantagem na ativa prática dos algoritmos presentes nos bastidores das redes sociais 

digitais. O sistema, que consegue decifrar as ações dos usuários na internet, transformando 

cliques, curtidas, comentários e compartilhamentos em prováveis informações que traduzem 

o perfil de consumidores, pode ser um aliado para a exposição de marcas nas redes sociais.  

 Neste ambiente em que empresas anunciantes podem estar em continua conexão com 

o público-alvo, é possível conquistar mais do que consumidores, mas também firmar 

valorosos interagentes, seguidores e fãs. Rodrigues e Toaldo (2014) sinalizam que as métricas 

oferecidas pelos sistemas de alguns sites podem confirmar a interface marca-consumidor, 

fundada na comunicação digital.  

 
Algumas iniciativas, como do Social Bakers, empresa de acompanhamento 

de marcas nas principais plataformas digitais – Twiter, Facebook, Google, 

YouTube – vêm introduzindo métricas para avaliação da gestão de 

estratégias de comunicação das marcas nas redes sociais, pautando-se nos 

seguintes aspectos: os rankings de Número de Fans (Number of Local Fans); 

de Engajamento (Average Post Engagement Rate) e de Devoção (Average 

Response Rate). (RODRIGUES e TOALDO, 2014, p.338). 
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 As empresas de bens e serviços que investem em divulgação nas redes sociais, 

frequentemente, direcionam o foco das narrativas publicitárias no possível engajamento dos 

consumidores. O número de seguidores e fãs das denominadas funpages são elementos 

importantes para o sucesso dessa comunicação, mas o envolvimento do público, com 

participação e compartilhamento das publicações, pode ser determinante para as marcas.  

 Dados de pesquisa
73

 revelam que usuários brasileiros possuem hábitos de 

participação ativa nos sites de redes sociais. A maioria que busca por algum tipo de notícia, 

também admite comentar e compartilhar esses conteúdos, evidenciando uma característica 

que, neste ambiente, é reconhecida como engajamento.  

 Sabe-se, contudo, que em mercados paralelos são desenvolvidos inúmeros recursos 

para burlarem os números que representam o sucesso de uma publicação nas redes sociais, 

como já destacamos em outros momentos. Desta forma, o conceito de engajamento 

compreendido pelos algoritmos dos sites não deve ser condição sui generis na avaliação das 

estratégias, pois, embora os sistemas operacionais de inúmeros sites tenham sido 

constantemente atualizados para inibirem este tipo de artimanha, ela ainda se faz presente no 

circuito digital. 

 No cenário em que incidem relacionamentos entre empresas e público-alvo, Moffitt e 

Dover (2012, p. 3) apontam o surgimento das wikibrands, que são constituídas por “[...] um 

conjunto progressivo de organizações, produtos, serviços, ideias e causas que tiram proveito 

da participação, influência social e colaboração dos clientes para gerar valor nos negócios”.  

 Essa dinâmica colaborativa tem interferido também na forma como as empresas têm 

trabalhado para gerar abrangência nos mercados de atuação. Nos dias atuais, o setor de 

marketing, em confluência com as agências de publicidade, promove a visibilidade de marcas 

investindo em ações nas redes sociais que incitam consumidores a vivenciarem “experiências” 

com a marca anunciada.  

 Por vezes, considerando referências que revelam
74

 o sucesso de anúncios em vídeos 

entre a audiência brasileira nas redes sociais, a comunicação também é articulada em 

produções com conteúdos que, além de divulgar a marca, também entretém o seu público-

alvo. 
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 Digital Future in Focus Brazil 2015. Disponível em < https://www.comscore.com/por/Imprensa-e-
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Os resultados expostos no relatório da Digital Future in Focus 2015
75

 revelam que, 

nos últimos seis meses, os anúncios digitais em formato de vídeo cresceram 18% em minutos 

assistidos por espectadores, fator que pode representar um possível engajamento
76

 por parte 

dos usuários para este tipo de publicação.  

Em seus números, a análise também aponta que a tática de incluir perguntas em 

publicações pode estimular a participação dos usuários e ainda ampliar a possibilidade de 

envolvimento deles. Sobre isso, no mesmo relatório consta que duas em cada dez publicações 

do tipo “patrocinada”, utilizaram-se deste modelo questionador para promover a participação 

dos usuários em seus anúncios no Facebook, em 2014.  

Nota-se, que as possibilidades estratégicas que o mundo digital proporciona à 

comunicação publicitária favorecem o diálogo entre empresas e consumidores, transmitindo-

se em um caminho de duas vias. Rodrigues e Toaldo (2014, p.344) defendem que: 

 
[...] com o surgimento da internet e das redes sociais, o consumidor ganhou 

um espaço privilegiado para se manifestar sobre posicionamentos das 

marcas. As manifestações ganharam acesso fácil e barato, com as 

possibilidades de comodidade, virulência e poder a partir das ferramentas 

virtuais. Não só produtos/serviços passam a ser questionados com mais 

ênfase, mas conceitos, ideias, valores e propostas das marcas em geral.  

 

 Contudo, embora se apregoe a ideia de que o formato participativo explorado na 

comunicação contemporânea (comumente difundido na mídia digital) desloca o poder para as 

mãos da audiência, sabe-se que o controle efetivo da mensagem ainda se encontra à 

disposição dos investidores. As plataformas de redes sociais, por exemplo, sustentam formas 

operacionais em seus sistemas que, entre outros cuidados, providencia o direcionamento e 

monitoramento de todo conteúdo publicado.  

 No Facebook, o EdgeRank
77

 é o responsável por “filtrar” quais as informações são 

relevantes para cada usuário conectado à rede, disponibilizando no feed de notícias dos 

sujeitos somente aquilo que é determinado como sendo do interesse daquele perfil. O sistema 

também avalia os posts, qualificando como significativos ou não para serem direcionados aos 

usuários, interferindo, de certa forma, no alcance que as publicações podem obter.  
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 Disponível em <https://www.comscore.com/por/Imprensa-e-eventos/Apresentacoes-e-documentos/2015/2015-
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 Elementos como afinidade, relevância e tempo são fatores analisados pelo 

EdgeRank. A quantidade de interações, o número de visitas realizadas em determinada página 

ou perfil, as mensagens compartilhadas, as visualizações e curtidas determinam a afinidade 

que existe entre os usuários, o que pode garantir a exibição das publicações entre essas partes. 

O item relevância é avaliado pela repercussão que aquele conteúdo publicado gera, ou seja, 

quando um usuário publica alguma informação, ela fica visível para os pares com quem ele 

tem “afinidade”, mas, à medida que essa publicação aumenta em números de curtidas, 

comentários e compartilhamentos, o sistema entende que ocorreu um engajamento e, então, 

expande a capacidade de audiência para os demais amigos, ficando aparente também no feed 

de notícias daqueles com quem ele não têm tanta “afinidade”. O tempo é o outro fator 

examinado pelo algoritmo da rede social. Com relação a isso, o sistema providencia uma 

classificação de ordem cronológica, priorizando a exibição de publicações mais novas à frente 

de publicações mais velhas.  

 No YouTube, o processo de ordenar os vídeos para visualização dos usuários 

também depende de sistemáticas aplicadas pelo algoritmo do site. Para termos ideia das 

dimensões que representam o acervo deste site de rede social, basta considerar que são 

carregadas mais de trezentas horas de vídeo para o YouTube a cada minuto
78

. Esse registro, 

também desperta a atenção dos produtores de conteúdos para a criação de atrativos que 

possam garantir visibilidade para seus filmes no abundante universo de ofertas que está 

ininterruptamente à disposição dos internautas.  

 Para não engrossar o rol de vídeos esquecidos nos servidores da rede social, os 

produtores desdobram-se em manejos para que suas produções prosperem em números de 

visualizações. Dentre as táticas aplicadas, manifesta-se ávido empenho para a elaboração de 

títulos interessantes diretamente relacionados com as palavras-chave (ou tags) definidas no 

momento da publicação. Também, faz-se notório o esforço em redigir uma descrição sucinta e 

objetiva do conteúdo oferecido no vídeo, objetivando garantir o interesse por parte da 

audiência.  

Como forma de consolidar a exposição, muitos também adotam expor em outras 

plataformas o endereço do link de seus vídeos, divulgando em blogs e/ou sites que oferecem 

conteúdos relacionados. Essa iniciativa, além de expandir o alcance da publicação, pode 

contribuir também para oferecer elementos de um possível engajamento. Assim, é provável 
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que o algoritmo da rede social avalie esse crescimento e providencie uma melhor exposição 

da produção, colocando o vídeo como uma das primeiras sugestões para visualização. 

 

O ciclo de retroalimentação despertou o interesse do ativista Eli Pariser, que 

publicou em 2012 um livro chamado Filter Bubble (A Bolha dos Filtros), 

referindo-se ao efeito do algoritmo em nossas vidas: ao buscar “Egito” no 

Google, alguns usuários recebem informações sobre revoltas e, outros, 

apenas sobre férias nas pirâmides, tudo em função de seu comportamento 

prévio (SALAS, 2015). 

 

 As escolhas feitas pelos internautas, entre as propostas de navegação sugeridas pelos 

algoritmos do YouTube, do Facebook ou de qualquer outro site, embutem informações a 

respeito das preferências desses sujeitos. Essa afirmação, além de asseverar tudo aquilo que já 

vínhamos tratando até o momento, também permite entendermos o quanto as relações 

comunicacionais das redes digitais estão envolvidas em processos cíclicos de interesses: de 

um lado, os próprios sites que, equipados por mecanismos de inteligência, reconhecem os 

sujeitos e oferecem a eles conteúdos específicos para cada perfil e, por outro, os usuários que, 

seduzidos pelas sugestões de entretenimento, de informação e/ou de lazer personalizadas, 

rendem-se ao estímulo e participam com seus cliques, suas curtidas etc.  

 Envolvidos neste circuito, encontramos ainda, os empresários do mercado de bens e 

serviços que, cientes desse processo, investem cada vez mais em ações direcionadas a esse 

público participativo conectado às redes sociais, constituindo o consumidor conectado.  

 

3.3 RASTROS DIGITAIS: INFORMAÇÕES E LUCRATIVIDADE 

 

Propondo uma analogia, podemos dizer que aquilo que ocorre no processo 

convencional da comunicação dita tradicional entre sujeitos, também acontece na lógica 

aplicada entre máquinas que acessam a internet. Em ambos os procedimentos 

comunicacionais, as partes envolvidas (na primeira sendo pessoas e na outra as máquinas) 

devem apresentar domínio da linguagem utilizada para que seja possível efetivar a 

comunicação (transmitindo a mensagem). 

No caso, é essa comunicação entre máquinas que garante aos usuários o acesso aos 

sites e todo conteúdo disponível na rede. Para que a ação aconteça, é necessário que os 

computadores, os servidores ou qualquer outro dispositivo tecnológico de entrada na web 

disponham de uma mesma “linguagem”. Especificamente, que façam uso dos protocolos da 

internet. 
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Os denominados Transmission Control Protocol
79

 (TCP) e o Internet Protocol
80

 (IP) 

são protocolos que concentram uma sequência de diretrizes estabelecidas pelos sistemas que 

operam a internet e que permitem que dois equipamentos conectados possam se comunicar.  

Sem grande rigor, podemos afirmar que o TCP/IP é utilizado para a transmissão de 

dados pela internet. Por meio desses protocolos, é possível que uma mensagem de origem 

chegue até o seu destino. Neste contexto, toda conexão na web gera um endereço de IP, que é 

constituído por números que, em ordem, especificam a rede e o host dentro dessa rede no 

acesso realizado. Apesar da sequência numérica não identificar uma máquina 

individualmente, mas uma conexão que pode ser compartilhada por aparelhos roteadores, por 

exemplo, os números marcam uma trilha na navegação dentro do circuito world wide web.  

Isso funciona como uma espécie de “digital” ou “pegadas” eletrônicas, em que 

sistemas se comunicam e armazenam informações. As marcas geradas nos ambientes 

visitados na rede mundial de computadores, a partir dos protocolos, podem ser facilmente 

rastreadas e, em muitos casos, é alvo de vigilância mercadológica, política, econômica, 

policial e social. 

A pesquisadora Fernanda Bruno (2013), discorrendo sobre rastros digitais, esclarece 

que o monitoramento e arquivamento das ações na web são facilitados pela própria estrutura 

de comunicação na rede. Além daquelas informações explícitas em postagens, dados de perfil 

e publicações pessoais nas redes sociais, o intercâmbio de dados, que acontece por meio de 

navegadores, permite que toda ação no ambiente digital deixe um rastro potencialmente 

recuperável. 

 

Os métodos de monitoramento vão desde o rastreamento de cliques e a 

mensuração do tempo dedicado a cada página web até a captura 

automatizada do que teclamos quando visitamos um site, por exemplo. 

(BRUNO, 2013, p. 146). 

 

As possibilidades de rastreamentos, entre diversas perspectivas, também expandem a 

produtividade das campanhas de divulgação de empresas naquilo que se refere ao alcance e 

abrangência do público-alvo na internet. Exemplo disso é o denominado remarketing. Este 

recurso de visibilidade é um entre inúmeros outros que também se vale da lógica de 

rastreamento dos internautas para fins mercadológicos.  

                                                 

79
 Tradução livre: Protocolo de Controle de Transmissão. 

80
 Tradução livre: Protocolo de Internet. 
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Quando falamos de remarketing, estamos nos referindo a um modo estratégico para 

localizar, dentro do espaço digital, os clientes potenciais de empresas, marcas e prestadores de 

serviços, exibindo para eles os anúncios com conteúdos que possam interessá-los. Essa 

estratégia só é possível porque o site desses anunciantes, quando munido de sistemas 

específicos, consegue identificar e monitorar os usuários que o visitam. Isso acontece mesmo 

que esse sujeito não efetive compras ou qualquer tipo de cadastro na página em questão. 

Segundo Bruno (2013, p.124), “[...] há informações que “emanam” de nossas ações na rede e 

geram rastros de segunda, terceira ordens. Vestígios que se inscrevem em nosso navegador e 

nos sites que visitamos (cookies e beacons
81

), contendo o registro de nossa navegação”.  

Para isso, os cookies
82

 de determinados sites são então inseridos nos navegadores dos 

visitantes, conseguindo armazenar informações sobre cliques, tempo dedicado à visita e 

elementos das buscas realizadas pelos sujeitos. Como o cookie reúne informações possíveis de 

delimitar as preferências dos internautas, determinados anúncios (com conteúdos relativos às 

suas movimentações) começam a “persegui-los” em vários outros sites dentro da denominada 

rede de display
83

.  

Essa fluidez no contínuo monitoramento, na capacidade de vigilância e na construção 

de perfis de consumo, arquiteta uma lucratividade que se manifesta nas constantes práticas 

que promovem, cada vez mais, as interações nas redes sociais. Podemos associar essa ideia ao 

fato de que quanto mais tempo o usuário ficar na rede maiores serão as chances desse sujeito 

gerar lucros para os sites que promovem relações sociais, divulgações e notícias. 

No Google Adwords, por exemplo, um dos elementos que contribui para entender os 

investimentos publicitários pode estar relacionado à extensa rede de sites que a conhecida 

página de buscas abrange. Neste amplo universo de rastreamento, as práticas de remarketing 

podem oferecer eficientes resultados de convergência para os sites de empresas anunciantes. 

Na rede social mais popular do mundo, as dinâmicas que providenciam remarketing 

das publicações comerciais foram efetivadas a partir de 2013, por meio do Facebook 

Exchange. Com características particulares, o sistema também oferece essa prática de 

exibição de anúncios. 
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 Nota da autora: “Cookies e web beacons são as duas tecnologias de rastreamento mais comumente usadas na 

Internet atualmente” (BRUNO, 2013, p.9, nota 7). 
82

 Denominação utilizada para identificar um arquivo de texto simples, que armazena dados para um endereço 

específico na internet.  
83

 A Rede de Display do Google permite colocar anúncios em vários sites de notícias, blogs e outros sites na 

Internet para alcançar mais clientes em potencial, por exemplo. 
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Diferentemente de outras páginas que ampliam a exposição de marcas e empresas em 

rede de displays, como já exposto anteriormente, o Facebook Exchange intensifica esta 

exposição dentro do próprio site da rede social, gerando os mesmos e despercebidos cookies 

nos navegadores dos usuários. A diferença está no fato de o sistema providenciar que os 

anúncios sejam exibidos exclusivamente aos internautas quando conectados à rede social. 

Assim, o usuário navega por inúmeros sites de seu interesse em toda a web, mas quando 

confirma seu login no Facebook é rapidamente interpelado por anúncios associados ao 

conteúdo explorado na internet. 

Em abril de 2014, Janet Vertesi, uma professora do curso de Sociologia da 

Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, relatou, na conferência Theorizing the Web
84

, 

a experiência de “fuga” que vivenciou para que sua gravidez não fosse “descoberta” pelos 

sistemas de rastreamento de dados no ambiente digital. A ideia de livrar-se do monitoramento 

das informações fez com que a professora investisse grandes esforços para que seu perfil nas 

redes sociais, por exemplo, não fosse relacionado à sua condição de gestante. Para se livrar de 

publicações mercadológicas relacionadas ao mesmo tema, Janet Vertesi ainda utilizou 

diversas manobras para os acessos a serviços na internet. Entre as estratégias empregadas para 

manter o anonimato, estava o uso de navegador específico
85

 para manter o anonimato na rede, 

as compras online efetivadas com vales-presentes e os pagamentos realizados em dinheiro, 

para que informações sobre itens comprados não fossem repassadas às bandeiras de cartões de 

crédito.  

 No entanto, a experiência de livrar-se dos rastreamentos despertou a atenção dos sites 

de vendas online e também rendeu à professora universitária alguns inconvenientes. Tudo 

isso, porque a utilização de sistemas que inibem a identificação dos usuários e seus 

comportamentos de navegação na web é reconhecida como artifício para ocultar condutas, 

muitas vezes, transgressoras. Assim, o fato de adquirir um vale-presente na Amazon.com no 

valor de quinhentos dólares, pagos em dinheiro, fez com que o site notificasse Janet Vertesi 

de que tal ação (julgada como suspeita) seria avisada às autoridades do governo americano.  

Essa condição imperativa de rastreamento na internet não disponibiliza aos usuários a opção 

de não conceder suas informações que, frequentemente, abastecem bancos de dados que são 

                                                 

84
 Conferência anual que em que se reúnem acadêmicos e profissionais da comunicação, cultura etc., a fim de 

promoverem reflexões e discussões sobre as interações entre a web e a sociedade. Outras informações, 

disponíveis em < http://www.theorizingtheweb.org> Acesso em 10/02/2016. 
85

 No caso, a utilização do TOR – um sistema que protege as informações de navegação por transformar em 

códigos específicos os acessos na rede.  
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utilizados em negociações lucrativas para os gestores de afamados sites da rede mundial de 

computadores. 

 Em uma reportagem que propunha uma reflexão sobre a experiência de anonimato da 

professora de Princeton, o jornal britânico The Guardian, publicou que tentativas para se 

permanecer anônimo na internet podem fazer com que autoridades fiquem em alerta.  

 
This is why the industry response to protests about tracking is so inadequate. 

The market will fix the problem, the companies say, because if people don't 

like being tracked then they can opt not to be. But the Vertesi experiment 

shows that if you take measures to avoid being tracked, then you increase the 

probability that you will be (NAUGHTON, 2014).
86

 

 

Segundo Bruno (2013), atualmente os sistemas de monitoramento tornaram-se 

correntes. De fato, é possível que qualquer website com controle de seus visitantes consiga 

preparar um simples banco de dados sobre esses internautas. A autora destaca ainda que:  

 

O valor econômico, estratégico e heurístico dos rastros digitais reside, 

sobretudo, no tipo de conhecimento que eles permitem gerar. [...] No campo 

da vigilância, a história está repleta de vínculos entre o ato de inspecionar 

indivíduos e a produção de classificações e conhecimentos que permitam 

governar as suas condutas. [...] Os bancos de dados e o profiling envolvem 

um sistema particular de classificação e conhecimento de indivíduos e 

grupos. [...] A mineração de dados é uma técnica estatística aplicada que 

consiste num mecanismo automatizado de processamento de grandes 

volumes de dados cuja função central é a extração de padrões que geram 

conhecimento. [...] O conhecimento extraído pela mineração de dados não 

segue processos dedutivos ou baseados em hipóteses previamente 

formuladas, mas sim processos indutivos baseados em algoritmos que 

extraem padrões e regras de correlação entre elementos. (BRUNO, 2013, p. 

158-159). 

 

Constituída por estruturas de funcionamento que facilitam densos conhecimentos a 

respeito de sujeitos a partir do rastreamento e mineração de dados, a internet favorece 

intervenções mercadológicas que se valem de perfis
87

 de consumo calculadamente 

identificados. Embora se reconheça que há, no ambiente digital, expressivas oportunidades 

para que empresas de bens e produtos gerem conteúdos com base em interesses de mercado,
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 Tradução livre: “É por isso que a resposta para protestos sobre rastreamentos é tão inadequada. O mercado irá 

resolver o problema, dizem as empresas, porque se as pessoas não gostam de serem rastreadas, elas poderiam 

optar por não ser. Mas a experiência de Vertesi mostra que se você tomar medidas para evitar ser rastreado, 

então você aumenta a probabilidade de ser”.  
87

 Considerando a ideia de perfil apresentada por Bruno (2013, p. 161) em que: “O perfil não é nem uma medida 

nem um valor, mas um padrão de ocorrência de um certo fator (comportamento, interesse, patologia) num 

dado conjunto de variáveis”.  
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sabe-se que os almejados resultados de visibilidade e reconhecimento público, não estão 

prontamente à disposição e ainda demandam intensos esforços para que marcas se destaquem 

em um mercado cada vez mais competitivo. 



 

 

66 

4  PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA CONTEMPORÂNEA 

 

4.1 A PUBLICIDADE NA SOCIEDADE 

 

A comunicação mercadológica sempre tem sido alvo de julgamentos críticos. As 

atuais manifestações estratégicas que envolvem o consumidor em teias de produções, que se 

constroem a quatro ou mais mãos, têm despertado ainda mais a atenção de teóricos para as 

ações publicitárias contemporâneas. Contudo, podemos observar que as críticas direcionadas 

à comunicação produzida para fins comerciais na atualidade não se diferem totalmente 

daquelas já lançadas a essa mesma prática nos primórdios de suas edições. 

Partindo dos preceitos frankfurtianos, a publicidade emergiu como um processo de 

dominação da sociedade, fabricando opinião e ocupando o lugar de um modelo pautado na 

“[...] discussão pública em um reconhecimento comum da força e da razão e a riqueza da 

troca de argumentos entre indivíduos” (MATTELART, 1999, p.82). Imputava-se a esse modo 

de comunicação com conteúdo previamente estabelecido um comportamento padronizado dos 

sujeitos sociais que, entre outros aspectos, inibia as manifestações reconhecidas como 

espontâneas e diretas. Neste contexto, em que se prenunciava o declínio do espaço público, 

sob a luz da ideologia crítica da Escola de Frankfurt, o filósofo Jürgen Habermas contempla 

então a sujeição da sociedade. 

O princípio da publicidade se define como pondo à disposição da 

opinião pública os elementos de informação que dizem respeito ao 

interesse geral. O desenvolvimento das leis do mercado, sua intrusão 

na esfera da produção cultural, põem no lugar dessa argumentação, 

desse princípio de publicidade e dessa comunicação pública formas de 

comunicação cada vez mais inspiradas em um modelo comercial de 

“fabricação da opinião” (ibidem, p.82). 

 

 Entre os inúmeros atributos que cercam essa prática que providencia visibilidade 

comercial, podemos destacar algumas que a caracterizam na sociedade contemporânea, como, 

por exemplo, a sua importância para o desenvolvimento econômico, a disposição em 

transformar artefatos de produção em bens carregados de sentidos e significações sociais. 

“Podemos perceber o sistema publicitário atribuindo conteúdos, representações, nomes e 

significados ao universo dos produtos; o fluxo constante de serviços, produtos e bens a que 

somos submetidos é fundamentalmente categorizado para nós pela publicidade” (ROCHA, 

1990, p.69). 
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Para tanto, o sistema publicitário, por meio de discursos de convencimento e/ou 

persuasão, promove um desafio de troca com o consumidor, em que um produto/serviço 

recebe o tratamento de identidade (uma marca que passa a ser conhecida) e também pode 

providenciar ao sujeito que o consome uma imagem, definindo-se mutuamente. 

 

O papel do discurso publicitário não se reduz à ‘simples’ aposta da 

comunicação. Ele serve para ‘comunicar’, é verdade, mas seu interesse 

essencial não reside nisso. [...] a publicidade consiste fundamentalmente na 

criação e na definição de territórios (os territórios das marcas) aos quais 

aderem pessoas. [...] Na verdade, não são as marcas e os consumidores que 

se comunicam, mas os consumidores entre si, no reconhecimento recíproco 

de um mesmo pertencimento, pela consciência de encontrar um objeto 

comum na trivialidade do consumo (QUESSADA, 2003, p.12). 

 

 

Na capacidade de orquestrar a transição de objetos de produção a bens de consumo, 

de informação coletiva a conteúdo direcionado a sujeitos em particular, delineia-se a função 

reguladora das áreas agenciadas pelo sistema publicitário. Nesta perspectiva, Carrascoza 

(2014, p.55) explica que “[...] a partir da intervenção publicitária, os produtos deixam de ser 

reconhecidos pelo seu valor intrínseco ou pela utilidade material, e ganham o que Baudrillard 

chama de ‘calor’, uma vez que são atribuídas a eles características personalizadas”. Segundo o 

autor, a publicidade apresenta em cada época (períodos sociais) uma versão de mundo 

favorável e a gratificação correspondente. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que a comunicação comercial atribui 

“personalidade” aos produtos, por meio de campanhas estruturadas em estratégias 

sistematicamente articuladas, ela também “classifica” uma personalidade para os prováveis 

compradores daquilo que é anunciado. Neste processo, notamos sujeitos se identificarem com 

o conceito, a imagem e a proposta de determinadas marcas, tornando-se, efetivamente, seus 

consumidores.  

Contudo, há uma complexidade maior que envolve discursos, narrativas e lógicas 

nessa dinâmica de construção de imagem da marca e constituição de consumidores, que não 

pode ser sintetizada, mas explorada. De acordo com Quessada (1990, p.15), “[...] a 

publicidade ocupa o centro do sistema de produção dos objetos e de gestão da circulação 

destes”. Há uma estruturação discursiva minimamente necessária para que este tráfego 

aconteça. 
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Conforme exposto por Carrascoza (2014), a publicidade faz uso de inúmeros 

sistemas retóricos que indicam o modelo discursivo utilizado. Segundo o autor, a 

comunicação publicitária pode adotar uma: 

 

[...] estratégia apolínea, que acentua na mensagem os valores mais tangíveis 

do produto, por meio da razão, para convencer o público; ou opta por um 

formato dionisíaco, que visa à persuasão, voltando-se assim para os apelos 

emocionais (ibidem, p.55). 
 

Nos discursos publicitários, podemos observar também as intenções que cercam o 

conteúdo dessa comunicação. Independente dos modelos utilizados (apolíneos ou 

dionisíacos), normalmente, estrutura-se um discurso pautado na persuasão, aquele que é 

marcado para estimular uma ação da audiência. Detalhando ainda mais o assunto, Carrascoza 

(1999) discorre sobre o discurso deliberativo, aquele que é predominante nos textos 

publicitários e que se caracteriza pelo aconselhamento ao consumidor, objetivando despertar 

nele um julgamento positivo em relação à marca ou produto/serviço anunciados. 

Contudo, devemos avaliar no discurso publicitário que tanto seu potencial de 

aconselhamento quanto sua condição suasória podem, estrategicamente, serem deslocados do 

foco em marcas ou produtos anunciantes para uma orientação voltada a estimular o consumo 

de uma ideia ou uma experiência. Como enuncia Quessada (2003, p.86), “[...] a publicidade 

mantém igualmente a imprecisão entre informação e comunicação”.  Quando anunciado como 

informação, o discurso publicitário torna-se mais objetivo, podendo dispor de uma maior 

confiabilidade por parte do público-alvo.  

Em muitos casos, a marca que patrocina esse tipo de divulgação pode não dispor 

daquela mesma visibilidade praticada nas mensagens publicitárias já tidas como tradicionais. 

Entretanto, pelo teor informativo dessa prática comunicacional, é possível que o anunciante 

obtenha uma maior credibilidade entre o seu público consumidor. Para compreender melhor, 

podemos tomar como referência as campanhas de cunho social, por exemplo, em que não se 

evidenciam as chancelas especificamente, mas mantêm-se um discurso convincente para a 

propagação da ideia divulgada. 

Para Covaleski (2015), o fato de a publicidade ora ser associada a um conceito crítico 

de vulgarização do conhecimento ou, ainda, reconhecida como sinônimo de promoção de 

informação, expõe o quanto essa prática mercadológica tem sentido os efeitos de 

transformações ocorridas na sociedade, assim tendo então que se adaptar, se transformar e, 

conforme argumenta o autor,“se hibridizar”. 



 

 

69 

Barrichelo e Oliveira (2010) argumentam que a chegada da internet também 

ocasionou mudanças na concepção da publicidade tradicional, pois essa prática de 

comunicação teve de adaptar seus modelos para que pudesse disputar a atenção do 

consumidor com a nova mídia que despontou com uma proposta de oferecer informação e 

entretenimento de maneira mais personalizada.  

 

Agências de publicidade começaram a mudar suas estratégias a fim de se 

aproximarem novamente do consumidor. Cientes dos fatores que contribuem 

para a diminuição da eficácia da propaganda de massa, os publicitários 

começaram a mudar suas estratégias comunicacionais, levando em conta o 

novo panorama em que os consumidores estão inseridos (Ibidem, p.34-35). 

 

4.2 AÇÕES E TÁTICAS PUBLICITÁRIAS: DISCURSOS, NARRATIVAS E 

INTERPELAÇÕES 

 

Consciente de que o público-alvo de uma campanha não pode ser reconhecido como 

um ponto imóvel, mas passivo de movimentações e variações, os profissionais de 

comunicação têm se empenhado para desenvolver novas alternativas estratégicas, a fim de 

assegurarem a atenção dos sujeitos que compõem esse grupo de interesse de marcas 

anunciantes. 

Em outros capítulos dessa dissertação, iniciamos uma breve exploração do assunto, 

mas aqui trataremos de maneira mais específica alguns conceitos e formatos praticados na 

comunicação mercadológica contemporânea.  

Envolta em uma arte singular sustentada por narrativas persuasivas, conforme já 

esclarecido, a publicidade, atualmente, convida o público para participar da sua construção e 

sua propagação. Desse modo, observa-se que o limiar entre aquilo que entretém, informa ou 

diverte fica quase imperceptível. Contudo, mantém-se nas estruturas desse tipo de ação 

comunicativa o habitual modelo edificado em narrativas, uma vez que, notoriamente, tal 

prática se faz agente ativador do cérebro, expandindo o tempo de atenção da audiência. Em 

um universo mais amplo das storytellings,  

 
Ao longo da história, o sentido etimológico da palavra storytelling (story-

história; telling-contar), ou seja, o ato de ‘contar histórias’, adquiriu novos 

sentidos, assumindo variados graus de importância e diferentes significados. 

As histórias sempre existiram e é por meio delas que não somente nos é 

apresentado os mistérios do mundo, como também transmitimos nosso 

legado cultural para as gerações futuras (MASSAROLO, 2013, p.338). 
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Na publicidade, o ato de “contar histórias” relaciona-se diretamente com a 

construção de um mundo ficcional de uma marca. Carrascoza (2014) afirma que, por meio de 

narrativas publicitárias, criam-se universos possíveis, associados a um produto. Covaleski 

(2015, p. 42) reforça e complementa que todo texto na publicidade, “direta ou indiretamente, 

implícita ou explicitamente, remete a outros textos anteriores”. Isso funciona então como uma 

estratégia criativa que, somada a elementos persuasivos, permite que a narrativa se construa 

por relações intertextuais, reforçando o conteúdo do discurso. 

Embora as histórias narradas em campanhas publicitárias sejam desenvolvidas, em 

sua grande maioria, para criar enredos que potencializam a divulgação de marcas e também 

seus produtos, atualmente as abordagens vêm ganhando novos contornos. O ato de entreter a 

audiência torna-se tão importante quanto a capacidade de apresentar o produto ou a marca ao 

público-alvo. Com isso, notamos inúmeras estratégias em exposições comerciais que se 

difundem diariamente na mídia em que a história central da produção publicitária não fica à 

mercê da marca, mas desdobra-se em outros contextos narrativos. Desta forma, ocorre então, 

de maneira pertinentemente “casual”, a exposição de produtos e serviços (com suas devidas 

marcas), que são trazidos sutilmente para compor as cenas das tramas que, muitas vezes, 

foram desenvolvidas para divertir e entreter a audiência. 

Nessa interface, a marca ou produto anunciados surgem como algo complementar e 

não como um ponto fundamental da história narrada. Temos, então, aquilo que Carrascoza 

(2014, p.49) explica como sendo um detalhe, em que “[...] a história, enquanto é contada, 

esconde a finalidade persuasiva da propaganda; a cena de consumo é só uma cena da trama, 

mas a trama é construída para que ela brilhe, sem parecer tão importante”.  

Esse estilo de anúncio no qual, intencionalmente, marcas e produtos ocupam um 

segundo plano dentro da narrativa, fazendo com que a mensagem publicitária não se apresente 

de maneira categórica é denominado product placement
88

. Considerando que essa prática de 

exposição mercadológica, na maioria das vezes, também dialoga com atividades que 

envolvem entretenimento, os autores Hackley e Twinsakul (2006, p.64) explicam que: 

 

In this way product placement inserts the brand into the consumer’s 

experience with an intimacy that conventional promotion cannot match. 

Most importantly, the practice of entertainment marketing creates a 

symbiotic relation between promotional communication and mediated 

entertainment and abolishes the category boundary that separates the two. It 

seems clear that there are different cognitive and emotional engagements 
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 Tradução livre: colocação de produto. 
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with entertainment than with advertising, the most obvious being that, when 

a consumer is watching an advertisement, he or she knows that it is a paid-

for promotion designed for persuading them to engage in a commercial 

transaction. This is clearly not necessarily the case with entertainment 

marketing. In fact, the point of entertainment marketing is to disguise the 

persuasive intent of the brand exposure.
89

 

 

Segundo dados publicados
90

, essa prática, utilizada em publicidades do mundo todo, 

cresceu 12,8% no ano de 2014. Explora-se que o crescente aumento nesse modelo de 

comunicação comercial tenha ocorrido, em especial, por ser uma alternativa conveniente para 

atingir os consumidores da atualidade. Isto porque, como se sabe, os sujeitos sociais 

contemporâneos não se restringem ao papel de receptores de conteúdos midiáticos. Muitos, 

além de ter a opção de pular anúncios veiculados em comerciais de TV, também conferem 

audiência para programas de canais da internet e outras atrações
91

 em que os serviços de 

exibições são livres dos tradicionais anúncios. 

Quessada (2003, p. 119), avaliando a força do discurso publicitário, assegura que 

“[...] o poder da publicidade encontra sua origem numa concepção singular e industrial da 

primeira de todas as mídias: a linguagem”.  Para o autor, as agências de publicidade se 

encarregam de realizar uma atividade de transformação industrial em que tanto a matéria-

prima como o produto acabado são discursos. Deste modo, assevera Quessada, “a publicidade 

contribui para transformar o discurso em objeto de consumo e a primeira mercadoria vendida 

pela publicidade é a linguagem” (ibidem, p.121). 

Lançando um olhar específico sobre o discurso publicitário contemporâneo, podemos 

observar também que as mensagens oferecem, cada vez mais, uma estrutura discursiva alusiva 

às funções de linguagem. Carrascoza (1999) explica que isso é uma característica do texto 

publicitário atual e ocorre a partir de associações que uma mensagem pode desempenhar. De 

acordo com Camocardi e Flory (2002, p.18), “as funções da linguagem apontam o 

                                                 

89
 Tradução livre: Desta forma, o product placement insere a marca na experiência do consumidor com uma 

intimidade que a promoção convencional não pode igualar. Mais importante ainda, a prática de marketing de 

entretenimento cria uma relação simbiótica entre comunicação promocional e entretenimento mediado e abole 

a fronteira categórica que separa os dois. Parece clara a existência de compromissos cognitivos e emocionais 

com o entretenimento diferentes daqueles que há com a publicidade, é fato que, quando um consumidor está 

assistindo um anúncio publicitário, ele ou ela sabe que é uma promoção paga concebida para persuadi-lo a se 

envolver em uma transação comercial. Este não é, claramente, necessariamente, o caso do marketing de 

entretenimento. Na verdade, o ponto do marketing de entretenimento é disfarçar a intenção persuasiva da 

exposição da marca. 
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 Empresa de estudos de mercado PQ Media. 
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 Como o caso do serviço de streaming de audiovisual Netflix, que não interrompe a programação com anúncios 

publicitários. 
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direcionamento da mensagem para um ou mais elementos do circuito da comunicação”. Para 

estudiosos da linguística, as funções da linguagem
92

 são denominadas como referencial, 

emotiva, conotativa/imperativa, fática, metalinguística e poética.  

Buscando compreender melhor as características que envolvem as funções da 

linguagem e sua aplicação no contexto publicitário, podemos observar que as narrações 

convencionais são, habitualmente, de ordem referencial, pois falam de algo externo ao mundo 

do emissor ou do receptor. Trabalhando com elementos reais, esse é um tipo de comunicação 

comum ao jornalismo. Contudo, no atual momento, em que práticas de produções de 

conteúdos providos de informações atrativas a fim de seduzir consumidores para marcas e 

produtos tornaram-se constantes, percebemos que a função referencial também se manifesta 

enfaticamente na publicidade contemporânea. 

A função emotiva, por sua vez, emerge na narração quando o papel do emissor se 

sobressai e, de maneira direta, ele expressa suas atitudes e emoções. Nesta, a condição maior é 

sustentada pela parcialidade do sujeito que emite a mensagem a partir de um prisma 

particular, pois não ocorre nenhum tipo de referencial. Então, perde-se na comunicação 

qualquer caráter informativo e abre-se espaço para elementos emocionais. Podemos observar 

a manifestação dessa função, sobretudo, em peças publicitárias constituídas pela participação 

da audiência em que os sujeitos narram e compartilham nas redes sociais digitais as suas 

experiências cotidianas. 

Preparada para provocar a atenção do receptor, a função conotativa, também 

conhecida como imperativa, convoca a audiência da comunicação. Entre as funções da 

linguagem apresentadas aqui, a conotativa é provavelmente aquela que mais caracteriza os 

discursos publicitários. Podemos observar isso avaliando desde as campanhas mais remotas e 

tradicionais
93

 até aquelas praticadas com mais afinco na atualidade
94

. Hoje, notamos certa 

regularidade na aplicação da função conotativa nos discursos publicitários, sobretudo nas 

inúmeras ações publicitárias que, por meio de palavras de ordem, incitam a participação do 

público-alvo em construções e divulgações de suas mensagens. 

Verificando a conexão entre emissor e receptor no processo comunicacional, a 

função fática apresenta ênfase no canal em que se estabelece a comunicação. Podemos 

afirmar que ela é habitualmente empregada em situações tidas como ritualizadas, tais como 
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 Considerando a proposta de Roman Jakobson (1969 apud CARRASCOZA, 1999, p.38). 
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 Considerando como tradicionais aqueles anúncios publicitários que enunciam: “Compre um e leve dois”, por 

exemplo. 
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 Considerando como contemporâneas as ações publicitárias que são desenvolvidas, por exemplo, a partir da 

participação ativa dos usuários de redes digitais, enunciando: “Conte a sua história e participe”.  
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cumprimentos e saudações. De modo geral, a função fática não é especificamente apresentada 

na publicidade, muito embora possamos avaliar que, por seu “caráter cordial”, essa função da 

linguagem, eventualmente, pode favorecer a aproximação do emissor junto à audiência da 

comunicação. 

Observamos nos discursos elaborados em mensagens que discorrem sobre o próprio 

objeto apresentado, a estruturação da função metalinguística. Esse tipo de função, quando 

desenvolvida na publicidade, normalmente serve para desmistificar a própria mensagem 

publicitária. É como se fosse a propaganda “falando” dela própria. Por meio da 

metalinguagem, os criativos da comunicação arranjam contornos de realismo para o conteúdo 

apresentado, provocando assim uma possível aproximação com o público. 

Por fim, mas não menos importante, a função poética apresenta uma arquitetura 

sujeita a várias interpretações e, neste sentido, chama a atenção da audiência pela composição 

de sua forma.  Camocardi e Flory (2002, p.27) explicam que a “função poética ocorre quando 

a mensagem se volta para os seus próprios constituintes, tendo em vista produzir efeito 

estético através da ruptura da norma linguística ou de combinatórias inovadoras da 

linguagem”. Na publicidade atual, a função poética ganha destaque em campanhas de marcas 

como a Coca-Cola, em que se destaca o seguinte texto: Sabe quem pode se achar a última 

Coca no deserto? A última Coca no deserto
95

, ilustrado por uma imagem em que aparece uma 

latinha do refrigerante afundada na areia.  

Com estratégias comunicativas aprimoradas pelo uso de recursos tecnológicos 

contemporâneos, as campanhas publicitárias produzidas e veiculadas recentemente, além de 

implementarem a aplicação de discursos construídos por estruturas já conhecidas da 

linguagem têm, também, alcançado novos contornos característicos. De acordo com Scott 

Donaton (2007), as tecnologias digitais têm contribuído para instituir novos formatos à 

publicidade. O autor afirma ocorrer uma modificação na comunicação mercadológica 

difundida nos dias de hoje, em que diminui o uso de modelos do tipo intrusão para expansão 

de modelos do tipo convite. Explicando as diferenças entre esses modelos, Donaton expõe 

que: 

No modelo intrusivo era importante que a publicidade tivesse bons modos, 

precisamente por não ter sido convidada. No novo modelo, então, a 

publicidade não tem opção. Se ela não respeitar o consumidor, não vai 
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 Conforme divulgado na funpage oficial da marca no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/cocacolabr/photos/a.403402943147968.1073741828.357274534427476/5480667
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passar da porta de entrada, para começo de conversa. [...] A integração terá 

de ser feita de maneira sutil e sem sobressaltos, aparecendo como natural 

para o público. A integração feita de modo forçado vai ser tão indesejada 

quanto uma unha encravada e será rejeitada pelo público. A que dará certo 

terá desde o início o consumidor na mente e também o objetivo de oferecer-

lhe um conteúdo envolvente, procurando atender as necessidades de 

anunciantes, agências e criadores de conteúdo (DONATON, 2007, p.171). 

 

Acerca dos novos conceitos que envolvem os modelos da comunicação 

mercadológica contemporânea, Covaleski (2015) explica uma hibridização emergente entre o 

mercado publicitário, a indústria do entretenimento e as tecnologias interativas. Em referência 

ao denominado MVV, sigla que faz alusão à Madison, Vine & Valley, que corresponde a 

Madison Avenue, Vine Street e Silicon Valley, e que são endereços que representam 

respectivamente a sede de corporações mundiais de publicidade, a indústria de entretenimento 

em Hollywood e o centro de empresas de tecnologia e interatividade, esse autor destaca ainda 

a incidência da publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento, que 

atualmente também pode ser suscetível à interatividade e compartilhamentos no ambiente 

digital. 

A proposta de uma comunicação mercadológica baseada no entretenimento endossa 

a ideia de branded entreteniment. Esclarecendo a relevância dessa prática na atualidade, 

Donaton (2007, p.36) oferece-nos o depoimento de um executivo de propaganda que afirma 

que os produtos estarão gradativamente sujeitos ao entretenimento e, caso a abordagem 

mercadológica não seja estruturada de maneira divertida, as pessoas não se interessarão pela 

informação. Para esse profissional, não se trata do fim do comercial que não diverte, mas o 

fim de tudo aquilo que não divertir. 

Com exposições menos deterministas, mas de modo igualmente substancial, 

Covaleski (2015) esclarece que as novas configurações publicitárias são baseadas nos traços 

diferenciados dos receptores, que estão cada vez mais suscetíveis a interagir, interferir e 

partilhar experiências. Desta forma, as marcas que ajustaram em seus processos 

comunicativos recentes a participação dos consumidores, com efeito, também providenciaram 

o prolongamento da satisfação desses sujeitos que, até então, manifestava-se no ato de compra 

do produto anunciado.   

Atualmente, observamos um exaustivo empenho dos criativos da comunicação em 

envolver a participação ativa dos consumidores nos processos de produções publicitárias. 

Embora muitas vezes o uso dessa dinâmica seja justificado pelas prováveis alterações 

ocorridas na sociedade (e, por consequência, na audiência), não podemos ignorar o fato dessa 
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prática, eventualmente, intensificar o consumo dos anúncios mais que o próprio incentivo à 

compra daqueles produtos/marcas ali anunciados.  

Rocha (1990) lembra-nos que o consumo de anúncios não deve ser confundido com 

o consumo de produtos. O autor enfatiza o fato dos produtos serem vendidos para quem pode 

comprar, enquanto os anúncios são distribuídos indistintamente. Tudo isso nos conduz a uma 

reflexão a respeito daquilo que cerca as novas configurações publicitárias, pois, se por muito 

tempo a publicidade foi associada à oferta de produtos para vendas, hoje o divertimento 

passou a ocupar um lugar de destaque nesse processo, potencializando ainda mais o alcance 

público dessa forma de comunicação. 

Não podemos desprezar que as táticas comunicacionais que apresentam um modelo 

participativo do público-alvo fertilizaram-se em territórios tecnológicos digitais. Com isso, 

resultados práticos apontam que as empresas que migram suas exposições da publicidade 

tradicional para uma abordagem que envolve consumidores ativos em sites de redes sociais 

conseguem obter maior disponibilidade desses sujeitos para as marcas e produtos 

apresentados.  

Covaleski (2015, p.172) afirma que “as mídias de tecnologia digital devem 

redimensionar o impacto das peças publicitárias tradicionais, e as marcas estão buscando 

formas de trabalhar proativamente”. Os anunciantes têm investido em ações que mesclam 

publicidade e entretenimento, deslocando o foco do produto anunciado para o consumo da 

própria mensagem. Para Carrascoza (2014), 

 

[...] não é por acaso que, no mundo inteiro, a publicidade vem 

desenvolvendo novas possibilidades táticas. São as peças interativas na 

internet, o advertainment (a união de propaganda e entretenimento com 

apagamento proposital de fronteiras), as ações de guerrilha (encenações que 

objetivam influenciar o público pela emoção, pelo humor), as performances 

de branding experience [...] (CARRASCOZA, 2014, p.59). 

 

 No mesmo contexto em que se ordenam novas possibilidades estratégicas da 

comunicação publicitária, se organizam também os consumidores da atualidade. Atuando 

como parte basilar da tática mercadológica acertada, esses sujeitos contribuem para a 

composição e disseminação das mensagens publicitárias. Isto, por sua vez, transpõe a lógica 

daquilo que é socialmente reconhecido como tradicional na comunicação mercadológica. 
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 4.3 LÓGICAS DAS PRODUÇÕES PUBLICITÁRIAS QUE ULTRAPASSAM A 

FRONTEIRA DO “CONVENCIONAL” 

Vivenciamos hoje uma convergência dos meios de comunicação em que “[...] a 

circulação de conteúdos, que ocorre por meio de diferentes sistemas de mídias, sistemas 

administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais, depende fortemente da 

participação ativa dos consumidores” (JENKINS, 2009, p. 29). Notamos, que embora a 

divulgação de conteúdos patrocinados se desponte por meio de esforços estratégicos das 

empresas que anunciam nos ambientes digitais, a expansão de visibilidade alcançada por 

muitas dessas mensagens associa-se àquilo que Jenkins (2009) aponta como sendo uma 

“tática de apropriação popular”. O autor explica que o cenário de convergência incentiva os 

consumidores a procurarem informações e fazerem conexões em meio a conteúdos espalhados 

na mídia.  Como exemplo disso, podemos tomar os anúncios publicitários da marca de 

carnes
96

 que tinham a figura de um conhecido ator brasileiro e, em uma apropriação popular 

do slogan da campanha, acabou se tornando alvo de anedotas entre os usuários das redes 

digitais.  

Em meio a esse comportamento da audiência, materializa-se o “consumo produtivo” 

(CALABRESE, 1999), no qual o ato de consumir não ocorre de maneira passiva, mas 

engendra uma ação que modifica as características particulares da mensagem. Nessa mesma 

direção, Jenkins (2009) propõe a expressão “cultura participativa” em que tanto produtores 

como consumidores do conteúdo midiático tornam-se participantes ativos, interagindo de 

acordo com um novo conjunto de regras. A campanha #LugaresSeguros, da marca de 

chocolate Bis, estimulou essa cultura participativa ao publicar, num site de rede social, um 

anúncio em que os elementos de composição da imagem não apareciam harmoniosamente. Os 

usuários, incitados com a produção publicitária participaram e também publicaram os seus 

próprios anúncios com conteúdo inusitado. 

Servindo-se dessas configurações participativas, a comunicação mercadológica e os 

discursos que a sustentam, sobretudo na mídia digital, passam por alterações, tendo que ser 

permanentemente renovados.  

Como toda atividade dinâmica e em constante transformação – para não 

dizer evolução ou adaptação evolutiva – a publicidade tem se mostrado 

atenta e aberta a se reinventar. O próprio vocabulário publicitário vem se 

enriquecendo, e termos como guerrilha, rumor, viral, emboscada, realidade 
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 Anúncios da marca de carne Friboi que apresentavam a figura do ator Tony Ramos repetindo o slogan: Aqui 

tem Friboi. 
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aumentada, narrativas transmídia dentre outros, são cada vez mais populares; 

e estas novas configurações, a que remetem os neologismos, são 

rotineiramente praticadas (COVALESKI, 2015, p.153). 

 

As alternativas criativas utilizadas para obter a atenção do público-alvo e envolvê-lo 

no processo de construção da mensagem publicitária têm ultrapassado, frequentemente, a 

fronteira daquilo que é reconhecido como convencional. Neste cenário, as tradicionais peças 

produzidas em formatos com tempos precisos de exposição para os consumidores, embora 

ainda existam, agora convivem com um expressivo aglomerado de produções mercadológicas 

que se alastram diariamente nos circuitos digitais de comunicação.  

No afinco para atingir grandes audiências, as campanhas publicitárias da atualidade 

se desdobram em diferentes dinâmicas por múltiplas plataformas. Diariamente, vemos 

surgirem ações de marketing que se iniciam em ambientes offline (como por exemplo, os 

espaços públicos das cidades) e, em um processo continuado, são logo transformadas em 

vídeos/conteúdos que servem para divulgações que ocorrem também no ambiente online. 

Como, por exemplo, a ação promocional do banco Itaú que transformou uma estrutura de 

caixa eletrônico em karaokê para que as pessoas que cantassem a canção Love of my life
97

 

ganhassem ingressos para o festival de música patrocinado pelo banco. A ação, que aconteceu 

nas ruas do Rio de Janeiro, foi gravada e se transformou em um filme,
98

 que teve divulgação 

nos sites de redes sociais.  

Em outros casos, contemplamos ainda as estratégias das agências de publicidade que 

promovem comerciais em formatos específicos para a veiculação em TV
99

, mas também 

“convidam” o público para ver na internet outros desenvolvimentos da mesma narrativa em 

vídeos com tempo de exibição ampliado, disponíveis em sites como o YouTube. Como 

ocorreu no filme publicitário da marca de amaciante Comfort, na campanha #PuraVerdade
100

, 

que teve a versão de trinta segundos exibida na TV e a versão ampliada que foi publicada nas 

redes digitais.  

Essa difusão em múltiplos meios com conteúdos correlacionados é definida como 

crossmedia. É notório que esse cruzamento de mídia permite às campanhas publicitárias um 

alcance ampliado de público. No entanto, essa prática na distribuição da mensagem por
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 Música da banda britânica Queen, que se transformou em referência do Festival de Música Rock in Rio no 

Brasil 
98

 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=e0ZY2qbp9RI> Acesso em 10/02/2016. 
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 Normalmente, com variações entre 15, 30 e 60 segundos, no máximo. 
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 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=sQwDnrOCIAA> 
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diversos meios não é, propriamente, uma novidade na comunicação mercadológica, nem 

tampouco surgiu a partir da internet. Contudo, não se pode negar que a tática de crossmedia 

na publicidade contemporânea adquiriu dimensões ampliadas a partir do uso de recursos 

facilitadores da comunicação no ambiente digital, como, por exemplo, os sites de redes 

sociais. 

Muitos autores, entre os quais podemos destacar Carlos Alberto Scolari (2011), 

utilizam os termos crossmedia e transmedia storytelling como sinônimos. Contudo, para 

melhor compreensão dos delineamentos das narrativas transmídia, devemos considerar 

também os apontamentos de Jenkins (2009), que atribui grande valor à participação do 

público nas produções com essas características.  

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

maneira melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, 

ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos [...] A compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de 

experiência que motiva mais consumo (JENKINS, 2009, p. 138). 

 

O autor afirma ainda que o conceito de narrativa transmídia ganhou repercussão 

pública a partir de 1999, justamente com o sucesso alcançado pelo filme Bruxa de Blair
101

, 

que surgiu como uma produção independente construída e sustentada pelos relatos e 

pseudodocumentários sobre bruxas, publicados por usuários em sites específicos da internet.  

Discorrendo sobre transmídia, Finger e Souza (2012, p. 378) explicam que “não se trata de 

uma ação que transpõe o conteúdo de um meio para o outro, mas de uma expansão do produto 

que vai ser alterado e complementado por outros conteúdos, até mesmo pelos usuários, em 

diferentes meios e suportes”.  

Rodrigues e Toaldo (2014) esclarecem que as mudanças corporificadas nessa 

publicidade alteram seu status de integrada para conectada, estando presente e interagindo 

com seu público em todo o momento. No universo publicitário, são inúmeros os exemplos de 

comunicações desenvolvidas a partir do cruzamento dos meios e com a participação da 

audiência. No ano de 2011, uma determinada marca de cerveja, em seu lançamento, 

apresentou  seu  teaser
102

  em  comerciais  de  trinta  segundos  veiculados  na  televisão.  O 
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 Produção cinematográfica independente e de baixo orçamento. Lançada em 1999, obteve sucesso tornando-se 

um negócio lucrativo para os seus produtores. 
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 Fase de divulgação na pré-campanha. Tem o objetivo de despertar a curiosidade da audiência com conteúdos 

atraentes, mas sem expor a marca anunciante. 
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filme
103

 exibia uma mulher loira que não tinha a identidade revelada, mas que era fotografada 

por um suposto admirador. Ao final, com destaque em uma mensagem que dizia: Bem 

Misteriosa, o filme apresentava o endereço de um site para que o público pudesse acessar um 

conteúdo que estava disponível apenas na internet. A página específica exibia a imagem de 

uma fechadura e fazia um convite para que as pessoas interagissem nas redes sociais 

utilizando a hashtag
104

: #bemmisteriosa. A proposta era para que, quanto maior fosse o 

número de interações com a hashtag determinada, mais rápido seria revelado o mistério. Com 

sucesso, a ação atingiu mais de quarenta mil compartilhamentos utilizando a #bemmisteriosa 

e, no mesmo dia, foi revelada em comerciais veiculados na televisão, em revistas e também 

no rádio, a identidade da loira misteriosa que era protagonizada pela celebridade norte-

americana Paris Hilton.  

A lógica estruturada por discursos e dinâmicas que ativam um diálogo com a 

audiência, como essa aplicada na campanha publicitária citada anteriormente, divulga o 

produto sem que as estratégias persuasivas sejam direcionadas para o convencimento do 

público sobre a marca anunciada propriamente. O fato de envolver a participação do público 

para que novas fases da campanha sejam atingidas caracteriza um processo de diversão e 

brincadeira que, entre outros aspectos, potencializa a atenção dos consumidores e minimiza o 

infausto desgaste da mensagem publicitária. Para Castro (2012, p.136), 

  

A capacidade de conjugar de modo efetivo o fascínio do mundo dos 

espetáculos e a interatividade das redes de comunicação instantânea e ubíqua 

estão na base de estratégias como o buzz e o viral, pedras de toque da estreita 

imbricação que se configura nas redes sociais digitais entre negócios, 

comunicação e sociabilidade. Também as narrativas transmidiáticas, aquelas 

cujo universo ficcional se desdobra em múltiplas plataformas, têm sido 

amplamente exploradas pela indústria do entretenimento e também pelo 

marketing, contribuindo para configurar o internauta como receptor 

privilegiado de transmedia storytelling. 
 

No encalço de reter cada vez mais a atenção e a participação do público-alvo, em 

meados de 2007 despontaram na publicidade brasileira os anúncios que exibiam os QR 

Codes
105

. Normalmente representado por um bloco em formato quadrado, repleto de pontos 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ALs3wGPlvnY> Acesso em 10/02/2016. 
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 Sinal tipográfico: #, que antecede uma expressão. Muito utilizado em campanhas publicitárias na internet, 
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determinado assunto/expressão. 
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 Sigla do termo em inglês Quick Response. O código, que foi criado por uma empresa japonesa em 1994, a 

princípio servia para identificar peças do setor automobilístico. Com capacidade para armazenar cerca de 
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pretos ilegíveis, o símbolo passou a ser utilizado em peças publicitárias, sugerindo uma 

realidade aumentada capaz de integrar o real
106

 e o virtual. Funcionando como uma espécie de 

código de barras em 2D
107

 que contém informações complementares da mensagem publicada, 

hoje o QR Code pode ser facilmente escaneado pelas câmeras fotográficas dos aparelhos 

celulares. Por meio de um aplicativo específico de leitura, a mensagem cifrada capturada é 

então decodificada, expondo o trecho de um texto e/ou link que redireciona o sujeito para 

conteúdos disponíveis no ambiente online. 

Contudo, o grande vocativo das peças publicitárias que exploram o uso desse recurso 

pode estar atrelado ao fato daquela representação simbólica conter informações ocultas que 

ativam a curiosidade e “desafiam” a participação dos consumidores que, muitas vezes, 

contribuem e se dispõem a decifrar aquele conteúdo. 

Essa comunicação publicitária, que não se finaliza nela mesma, mas se faz de 

maneira contínua, de tal forma que ainda exige uma ação do consumidor para que seja 

concluída, molda as novas configurações da publicidade contemporânea. Segundo Carrascoza 

(2014), as empresas investem em recursos publicitários para manter o público “ligado” a elas. 

O autor explica que, para conservarem vivos os valores construídos pelas marcas nas 

narrativas publicitárias, as empresas se valem ainda de “todo o aparato midiático para 

permanecer o máximo de tempo no cotidiano dos consumidores” (ibidem, p.156).  

 

4.4 MODIFICAÇÕES DAS ABORDAGENS NARRATIVAS NA PUBLICIDADE  

A liberdade na composição dos formatos da comunicação publicitária e a autonomia 

na veiculação das mensagens, acertadas na denominada mídia digital, providenciaram aquilo 

que reconhecemos aqui como sendo os novos modelos na publicidade contemporânea.  

Dentre os padrões vigentes, a publicidade e/ou marketing viral destacam-se pela 

expansão entre os profissionais de comunicação mercadológica e marcas anunciantes que 

vislumbram a propagação das suas mensagens entre os usuários dos sites de redes sociais. 

Reconhecendo o marketing viral como estratégia publicitária, Barrichello e Oliveira (2010, 

p.35) esclarecem que: 

A palavra “marketing” da expressão está associada à ideia de divulgação de 

uma mensagem publicitária. O termo “viral” faz um paralelo entre o 

                                                                                                                                                         

quatro mil caracteres alfanuméricos, o QR Code tornou-se popularmente conhecido a partir do frequente uso 

desse recurso em anúncios publicitários.  
106

 Considerando como real o ambiente offline e o virtual como o ambiente online. 
107

 Formato bidimensional, em tela plana. 
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processo biológico de transmissão de um vírus de uma pessoa a outra no 

contexto real e o processo de transmissão de uma mensagem de um 

internauta a outro no contexto digital. O fato de a mensagem poder tomar 

proporções gigantescas na rede, num processo semelhante à lógica de uma 

epidemia viral, foi o que deu origem à expressão. 
 

Na expectativa de gerar buzz
108

, o conteúdo viral normalmente é produzido para 

garantir a atenção da audiência sem expor totalmente o seu teor publicitário. Covaleski (2015, 

p.197) explica que “a publicidade viral se apoia na exploração de redes sociais preexistentes 

para disseminar informações, conhecimentos e posicionamentos de marcas”. Transpondo 

qualquer dificuldade de garantir atenção, a propagação do conteúdo viral ocorre de maneira 

epidêmica, conforme assevera o mesmo autor. Para Barrichello e Oliveira (2010, p.36), o 

conteúdo publicitário criado com o objetivo de se tornar viral deve oferecer entretenimento, 

humor, ativar a curiosidade, conter informações úteis e interessantes o suficiente para que 

incitem o internauta a compartilhá-lo com seus pares.  

Embora as produções virais tenham se tornado uma estratégia publicitária em 

evidente destaque no mercado, não devemos ignorar que essa prática se dá de modo ainda 

imponderável. Como nos explica Castro (2013), não é possível determinar se um vídeo ou 

uma imagem irá viralizar na rede, pois isso só pode ser observado pelo “espelho retrovisor” e 

nunca antes.  

Contudo, quando acontece, o contágio da mensagem publicitária também é 

favorecido pelo ambiente que, entre outras vantagens, oferece dimensões em níveis 

exponenciais de pessoas reunidas em uma mesma rede de conexões. Neste sentido, a 

possibilidade de expansão da publicidade veiculada na internet organiza alcances em 

visibilidade que são muito diferentes da realidade conhecida nas campanhas difundidas na 

mídia offline. Sobre esse ponto, Nelito Falcão Silva (2008, p.81) explica que: 

 

Fora da rede telemática, ou no mundo real com suas “limitações” de tempo e 

espaço físicos, essa atuação do cliente ocorre sempre no âmbito do seu 

círculo de relacionamento social, com pouca ou nenhuma intermediação de 

um meio de comunicação, condicionada ao contato presencial. A novidade 

introduzida pela internet é a multiplicidade de maneiras do indivíduo 

manifestar a sua opinião e, no caso específico da relação cliente e empresa, 

tornar-se um agente ativo de divulgação da marca, produto ou serviço de 

determinada organização. 

 

                                                 

108
 Termo utilizado para definir a propagação “boca a boca” da mensagem mercadológica no ambiente digital. 
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Em entrevista exclusiva,
109

 concedida para esta pesquisa de mestrado, o publicitário 

Fernando Martins
110

 (2015) compartilhou suas experiências sobre a prática da comunicação 

mercadológica que envolve a participação ativa de consumidores, ao explicar que as ideias 

que incitam esse tipo de ação da audiência normalmente são bem acolhidas por anunciantes e 

profissionais da publicidade, sobretudo por fornecerem uma resposta rápida sobre a 

mensagem propagada. O publicitário avalia ainda que as ações que envolvem essa 

participação na internet servem para gerar relacionamentos, ou também para amadurecer 

relações com consumidores que já têm afinidade com a marca. Contudo, no entender do 

publicitário, qualquer estratégia desse tipo deve apresentar conexão com o propósito da 

marca. Caso contrário, correrá o risco de se tornar apenas mais um atrativo dentro do vasto 

universo digital. 

Observamos que as particularidades que cercam os modelos publicitários 

contemporâneos apontam novas estruturas da comunicação mercadológica. Nas mensagens 

que fluem por compartilhamentos em sites de redes sociais, também se inserem os discursos 

dos consumidores que, envolvidos no processo de desenvolvimento de conteúdos e 

propagação das mensagens nesse ambiente, têm suas próprias histórias entrelaçadas com a 

história das marcas. Com isso, as estratégias que disfarçam teor publicitário da mensagem 

podem tanto aguçar o interesse do consumidor quanto serem causas de polêmicas para as 

marcas.  

Um exemplo desse tipo de publicidade se deu no ano de 2012, quando o vídeo com o 

título Perdi meu amor na Balada viralizou na rede no mesmo dia em que foi publicado, tendo 

atingido a marca de quinhentos mil views no YouTube e reunido diversos comentários no 

Facebook em um só dia
111

.  O filme, supostamente amador, exibia o depoimento de um jovem 

que alegava ter perdido o contato telefônico de uma garota que conhecera em uma “balada” 

na cidade de São Paulo. O discurso com apelos emocionais fez do vídeo um sucesso entre 

internautas que, convocados pela narrativa, compartilharam o conteúdo e empenharam-se em 

ajudar o rapaz a encontrar o seu amor perdido. Poucos dias após essa primeira publicação, a 

empresa Nokia assumiu a autoria da mensagem. A marca divulgou um novo filme em que 

                                                 

109
 Como parte da metodologia aplica a essa pesquisa, foram realizadas entrevistas com profissionais do mercado 

publicitário, objetivando esclarecimentos sobre o ponto de vista prático em relação às novas configurações da 

publicidade contemporânea. As transcrições estão disponíveis nos Anexos 1 e 2. 
110

 Diretor geral da Agência F|Martins. 
111

 De acordo com estimativa da própria empresa e conforme publicação do jornal Meio & Mensagem, 

disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/17/Ascensao-e-

queda-apos-repercussao.html> Acesso em 10/02/2016. 



 

 

83 

uma terceira pessoa anunciava ter registrado, em foto, o número de telefone da pretendida 

garota. Tudo isso teria ocorrido graças à imprescindível qualidade da câmera de seu aparelho 

celular, um modelo de lançamento da marca anunciante.  Entre o lançamento e a publicação 

do último filme, esta campanha durou aproximadamente uma semana. Além de mobilizar 

inúmeros usuários que participaram, também rendeu infortúnios para a marca. Sentindo-se 

ludibriados pelo vídeo da campanha, alguns internautas recorreram ao Conselho Nacional de 

Autorregulamentação - CONAR para solicitar a suspensão da campanha. Contudo, o órgão 

arquivou a solicitação acatando as justificativas da defesa, que admitiu ter feito uso do 

marketing viral. Na avaliação dos conselheiros, “os filmes veiculados sem identificação 

deveriam ser entendidos como teasers dessa ação, adaptados à linguagem própria da internet e 

dos virais”
112

.   

Covaleski (2015, p.200) explica que “os ambientes virtuais, sustentados pela 

linguagem hipermidiática
113

, prevalecem no atual cenário comunicativo repleto de 

interconexões”. De toda maneira, preserva-se ainda nesse contexto o universo ficcional das 

narrativas publicitárias tradicionais, aquelas que irrigam o cotidiano midiático com histórias 

(CARRASCOZA, 2014), que mantêm o público conectado às mensagens justamente por 

oferecer a eles os “mundos” possíveis que são produzidos pelas marcas anunciantes. 

Na preservação desse imaginário, em que o improvável é justificado, os profissionais 

criativos da campanha Perdi Meu Amor na Balada sustentaram em suas declarações uma 

provável ideia de final feliz para o casal protagonista da narrativa. Tal qual o desdobramento 

comum aos contos românticos, declararam: 

 

Parte do sucesso da ação se deve, segundo Maria João Abujamra, sócia da 

NaJaca
114

, ao grau de realismo que sua equipe tentou empregar nos vídeos. 

Daniel existe, é seu amigo e, segundo ela, um “romântico”. Fernanda é 

Fernanda Ribeiro, também sua amiga. E os dois – acredite se quiser – 

marcaram um jantar para se conhecer melhor. Dá-se conta de que, na 

gravação do vídeo final, o beijo dos dois durou três minutos. “Os virais que 

saem hoje são só desgraça. Acreditamos que essa história seria uma forma de 

mostrar que o amor ainda pode nos fazer parar e compartilhar alguma coisa”, 

afirma Maria João. (ZANELLATO, 2012). 
 

                                                 

112
 ZANELATO, Eduardo Duarte. Nokia é absolvida por “amor na balada”. Meio & Mensagem, São Paulo, 13 

set. 2012. Comunicação. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/09/13/Nokia-e-absolvida-por-Amor-

na-Balada.html>. Acesso em 10/02/2016. 
113

 Constituída por inúmeros elementos sem apresentar, necessariamente, um começo ou um fim. Uma 

linguagem não linear.  
114

 Agência responsável pela criação da campanha da Nokia. 
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Em entrevista
115

, o roteirista e redator publicitário Michel Carasso (2015), 

responsável pela campanha Perdi meu amor na Balada, quando indagado sobre a tendência 

do entretenimento publicitário interativo e os possíveis interesses de visibilidade, divulgação e 

relacionamento com clientes que esse tipo de iniciativa pode gerar, pondera:  

O consumidor não é estúpido. Quando ele compartilha, interage, curte uma 

ação qualquer de uma marca, ele sabe que está, gratuitamente, fazendo 

publicidade para esta marca, contribuindo de alguma forma para o aumento 

das vendas do produto ou serviço. Quanto à tendência, acredito que seja das 

marcas apropriarem-se de conteúdos gerados pelos próprios consumidores. 

Isso já acontece, mas acredito que passará a acontecer com mais frequência. 

Os processos são efêmeros e explosivos na comunicação atual. Veja, por 

exemplo, o meme do John Travolta
116

 – organicamente este gif foi 

disseminado e replicado na internet, sem que houvesse investimento algum 

de mídia, sem que houvesse uma marca envolvida. No caso da campanha 

Perdi Meu Amor na Balada, a ideia foi criar uma história que engajasse o 

público a ajudar o personagem a encontrar o amor perdido e, enfim, revelar a 

marca no último vídeo. Em menos de 12 horas, o vídeo já tinha alcançado 

mais de um milhão de views sem um real de investimento em mídia. Por ter 

sido pioneira, a campanha foi polêmica, mas acredito que a melhor forma de 

se comunicar é criando histórias emocionantes, histórias com as quais as 

pessoas se identifiquem (CARASSO, 2015). 

 

Para o publicitário Fernando Martins, citado anteriormente, um dos desafios que 

envolvem esse diálogo entre marcas e consumidores no ambiente digital está relacionado ao 

fato desse fluxo comunicacional não oferecer controle sobre as mensagens publicadas e 

compartilhadas pelos usuários. Exemplificando, o publicitário cita o chef de cozinha Henrique 

Fogazza que, popularmente conhecido por seu trabalho como jurado do reallity show Master 

Chef, exibido na TV brasileira, normalmente publica fotos de seus pratos nos sites de redes 

sociais e convida o público para experimentá-los em seu restaurante. Contudo, entre os 

comentários de elogio, há inúmeras publicações que expõem mensagens de 

descontentamentos com as filas de espera e o preço praticado no restaurante. Para que essa 

abertura de diálogo no ambiente digital não se torne um SAC
117

 que recebe inúmeras 

reclamações, a marca anunciante tem que se preocupar também com o bom trabalho no 

offline.  

                                                 

115
 Também elaborada como parte da metodologia aplicada a essa pesquisa, em que foram realizadas entrevistas 

com profissionais do mercado publicitário, objetivando esclarecimentos sobre o ponto de vista prático em 

relação às novas configurações da publicidade contemporânea. 
116

 A imagem do ator hollywoodiano em atuação no filme Pulp Fiction, em que aparece gesticulando as mãos 

como se não estive entendendo algo que está acontecendo, foi apropriada por usuários da internet e 

transformada em animação. O gif do Travolta foi replicado entre internautas como forma de expressão para 

reações do tipo: “como eu me sinto quando...” 
117

 Sigla utilizada para o serviço de atendimento ao consumidor. 
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Indagado sobre os riscos de se ter o conteúdo de uma campanha publicitária 

transformado em chistes nas redes digitais, Martins esclarece que, no caso de campanhas para 

a web, é necessário prever essa possibilidade e trabalhar como em um processo de gestão de 

crise. Avaliar previamente se a campanha é suscetível a mensagens indesejáveis com 

potencial de xingamentos e, antecipadamente, oferecer memes
118

, por exemplo, criados pela 

própria agência de comunicação. De certa forma, é permitir que as piadas aconteçam, mas 

mantendo o “controle” por uma suposta dinâmica que deve ser criteriosamente monitorada.  

Para Michel Carasso (2015), o grande desafio das campanhas publicitárias que 

propõem interações no ambiente digital está em conseguir alcançar o sucesso com a 

participação ativa dos usuários das redes digitais. Em sua opinião, as marcas investem nesse 

tipo de comunicação para estar em contato com o consumidor, ganhar simpatia, 

reconhecimento e identificação. Contudo, esta aproximação traz subterfúgios 

importantíssimos para a marca – informações íntimas sobre seus consumidores e prospects
119

.  

 

 

                                                 

118
 Termo utilizado na internet para conceituar a ideia criativa de figuras, imagens e caricaturas que se 

espalham/replicam nas redes digitais. O nome meme é uma referência simplista ao amplo estudo apresentado 

por Richard Dawkins (1979) sobre a teoria de transmissão cultural. 
119

 Termo que representa clientes em potencial. 
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5 ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

Conforme esclarecido em outros capítulos dessa dissertação e reiterando o objetivo 

proposto na pesquisa, a fim de efetivar a investigação sobre as estratégias de comunicação 

mercadológica que utilizam dinâmicas de entretenimento para convocar consumidores no 

ambiente digital, foram avaliadas campanhas publicitárias que entretêm, divertem e 

promovem o consumo em sites de redes sociais. 

Neste capítulo, apresentamos as cinco campanhas publicitárias que foram 

selecionadas para a composição do corpus de análise. Destacamos suas particularidades 

quanto à exposição das marcas e produtos anunciantes, características narrativas, dinâmicas 

de entretenimento e suas qualidades interativas. 

Para a exposição do corpus, consideramos a ordem cronológica de lançamento das 

produções no ambiente digital. Desta forma, a leitura e análise das campanhas serão iniciadas 

com o filme Perdi Meu Amor na Balada que, a princípio, oculta seu caráter mercadológico e 

expõe o perfil romântico de um sujeito em busca de sua amada, tornando-se um viral em julho 

de 2012.  

Na sequência, o filme #VemSeanPenn, que apresenta o apelo de um jovem ator para 

que seu ídolo hollywoodiano seja convencido a comparecer ao lançamento do filme Colegas, 

em que o novato se destaca como protagonista. A ação conquistou o público e repercutiu em 

inúmeros compartilhamentos nas redes digitais em julho de 2013. 

Em seguida, a campanha de cunho social que causou grande comoção entre 

celebridades mundiais e sujeitos anônimos nos sites de redes sociais, o Desafio do Balde de 

Gelo, iniciado em julho de 2014. 

Seguindo a ordem, lançada em setembro de 2015, a campanha #EuSouPersonagem, 

do Universal Channel Brasil, que desafiou o internauta a compartilhar suas experiências de 

vida, comparando-as com o perfil de algum personagem fictício das conhecidas séries 

exibidas pelo canal anunciante.  

Finalizando, a campanha #LugaresSeguros, em que a marca de chocolate anunciante 

propõe aos consumidores que se escondam embaixo da mesa de Natal para que não sejam 

incomodados ao comerem seu Bis Xtra. O anúncio foi publicado no Facebook, em dezembro 

de 2015. 

Embora as campanhas selecionadas se diferenciem por suas particularidades na 

narrativa e se valham de distintas dinâmicas de entretenimento para a sua audiência, 

buscamos identificar nessas produções aquilo que reconhecemos como sendo artifícios da 
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comunicação mercadológica contemporânea que, entre outras coisas, incitam interações
120

 dos 

sujeitos conectados às redes digitais.  

De modo reincidente, notamos a manifestação de, pelo menos, três elementos 

característicos que podem ser reconhecidos como estratégicos para aquilo que concerne o 

(in)sucesso entre a audiência na internet. Classificamos esses elementos estratégicos como 

produção rústica; narrativa emotiva e conteúdo desafiador (Figura 2). 

 

Figura 2.  Elementos Estratégicos Característicos Identificados nas Campanhas Publicitárias 

Veiculadas em Sites de Redes Sociais 

 

 

Fonte: Produção própria, baseada no esquema apresentado por Daniel Sollero
121

 

 

A produção rústica diz respeito às qualidades particulares daqueles filmes e 

produções amadoras, criadas por usuários, por exemplo. De modo habitual, essas produções 

não apresentam traços de desenvolvimento e finalização realizados por um profissional. Neste 

elemento característico, o diferencial do vídeo ou anúncio está na forma de sua apresentação e 

não, necessariamente, no fato de ser realmente “rústico”. Ainda que a produção não seja 

amadora, ela deve se parecer como tal, provavelmente para ter mais chances de não ser 

considerada como uma mensagem publicitária e sim como conteúdo produzido 

espontaneamente por usuários da rede social.  Essa característica se faz estratégica e atrativa 

                                                 

120
 Considerando que essas interações podem ser em forma de comentários, compartilhamento do conteúdo ou, 

ainda, participação efetiva no processo de construção da mensagem publicitária.  
121

 Em matéria publicada sobre as características que motivam as pessoas a procurarem por comerciais no 

YouTube. Disponível em < http://www.b9.com.br/58133/social-media/a-morte-lenta-da-interacao-na-

internet%E2%80%8A/>. Acesso em 10/02/2016. 
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em um contexto no qual o público já se habituou a não prestar atenção à constante presença da 

publicidade nos ambientes nos quais circula.  

  A narrativa emotiva se refere às características das narrativas que influenciam a 

audiência por meio de mecanismos emocionais. Sua estrutura é “constituída por foco 

narrativo, enredo, personagens, ambiente e tempo” (CARRASCOZA, 2014, p. 16) e a ênfase 

recai sobre a mensagem comovente ou que, de alguma outra forma, convide a uma resposta 

emocional mais do que a uma interação de cunho racional. Nas produções publicitárias em 

que se oferece a narrativa emotiva, também se evidenciam nuances do discurso dionisíaco 

(CARRASCOZA, 2004). Em muitos desses casos, ocorre uma identificação do ficcional 

como elemento de realidade, o que mobiliza os usuários a interagir ao manifestarem suas 

reações por meio de comentários. O estímulo às emoções captura a atenção do público, que 

atende ao chamado e compartilha a produção sem, muitas vezes, perceber que se trata de uma 

publicidade. 

O conteúdo desafiador é determinado pela ideia lúdica acertada na mensagem. Com 

características provocativas, mas nem sempre declaradas explicitamente, o conteúdo 

desafiador normalmente surpreende e rompe com a expectativa da audiência. Assim, como 

em um processo instigante e divertido, comum em jogos de desafios, os internautas se fazem 

“jogadores” em busca de prováveis recompensas. Neste caso, o suposto “prêmio” é 

diretamente associado aos resultados que a sua ação participativa poderá alcançar, como, por 

exemplo, a solução para um enigma de desencontros, como ocorre no filme Perdi Meu Amor 

na Balada, ou a realização de um sonho, como aquele sugerido na ação #VemSeanPenn.  

Embora tais elementos estratégicos tenham sido observados entre as produções 

analisadas, entendemos que nem sempre eles estão claramente expostos nas campanhas.  

Evidentemente, há produções publicitárias nas redes digitais em que nem todos esses 

elementos estão presentes, mesmo que de modo não explícito. Por outro lado, há aquelas que 

se valem completamente dessa estrutura estratégica em suas composições. 

Assim, buscando avaliar outras particularidades dessa publicidade contemporânea, 

ordenamos as campanhas analisadas por suas dinâmicas e propostas de ação, ou seja, elas 

foram classificadas de acordo com suas características influenciadoras e estimuladoras de 

atitudes entre os internautas. Desta forma, entendemos que as campanhas podem ser do tipo 

colaborativa – quando o internauta é envolvido no processo de construção da mensagem 

publicitária, participativa – quando o internauta é estimulado a emitir a sua opinião por meio 
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de comentário
122

, e engajadora – quando o internauta é incitado a endossar e compartilhar a 

mensagem com seus pares nas redes digitais, dando continuidade na divulgação do conteúdo 

publicitário.   

Também avaliamos a proposta interativa das campanhas ajustando um olhar sobre os 

conceitos de interação analógica, interação digital e interação social, oferecidos por Lemos 

(1997) e apresentados no segundo capítulo desta dissertação. Para a classificação das 

campanhas, conforme seu caráter interativo, foram observadas as possibilidades de “diálogos” 

disponíveis entre os internautas e as marcas anunciantes, os internautas e o conteúdo 

anunciado (considerando toda e qualquer possibilidade de intervenção no processo de 

construção da mensagem) e somente entre os próprios internautas que compõem a audiência 

das campanhas nas redes digitais (Figuras 3 e 4). 

Figura 3. Quadro de Possíveis Interações 

 
 

Fonte: Produção própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

122
 Entende-se por comentários toda e qualquer publicação do usuário em relação à produção publicitária 

exposta. 
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Figura 4. Quadro de Classificação das Interações 

 

Fonte: Produção própria com base nas categorias de interações propostas por Lemos (1997) 

 

Não faz parte dos objetivos traçados nesta pesquisa aprofundar o olhar analítico 

sobre a recepção da mensagem das campanhas analisadas. Contudo, para que possamos 

ponderar sobre o potencial de engajamento dessas ações publicitárias que convocam o 

consumidor para o circuito digital, não podemos ignorar as manifestações dos usuários nos 

sites de redes sociais. Assim, em uma apreciação crítica descritiva, consideramos o tempo de 

duração das campanhas, a quantidade de compartilhamentos, curtidas e views dos 

vídeos/anúncios e, ainda, conteúdo de comentários dos usuários participantes.  

 

5.1 CAMPANHA PERDI MEU AMOR NA BALADA 

 

A campanha Perdi Meu Amor na Balada foi criada pela agência de Comunicação 

NaJaca para o lançamento de um modelo de aparelho celular Nokia. Apresentada em três 

vídeos
123

 lançados no YouTube e Facebook, a campanha repercutiu entre os usuários das 

redes digitais e, em intensos sete dias, conseguiu angariar audiência e gerar polêmica nas 

redes digitais. Primeiramente, inúmeros usuários empenharam-se em contribuir para que a 

história tivesse um final feliz. Em seguida, se interessaram em buscar esclarecimentos sobre 

aquela mensagem que julgavam como sendo enganosa.  

                                                 

123
 Vídeo (1), disponível em <https://youtu.be/x3rNxKaHJMg>; vídeo (2), disponível em 

<https://youtu.be/Z4Blvag4W2U>; vídeo (3), disponível em <https://youtu.be/p5tLaC-d8o8>. Acesso em 

10/02/2016. 
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Arranjada de modo estratégico para dar a impressão de que se tratava unicamente da 

empreitada de um sujeito romântico em busca da pessoa amada, a agência de comunicação 

providenciou, antecipadamente, o perfil pessoal no Facebook
124

 daquele que representaria o 

principal personagem da trama, denominado Daniel Alcantara.  

Também publicaram o primeiro vídeo no YouTube juntamente com o texto que 

dizia: 

Pessoal, gravei este vídeo porque preciso encontrar a Fernanda que conheci 

na casa 92, em Pinheiros, São Paulo, no sábado passado. Sei que parece 

loucura, mas me apaixonei e acabei perdendo o número dela. Se alguém 

esteve lá ou saiba de alguém que possa conhecer esta Fernanda, por favor, 

me avise! Obrigado!  

 

Nesta mesma publicação, ainda disponibilizaram um link que direcionava os 

internautas para a página criada no site de rede social Facebook. Durante todo o período em 

que a campanha vigorou, por meio destes canais de redes digitais também foram 

compartilhados outros dois vídeos da campanha, os relatados e acontecimentos que 

direcionaram o andamento da história que, até ser revelada como uma campanha publicitária, 

apresentava Daniel como enunciador.  

Sem economizar esforços na construção da narrativa, publicou-se um texto no 

Facebook em que a personagem afirmava ter procurado a ajuda de um tatuador para conseguir 

fazer um retrato falado da suposta Fernanda e que, com a imagem, produziu cartazes que 

foram espalhados por toda a cidade de São Paulo. Este mesmo retrato falado foi publicado no 

perfil de Daniel no mesmo site de rede social (Figura 5). 

Figura 5. Retrato Falado de Fernanda, publicado por Daniel Alcantara. 

 

 
 

Fonte: Fanpage do Facebook da Campanha de Perdi Meu Amor na Balada
125

 

 

                                                 

124
 Registrado no endereço <http://facebook.com/dbalcant>, que atualmente não está mais disponível.  

125
 Disponível em <https://www.facebook.com/PerdiOAmorNaBalada >. Acesso em 10/02/2016. 
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Reforçando a mensagem, o segundo filme da campanha é lançado três dias após a 

publicação do primeiro e apresenta Daniel seguindo uma falsa pista a respeito do paradeiro de 

Fernanda.  

No desfecho, sete dias após o lançamento do primeiro, o último filme é publicado 

com o título Perdi Meu Amor na Balada (O filme). Nele, finalmente é revelado que se tratava 

de uma ação publicitária para o lançamento de um novo modelo de aparelho celular da Nokia.   

Em entrevista exclusiva
126

, Michel Carasso, responsável pelo roteiro, planejamento 

estratégico e de mídia da campanha Perdi Meu Amor na Balada, explicou: 

Não houve briefing. Havia um contato com um profissional da Nokia da área 

de Marketing, que nos deu abertura para apresentar alguma ideia para o 

lançamento do  produto – no caso, um celular com uma câmera com alta 

resolução. Tive a ideia e apresentamos ao cliente. Ele gostou da ideia, no 

entanto disponibilizou pouca verba. Eles não esperavam que a repercussão 

fosse tão grande, nem nós tínhamos certeza de que seria. Mais uma vez, o 

processo é orgânico. Storytelling e Crossmedia. Foi criada uma história que 

transitou primeiro pela internet, depois colocamos lambe-lambes nas ruas. 

Foi parar na televisão, no rádio, os usuários fizeram paródias etc. A 

campanha, a meu ver, foi pioneira e um sucesso. No entanto, houve sim 

críticas, pois algumas pessoas sentiram-se traídas ao descobrir que tratava-se 

de uma campanha, e a marca também ficou um tanto assustada com tamanha 

repercussão.  Mas acredito que tenha sido válido. Até onde eu sei, nenhuma 

campanha deste gênero havia sido feita ou, se foi, gerou toda a repercussão 

que o Perdi Meu Amor na Balada gerou. A casa noturna onde gravamos a 

cena do encontro do casal e que foi citada no primeiro vídeo teve uma fila 

quilométrica na noite seguinte da divulgação do primeiro vídeo. Enfim, foi 

uma experiência interessante como comunicador. 

Sobre o desenvolvimento, tudo foi feito com uma verba muito pequena, uma 

equipe bem reduzida, mas empenhada em apresentar algo diferente e engajar 

as pessoas. (CARASSO, 2015).  

 

Considerando que esta campanha, em específico, se desdobrou por três diferentes 

vídeos, resolvemos realizar a análise lançando um olhar sobre cada uma destas produções 

separadamente. Sendo assim, tratamos sobre esse conteúdo nos próximos três segmentos a 

seguir.  

 

 

 

 

 

                                                 

126
 Trecho de entrevista realizada em dezembro de 2015, como parte dos procedimentos metodológicos aplicados 

na pesquisa apresentada nesta dissertação. O conteúdo na íntegra está disponível nos anexos.  
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5.1.1 Perdi Meu Amor na Balada – Parte I 

 

O primeiro filme da campanha Perdi Meu Amor na Balada, quando comparado aos 

outros dois também produzidos para a mídia digital, foi o que colheu os melhores resultados 

em repercussão
127

 entre internautas na internet. Com duração de um minuto e treze segundos, 

foi lançado no dia 10 de julho de 2012, publicado no YouTube e Facebook, ganhou a atenção 

dos internautas e viralizou na internet.  

Narrado em primeira pessoa, o vídeo apresenta a história de Daniel Alcantara, um 

sujeito que afirma ter perdido o número de telefone de uma linda garota que havia conhecido 

em uma determinada ‘balada’, no final de semana, na cidade de São Paulo. Aparentemente 

ansioso para reencontrá-la, Daniel faz um apelo aos sujeitos que compõem sua audiência e 

pede para que o ajudem na busca de sua amada, da qual ele sabia somente o primeiro nome – 

Fernanda.  

No contexto que envolve uma análise das características narrativas desta produção, 

contemplamos o aparelhamento de um discurso do tipo dionisíaco que, de acordo com 

Carrascoza (2004), trata-se de um modelo em que se busca influenciar a audiência por meio 

do envolvimento emocional em uma história. Nesta perspectiva, o conteúdo narrado não 

apresenta impedimentos com termos ou ideias que atrapalhem a compreensão. A mensagem, 

então, é facilmente absorvida pelo público ao qual se dirige, no caso, os usuários das redes 

digitais que, por sua vez, respondem à convocação e compartilham-na com seus pares.  

Destacamos, ainda, as funções emotivas e poéticas que fornecem à narrativa um 

enredo característico dos romances literários e cinematográficos, em que se espera que o casal 

romântico fique junto no final. Contudo, a função conotativa não é dispensada nesta história e 

também participa da convocação do público para a ação. Nesse filme, o teor persuasivo e 

desafiador da mensagem direciona o público para um consumo simbólico, o de comprar 

aquela ideia e participar do “jogo” em busca da garota perdida. 

Naquilo que abrange uma avaliação das características do conteúdo da mensagem, 

verificamos que o filme propositadamente não apresenta evidências em imagens que possam 

caracterizá-lo como uma produção de cunho mercadológico e, também, não se revela, em 

                                                 

127
 Com quinhentos mil views no YouTube, alcançados no primeiro dia de sua publicação, de acordo com 

estimativa da própria empresa e conforme publicação do jornal Meio & Mensagem, disponível em 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/17/Ascensao-e-queda-apos-

repercussao.html> Acesso em 10/02/2016. 
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nenhum momento, como tal. Com exceção do nome da boate em que a personagem afirma ter 

conhecido a suposta garota, o filme não exibe nenhuma outra marca ou produto.  

Avaliando as características da produção, identificamos traços de uma produção 

rústica. O filme parece ser gravado pelo próprio sujeito que narrava a história, sobretudo se 

considerarmos que a imagem enquadra o rosto do narrador (Figura 6), como as famigeradas 

fotos do tipo selfie
128

.  

Sem oferecer qualidade profissional no áudio, o filme contém interferências sonoras 

determinadas pelo ambiente da gravação, o que nos remete à impressão de que tenha sido 

gravado na rua ou em qualquer outro local público. Contudo, não podemos ignorar o fato de a 

imagem do vídeo apresentar uma perfeita qualidade no foco, o que, por mostrar 

exclusivamente o rosto de Daniel e distorcer todas as outras imagens no seu entorno, poderia 

contribuir em um exame mais atento para colocar em xeque a percepção de que se trata de 

uma produção amadora. Apesar disso, o empenho estrategicamente aplicado para que o filme 

fosse apresentado com características que o delimitam como uma produção amadora 

contribuiu para que o conteúdo transmitido na mensagem se tornasse ainda mais atraente aos 

olhos de uma audiência já saturada de comerciais. 

 

Figura 6.  Cena do Filme (1) da Campanha Perdi Meu Amor na Balada 

 

 
 

Fonte: Site de rede social YouTube
129

 

 

Examinando as dinâmicas e propostas de ações direcionadas aos internautas que 

compõem a audiência do filme Perdi Meu Amor na Balada, identificamos que a mensagem do 

vídeo propõe ações participativas e engajadoras. A narrativa incita a participação dos 

                                                 

128
 Termo em inglês que atualmente representa um tipo de fotografia que caracteriza um autorretrato. 

129
 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=x3rNxKaHJMg&feature=youtu.be>. Acesso em 

10/02/2016. 
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usuários das redes digitais para que, emitindo comentários, contribuam para oferecer pistas 

sobre a garota perdida na balada. Da mesma forma, por seu teor desafiador, que envolve o 

internauta na solução do enigma para desvendar ‘quem é’ e ‘onde está’ a suposta Fernanda, a 

mensagem estimula o engajamento de usuários que acatam a convocação e compartilham a 

mensagem entre seus pares nos sites de redes sociais, favorecendo a viralização da produção. 

Ponderando sobre as possibilidades de interação da campanha, verificamos 

elementos presentes nas dinâmicas e propostas de ações que indicam interações dos tipos 

analógica e social. Apuramos que as mensagens dos internautas que participaram, publicando 

comentários no perfil criado por Daniel Alcantara no Facebook, não obtiveram respostas 

diretas do suposto autor do vídeo. Desta forma, entendemos que houve interações analógicas 

instituídas unicamente entre o internauta e o programa do site de rede social que, por seus 

sistemas automáticos de respostas, certamente indicou ao usuário a confirmação da 

publicação. Contudo, considerando que essas interações também provocaram inúmeras outras 

que se deram entre os próprios usuários das redes digitais, podemos identificar, também, a 

ocorrência de interações sociais.  

Quanto à repercussão, houve inúmeras replicações a respeito deste vídeo na mídia 

digital. Este primeiro filme da Perdi Meu Amor na Balada, em um curto período, tornou-se 

motivo de comentários em Fanpages de outras marcas (Figura 7) e em perfis de anônimos. 

Também virou letra de música
130

, foi satirizado em vídeos de humor
131

 e tornou-se assunto de 

especulações de incontáveis portais de notícias na internet
132

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

130
 Cantores anônimos que produziram músicas inspirados na história e publicaram na Fanpage da campanha os 

links dos vídeos em que aparecem cantando.  
131

 Vídeo Perdi meu amor na rodoviária, uma versão cômica da história de Daniel Alcantara. Disponível <em 

https://www.youtube.com/watch?v=CgsyBF9H4XE> Acesso em 10/02/2016. 
132

 Como a notícia publicada no site O Fuxico, disponível em <http://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-

famosos/video-de-rapaz-que-perdeu-seu-amor-na-balada-vira-hit-na-web/2012/07/12-143709.html>. 

Também, como a matéria intitulada Daniel: o último romântico ou um golpe de marketig, publicada em um 

blog de Portugal, disponível em < http://blatitudes.blogs.sapo.pt/119330.html> Acessos em 10/02/2016.  
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Figura 7. Compartilhamento do Vídeo na Fanpage da Marca Forum 

 

 
 

Fonte: Fanpage oficial da marca Forum no Facebook
133

 

 

A publicação do vídeo foi apreciada (ou “curtida”, no jargão do site de rede social) 

por inúmeros comentários de apoio, de elogio e até mensagens de membros da própria 

família
134

 de Daniel que incentivaram a sua busca. Contudo, selecionamos somente uma 

pequena amostra necessária para que esta parte da análise não se faça exaustiva. Assim, 

observando os comentários dos usuários a partir da publicação do vídeo e, mesmo a descrição 

apresentada por aqueles que compartilharam a produção, notamos uma variação de juízo a 

respeito do desafio lançado pela personagem. Muitos, apoiando a causa, manifestam sua 

admiração pela iniciativa e, ainda, indicam alternativas para que o sujeito apaixonado obtenha 

sucesso na busca do amor perdido (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

                                                 

133
 Disponível em <https://www.facebook.com/ForumOficial/posts/262408797206106> Acesso em 10/02/2016. 

134
 Mensagem publicada pela prima de Daniel Alcantara no perfil criado para ele no Facebook, que diz: "Caraca 

primo.... não sei se vc acha essa tal Fernanda, mas candidatas não te faltarão... com certeza ainda sobra 

alguma coisa para o Bruno Alcantara ) Mandou muito bem, não só pela iniciativa (o q já é mta coisa pq 

homem com iniciativa tá em falta no mercado...), mas pela simplicidade, transparência e pela entrega... tenho 

certeza q neste momento existem centenas de garotas que dariam tudo para estar no lugar da Fernanda... 

Estou com a Amanda Pinotti Loures em um torneio de handebol aqui na Espanha e tem várias meninas de 

times aí de Sampa... já vou mandar o vídeo para elas também publicarem... Boa sorte :-) Bjs". De acordo com 

notícia publicada por Câmera notícia, disponível em < http://www.cameranoticia.com/2012/07/perdi-meu-

amor-na-balada-alguem-viu.html> Acesso em 10/02/2016. 
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Figura 8. Comentários de Apoio 

 
 

Fonte: Fanpage oficial da marca Forum no Facebook
135

 

 

Há também aqueles que, desconfiados do conteúdo da mensagem e dos aspectos da 

produção, impulsionam novas discussões que provocam novas interações sociais a respeito do 

tema (Figuras 9 e 10). 

 

Figura 9. Comentários do Tipo Desconfiado 

 
 

Fonte: Site da rede social Facebook
136

 

 

 

 

 

                                                 

135
 Disponível em <https://www.facebook.com/ForumOficial/posts/262408797206106> Acesso em 10/02/2016.  

136
 Disponível em <https://www.facebook.com/efarsas/posts/364353550299921>. Acesso em 10/02/2016. 



 

 

98 

Figura 10. Comentários do Tipo Irônico 

 
 

Fonte: Site de rede social Facebook
137

 

 

Ainda que estes e tantos outros compartilhamentos e comentários nas redes digitais 

sobre o filme Perdi Meu Amor na Balada possam ser provenientes de movimentações pouco 

orgânicas, isto é, intencionalmente plantadas pelas estratégias da própria campanha, condição 

que não nos cabe aqui avaliar, não podemos desprezar as possibilidades de novas conexões 

ajustadas por essa difusão (espontânea ou não) da mensagem. Entendemos que, de uma forma 

ou de outra, isto contribuiu para ampliar a popularidade do vídeo entre os internautas e 

expandir a capacidade de informações capturadas pelos sistemas de algoritmos das redes 

sociais. 

 

5.1.2 Perdi Meu Amor na Baldada – Parte II (Mico) 

 

O segundo filme da Campanha Perdi Meu Amor na Balada apresenta uma 

continuidade da história de Daniel Alcantara em sua jornada à procura de sua amada. 

                                                 

137
 Disponível em <https://www.facebook.com/profapatricia/posts/263768160398939> Acesso em 10/02/2016. 
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Publicado no YouTube e Facebook em 13 de junho de 2012, três dias após o lançamento do 

primeiro vídeo, o filme foi apresentado aos internautas com o seguinte texto: 

 

Pessoal, ontem recebi uma pista muito quente de que a Fernanda era gerente 

de uma loja nos Jardins. Muita gente tinha pedido para eu gravar se eu a 

encontrasse, então armei uma surpresa, comprei flores, chamei um cara que 

faz serenata e fui até lá com um amigo gravando. No final, deu tudo errado, 

paguei o maior mico, não era ela e ainda por cima meu amigo tirou onda da 

minha cara no vídeo. Como dizem, quem tá na chuva é pra se molhar. 

 

 

Assim como ocorreu com o primeiro vídeo, esta publicação também disponibilizava 

o link para a página de Daniel no Facebook. 

A continuidade da história de Perdi Meu Amor na Balada é filmada por um suposto 

amigo da personagem. Este sujeito, que não tem nome nem imagem revelados no filme, 

oferece a voz para narrar os acontecimentos e também conduz o olhar da audiência pela lente 

da câmera que circula para mostrar o espaço da filmagem e a imagem do músico contratado 

por Daniel para surpreender a amada. Agora narrada em terceira pessoa, a história transcorre 

em uma atmosfera irônica, sustentada pelas chalaças do narrador a respeito do comportamento 

ansioso da personagem. Daniel, apresentando-se bem menos à vontade que no primeiro vídeo, 

exibe em gestos e atitudes um nervosismo aparente. O narrador, em determinado momento, 

indica que aquela situação (a ida até a loja) é proveniente de uma “dica” recebida pela internet 

sobre o paradeiro da Fernanda.  

Justificado na tentativa de registrar e compartilhar com os internautas o provável 

reencontro entre Daniel e Fernanda, o filme apresenta somente o registro de mais uma 

frustração da personagem que parecia ter sido enganada por uma pista falsa. Notamos, neste 

contexto, que a história ainda é sustentada por uma narrativa emotiva, com discurso 

dionisíaco, assim como o primeiro filme da campanha. Entretanto, diferentemente do que 

ocorre no vídeo anterior, neste filme não há uma linguagem conotativa explícita que submete 

a audiência para uma ação específica. Contudo, podemos observar um modo convocatório 

que, implícito naquela tentativa frustrada da personagem, continua a desafiar a audiência para 

ajudar o Daniel a encontrar a Fernanda.  

Neste vídeo, não observamos muitos elementos que possam configurá-lo como uma 

produção rústica, sobretudo se comparado ao primeiro filme. Contudo, podemos notar que 

esforços foram aplicados para descaracterizá-lo como uma produção profissional. A gravação 

realizada na rua com pessoas passando e olhando a cena, a personagem atravessando entre os 

carros e se distanciado numa imagem que parece ser capturada pela câmera do amigo que 
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permaneceu na calçada, são alguns exemplos que destacamos. Consideramos, no entanto, que 

as particularidades correspondentes à qualidade de imagem e som, foco e movimentação da 

câmera expõem um conhecimento técnico que, visivelmente, foi aplicado na construção deste 

filme. 

Apesar desta sensível, mas ainda discreta, melhoria na qualidade técnica na produção 

do novo filme, a história continua sustentando Daniel como enunciatário da comunicação e 

em momento algum a narrativa apresenta ou faz menção a qualquer marca ou produto. Assim, 

também não se revela como uma campanha publicitária. 

O conteúdo deste filme, que apresenta os desdobramentos da saga de Daniel, 

reverbera a proposta participativa anunciada no primeiro vídeo. Embora nesta produção a 

campanha não ofereça nenhum tipo de chamada explícita para ação dos internautas, como 

mencionado anteriormente, o filme é lançado ao público como sendo resultado de uma 

colaboração entre usuários das redes digitais.  

Estes elementos ficam evidentes no conteúdo do texto publicado junto ao filme no 

YouTube. Neste, a personagem esclarece ter gravado o segundo vídeo justamente porque 

recebeu uma pista de que a Fernanda trabalhava em uma determinada loja no bairro Jardim 

Paulista, na cidade de São Paulo. Esta ideia de interferência do internauta no conteúdo da 

mensagem também é reforçada na locução do filme, quando o suposto amigo de Daniel diz 

“vamos ver essa dica da internet...". 

 Com isso, notamos nesta segunda etapa da campanha uma provável dinâmica que a 

classifica como colaborativa. Neste sentido, podemos observar também uma ação subjacente 

de interação digital.  

Naquilo que tange ao conteúdo da mensagem, identificamos a exposição de uma 

história inacabada e sem novas revelações, preparado por uma reação de decepção pouco 

convincente da personagem. Assim, unindo este enredo enigmático aos aspectos que revelam 

a qualidade técnica na produção do filme, a campanha nutre a curiosidade da audiência que, 

conforme comentários publicados, já não se interessa tanto em saber do paradeiro da 

Fernanda, mas, sobretudo, de desvendar o mistério envolvendo aqueles filmes (Figura 11). 
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Figura 11. Comentários Referentes ao Segundo Filme da Campanha 

 
 

Fonte: Fanpage oficial da Perdi Meu Amor na Balada no Facebook
138

 

 

5.1.3 Perdi Meu Amor na Balada – Parte III (O filme) 

 

O terceiro e último vídeo da campanha é titulado Perdi Meu Amor na Balada – O 

Filme. Diferentemente dos anteriores, esta produção é estruturada por elementos que a 

caracterizam como uma construção tipicamente publicitária, apresentando o produto e sua 

qualidade particular, a marca e o slogan.   

Este vídeo ilustra para a audiência um breve resumo da trajetória de Daniel em busca 

de Fernanda e a narrativa, estruturada em flashs e relatos, permite ao público a compreensão 

da história apresentada, ainda que não tenha sido acompanhado o desenrolar dos outros 

filmes. 

O terceiro filme mostra Daniel recebendo o vídeo de um sujeito que revela ter ido à 

mesma “balada” naquele dia em que ele conheceu a Fernanda e que, revendo as fotos que 

tirou com seu celular, um Nokia 808 Pure View, havia conseguido registrar o momento em 

que a garota entrega o papel com o seu número de telefone. Com isso, dando um zoom na 

imagem, foi possível que ele conseguisse visualizar o número da Fernanda e oferecê-lo a 

                                                 

138
 Disponível em <https://www.facebook.com/PerdiOAmorNaBalada/?fref=ts>. Acesso em 10/02/2016. 
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Daniel. Este detalhe expressivo da história é o argumento revelador de que a narrativa trata-

se, de fato, de uma publicidade. Na sequência, aparece Daniel ligando para Fernanda e, 

depois, num encontro, a cena se finaliza com o beijo do casal. O vídeo encerra com a imagem 

do produto e o slogan da campanha
139

.  

A construção narrativa deste vídeo também sustenta uma estrutura emotiva e, com o 

encontro de Daniel e Fernanda, tenta oferecer ao público o final feliz comum aos contos de 

romance. O formato em vídeo, com duração de cinco minutos e cinquenta e dois segundos, 

expõe, entre outros elementos, o advertainment como tática publicitária desta campanha. Ao 

contrário dos outros filmes, esse vídeo não busca atrair a atenção dos internautas por meio de 

uma produção caracteristicamente rústica. Pelo contrário, por sua condição reveladora, 

podemos observar, na sequência das cenas, nas imagens e, também, na figura conhecida do 

ator Krissos Michellepis, interpretando o sujeito que consegue tirar a foto na “balada”, uma 

preocupação com a qualidade técnica da produção que apresenta o produto e a marca 

anunciados.  

O conteúdo da mensagem não oferece elementos explícitos de desafio ao internauta 

e, de maneira categórica, parece esclarecer o enigma do “jogo” lançado pelas mensagens dos 

vídeos anteriores. No entanto, o conteúdo ainda rompe com a expectativa de muitos 

internautas, sobretudo aqueles que esperavam que a história entre Daniel e Fernanda fosse 

realidade. Também apresenta na cena de consumo a recompensa para o desfecho da história: o 

uso do produto anunciado como a solução da problemática criada. 

Entendemos que esta publicidade disfarçada de mensagem espontânea incita o 

engajamento da audiência. Contudo, este tipo de estratégia funciona como “faca de dois 

gumes”, podendo atrair reações negativas com internautas sentindo-se “enganados” pela 

marca. Como ocorreu, de fato.  

Observamos que a participação em comentários e o engajamento, avaliado nos 

compartilhamentos entre internautas, são provenientes do conteúdo revelador da mensagem 

que promoveu manifestações de apoio e inúmeras outras de reprovação (Figura 12).  

Assim, nesta fase final da campanha, evidenciam-se os aspectos de interação social 

que fomentaram à marca anunciante e à agência de comunicação idealizadora diversos 

esclarecimentos
140

 públicos sobre a dinâmica estratégica aplicada. 

 

                                                 

139
 Slogan Nokia 808 Pure View: o mais puro detalhe de suas imagens. 

140
 Processo aberto pelo CONAR, conforme apresentado detalhadamente no quarto capítulo desta dissertação. 
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Figura 12. Comentários Referentes ao Filme Revelador da Campanha 

 
 

Fonte: Fanpage oficial da Perdi Meu Amor na Balada no Facebook
141

 

 

Analisando os vídeos Perdi Meu Amor na Balada observamos, nessas peças 

produzidas para anunciar um produto de uma marca específica, elementos estratégicos que 

envolvem dinâmicas de entretenimento que incitam a colaboração, a participação e o 

engajamento de internautas nas redes digitais. O efeito viral da campanha se configura pela 

mensagem que desafia e surpreende a audiência que, envolvida pela trama, compartilha o 

conteúdo.  

 

5.2 CAMPANHA #VEMSEANPENN 

 

O vídeo, titulado #VemSeanPenn, publicado no YouTube em fevereiro de 2013, 

apresentava seguinte texto:  

 

O Ariel quer que o Sean Penn, seu ator favorito, venha para a estreia do seu 

filme Colegas, no dia 1º de março nos cinemas. Quer sonhar junto com ele? 

É só compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. 

Are you Sean Penn?! E-mail us now: colegasdoariel@gatacine.com.br.  

 

                                                 

141
 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/PerdiOAmorNaBalada/photos/a.272151829535976.65264.272147736203052/3323

41236850368/?type=3&theater> Acesso em 10/02/2016. 
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Criado pela produtora de cinema Gatacine, o filme faz parte de uma campanha que 

foi apresentada como tendo o propósito de ajudar o ator Ariel Goldenberg a realizar o sonho 

de conhecer seu ídolo, Sean Penn. O vídeo, narrado em terceira pessoa, revela a trajetória 

artística e o sonho do jovem ator que é protagonista do longa-metragem Colegas
142

, produzido 

pela mesma produtora.   

A narrativa, a princípio sustentada por um discurso comedidamente referencial, serve 

informações à audiência sobre as particularidades genéticas de Ariel, que possui Síndrome de 

Down. No entanto, a forma como a locução conta a trajetória e o sonho do jovem que almeja a 

presença de seu ídolo, o ator hollywoodiano Sean Penn, na estreia de seu primeiro trabalho 

para o cinema estabelece um foco narrativo com elementos emotivos. O objetivo, 

evidentemente, é comover o internauta e engajá-lo na proposta de interagir com a campanha.  

O filme oferece uma publicidade disfarçada de campanha social ao propor como 

finalidade ajudar o ator deficiente a realizar “seu sonho” e não explicitar que a ação faz parte 

da campanha de divulgação do longa-metragem em questão. Com um enredo que atrai a 

atenção da audiência por meio de um apelo humanitário, a estrutura narrativa expõe uma 

personagem real que, por suas limitações e anseios, causa comoção no público, que passa a 

querer “ajudar”. O internauta, por sua vez, colabora com a viralização do conteúdo e contribui 

com a divulgação do longa-metragem, que é, de fato, o que interessa para o anunciante.  

Avaliando outros componentes da narrativa, identificamos na imagem midiática de 

Sean Penn a figura de um antagonista, o sujeito posto para contrapor a ilustração de realidade 

aplicada à personagem principal, completando assim a história que é oferecida ao público. 

Ponderando sobre o conteúdo do vídeo, identificamos expressões de ordem, como a 

frase em que a locução afirma que Se todos nós compartilharmos, mais cedo ou mais tarde, o 

Sean Penn vai acabar vendo e, quem sabe, vem para estreia do filme 'Colegas'. Incitando a 

participação do público, a narrativa entretém sem expor seu caráter persuasivo, o que estimula 

o consumo simbólico da mensagem.  

No entanto, há uma referência enfática sobre a estreia do longa-metragem presente 

no mesmo texto da locução, elemento que atribui à mensagem um caráter publicitário, ainda 

que atenuado por uma pretensa mensagem de cunho social e humanitária. O discurso se ajusta 

ao modelo dionisíaco em que, de acordo com Carrascoza (2004, p.126), “a informação 

principal está encoberta pela narrativa”.  

                                                 

142
 Um filme de Marcelo Galvão, com Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola. O longa-metragem fala sobre 

a vida e a realização do sonho de três personagens com Síndrome de Down. Um deles quer ver o mar, o outro 

quer voar e a personagem feminina deseja se casar. 
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O vídeo, que se transformou em viral na internet, apresenta qualidade técnica em sua 

produção e não se preocupa em oferecer elementos que descaracterizem isto. 

Investindo em uma dinâmica que provoca a participação da audiência, a campanha 

alcança repercussão entre os usuários dos sites de redes sociais e se expande também para a 

mídia tradicional. Algumas personalidades midiáticas brasileiras, também presentes na 

produção, contribuem para reforçar a constituição de um público engajado na divulgação do 

vídeo nas redes digitais.  

Em resultados quantitativos, o filme da campanha atingiu cerca de 800 

compartilhamentos
143

 poucas horas após ser publicado na Fanpage oficial do longa-metragem 

Colegas, no Facebook, no dia 6 de fevereiro de 2013, informando também os usuários sobre 

participações em programas de rádio e TV. Verificamos, em diversas publicações oficiais da 

página no Facebook, os esforços investidos numa comunicação crossmedia. Em texto 

publicado no dia 07 de fevereiro, anunciam Vamos dar entrevista ao vivo hoje p/ a Rádio 

Estadão sobre a campanha hit na internet #VemSeanPenn. Vamos entrar no ar no programa 

"Estadão Noite". Desde o lançamento, ontem, o vídeo já soma 285.662 views até o momento. 

Logo mais aviso a hora q vai ser! Ainda em outra chamada da campanha no mesmo site de 

rede social, no dia 17 de fevereiro de 2013, o vídeo, que narra o sonho do jovem ator é 

novamente publicado com o seguinte texto: Terminamos agora o nosso bate-papo durante o 

programa Domingo Legal
144

, mas continuamos por aqui em pé e de mãos dadas, 

compartilhando o pedido do Ariel: #VemSeanPenn. Este novo post apresenta 1.746 curtidas, 

3.096 compartilhamentos e mais de 500 comentários
145

, confirmando uma possível aderência 

do público ao apelo da mensagem (Figura 13). No YouTube, o vídeo exibe a marca de um 

milhão e meio de views e mais de vinte e três mil curtidas
146

. 

Observamos que, no período que antecedeu a estreia de Colegas, calculando a partir 

da primeira publicação do vídeo da campanha nos sites de redes sociais, houve inúmeras 

outras publicações na página oficial do Facebook a respeito do assunto. Algumas dessas 

                                                 

143
 Conforme notícia publicada, disponível em <http://cinema.terra.com.br/filme-colegas-lanca-campanha-para-

sean-penn-assistir-a-estreia,754793a7e90bc310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>  Acesso em 10/01/2016.  
144

 Programa transmitido pelo canal aberto de televisão – SBT. 
145

 Conforme observação realizada na fapage Oficial do longa-metragem, disponível em 

<https://www.facebook.com/colegasofilme/timeline> Acesso em 10/02/2016. 
146

 Conforme observado na página de ColegasOfilme, no YouTube. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=bHNTPdy0CIM> Acesso em 10/02/2016. 
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publicações fazem menção à repercussão do vídeo em noticiários estrangeiros
147

. Ações 

comunicacionais como essas promovem a manutenção da campanha, reforçam um diálogo 

com os internautas e favorecem as manifestações de engajamento desses sujeitos na 

divulgação do vídeo.  

Figura 13. Comentários dos usuários na Segunda Publicação do Vídeo 

 
 

Fonte: Fanpage oficial do longa-metragem Colegas no Facebook
148

 
 

Avaliando sua proposta de interação, notamos que a campanha arranja uma interação 

social evidente nos comentários e nos compartilhamentos de internautas que aderem ao 

esforço sugerido: o de realizar o sonho de Ariel. Embora a propagação da mensagem também 

ordene a divulgação do lançamento do longa-metragem, os usuários do Facebook e do 

YouTube  não demonstram estar incomodados com este fato em seus comentários. Neste 

sentido, avaliamos que a proposta no desafio de trazer Sean Penn para a estreia do jovem ator 

brasileiro no cinema suplanta a tácita mensagem publicitária da mensagem. 

A visibilidade obtida em replicações do vídeo na internet, apesar de não mobilizar a 

vinda do ator Sean Penn para a estreia de Colegas, garantiu ao longa-metragem um notável 

                                                 

147
 Com referência a notas como a publicada pela Lux.pt, uma revista portuguesa. Disponível em 

<http://www.lux.iol.pt/internacionais/sean-penn-apelo-ator-brasileiro-brasil/1417672-4997.html> Acesso em 

10/02/2016.  
148

 Disponível em <https://www.facebook.com/colegasofilme/timeline> Acesso em 10/02/2016. 
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resultado de sucesso em divulgações que reverberaram na mídia digital e na tradicional 

(Figura 14). 

Figura 14. Campanha #VemSeanPenn na Mídia Digital e na Tradicional 

 
 

Fonte: Fanpage oficial do longa-metragem Colegas no Facebook149
  

 

A mesma campanha rendeu ainda outros desdobramentos. Patrocinadores do longa-

metragem também desfrutaram do sucesso que viralizou na internet e lançaram seus próprios 

anúncios utilizando o mesmo tema. O canal NetEducação lançou o concurso cultural 

#EuVouSeanPenn
150

, em que as pessoas realizavam o cadastro em um link disponibilizado, 

respondiam a uma determinada pergunta e concorriam a ingressos para a estreia do filme 

Colegas. Deste modo, revela-se nesta campanha aquilo que Castro (2012, p.136) aponta como 

sendo a “imbricação entre negócios, comunicação e sociabilidade que se configura nas redes 

sociais digitais”. 

Prolongando o contato com os usuários das redes, mesmo com o fim da campanha 

#VemSeanPenn, que encerrou-se no dia da estreia do longa-metragem nos cinemas brasileiros 

sem a almejada presença do astro hollywoodiano, publicaram ainda na página do Facebook o 

seguinte texto: 

                                                 

149
 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/colegasofilme/photos/a.220096874674422.67853.215377931812983/62628832738

8606/?type=3&theater> Acesso em 10/02/2016. 
150

 Conforme publicado em: 

<https://www.facebook.com/colegasofilme/photos/a.220096874674422.67853.215377931812983/62999587035

1185/?type=3&theater> Acesso em 10/02/2016. 
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Infelizmente Sean Penn não veio à estreia e nem mandou nenhum recadinho 

p Ariel. Mas nós corremos atrás dos nossos sonhos e esse encontro, no q 

depender da gente, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, seja no Brasil ou 

no exterior... Qto às cidades q ainda não receberam o COLEGAS, nas 

próximas semanas novas praças serão anunciadas pela Europa Filmes - vale 

ir na sala de cinema de sua cidade e pedir o filme! Vamos anunciar a lista de 

novas cidades aqui no Facebook em breve.  

 

 

Criando um novo desfecho para a narrativa, ao final do período da campanha 

#VemSeanPenn, a mídia publicou o sonhado encontro de Ariel Goldenberg com seu ídolo 

Sean Penn. Em notícia
151

, informam que o ator hollywoodiano recebeu o jovem em sua casa, 

em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na sequência, um post no Facebook (Figura 15) 

também sustentou o final feliz da história e provocou novas interações.  

Figura 15. A Realização do Sonho de Ariel 

 
 

Fonte: Fanpage oficial do longa-metragem Colegas no Facebook
152

 

 

Avaliando esta campanha, que teve seu início nos sites de redes sociais YouTube e 

Facebook, repercutindo também na mídia tradicional com expressiva visibilidade em notícias 

de revistas, programas de rádio e de TV, notamos que as particularidades embutidas em seu 

conteúdo e na construção de sua narrativa favorecem a constituição de um público 

participativo e engajado. Assim, tanto o fato da mensagem da campanha ter sido tecida por 

tramas que envolvem temáticas sociais, quanto a possível proposta de inclusão social de 

                                                 

151
 Conforme publicado pelo site de notícias G1. Disponível <em http://g1.globo.com/pop-

arte/cinema/noticia/2013/03/dei-aquele-abraco-nele-disse-ator-de-colegas-ao-encontrar-sean-penn.html> 

Acesso em 10/02/2016. 
152

 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/colegasofilme/photos/a.220096874674422.67853.215377931812983/639641466

053292/?type=3&theater> Acesso em 10/02/2016. 
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pessoas com Síndrome de Down, e o conteúdo desafiador que envolve a realização de um 

sonho, determinam o caráter persuasivo desta campanha, que conduz o internauta para uma 

ação. 

  

5.3 CAMPANHA O DESAFIO DO BALDE DE GELO 

Considerando que, para a composição do Corpus da pesquisa investida nesta 

dissertação, organizamos uma seleção de campanhas conhecidas em território nacional, para o 

processo de análise da campanha social – o Desafio do Balde de Gelo focamos nossa 

avaliação nos desdobramentos e resultados desta ação entre os internautas brasileiros. Para 

tanto, é importante entender como e onde teve início este desafio, que conquistou anônimos e 

celebridades, viralizando entre usuários de sites de redes sociais. 

A campanha social Ice Bucket Challenge teve início nos EUA, gerando arrecadação 

de fundos para pesquisas sobre Esclerose Lateral Amiotrófica, a ELA (ou ALS, em inglês), 

uma doença neuromuscular sem cura. Com um desafio que começou em 29 de julho de 2014, 

a ação da campanha rendeu fundos para ALS Association.  

Na primeira quinzena de julho de 2015, o desafio de derramar um balde de gelo 

sobre a cabeça fez parte de uma ação de entretenimento utilizada por jogadores de golfe do 

Reino Unido. A dinâmica sugeria que o sujeito cumprisse o desafio dentro de um prazo de 24 

horas, indicasse outras três pessoas para fazer o mesmo ou, então, pagaria uma multa que 

deveria ser acertada de acordo com a orientação do desafiador.  

Em 15 de julho, o jogador de golfe Chris Kennedy, desafiado por seu treinador, 

gravou um vídeo jogando um balde de gelo na própria cabeça e, ainda, desafiou outras três 

pessoas a fazer o mesmo. Por uma escolha de afinidade, indicou que, caso o desafio não fosse 

cumprido, o valor da multa deveria ser encaminhado à ALS Association. Entre as pessoas 

desafiadas pelo jogador estava uma prima de sua esposa, cujo marido sofre de Esclerose 

Lateral Amiotrófica. O vídeo do jogador foi publicado no Facebook e viralizou, chegando até 

o conhecimento de Pete Frates, um atleta de beisebol diagnosticado com a doença. Aderindo à 

ideia, mesmo sem ter sido desafiado, Pete entrou na corrente dos banhos de gelo e iniciou 

uma campanha social para arrecadar fundos para pesquisas sobre a ELA. Assim, com a ajuda 

de amigos, Pete desafiou outras dez pessoas a participarem e, para aqueles que não 

cumprissem, ficava a determinação de fazer uma doação para as pesquisas sobre a doença.  

Anunciada como uma iniciativa pessoal e sem outras ambições, além daquelas 

declaradas na própria corrente, a campanha de Desafio do Balde de Gelo, a partir da ação de 
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Pete Frates, ganhou proporção mundial e providenciou resultados financeiros favoráveis para 

as instituições que pesquisam e cuidam de pacientes com a Esclerose Lateral Armiotrófica. 

Entre os adeptos do desafio, figuras como Bill Gates e Marc Zuckerberg, além de 

compartilharem seus vídeos com o registro dos banhos gelados, também pagaram a “multa”, 

efetivando doações para ALS Association e, com isso, conceberam uma nova característica à 

campanha. Assim, muitos, além de cumprirem o Desafio do Balde de Gelo, também se 

comprometiam a efetivar o depósito com as doações. Desta forma, no período de 

aproximadamente um mês de campanha, com vídeos compartilhados em sites de redes 

sociais, o desafio arrecadou cerca de 60 milhões de dólares nos Estados Unidos
153

. 

No Brasil, a campanha social também teve a adesão de inúmeros anônimos e 

personalidades conhecidas do grande público, como os apresentadores Luciano Huck e 

Marcos Mion (Figura 16), a cantora Ivete Sangalo, o jogador de futebol Neymar, o senador 

Eduardo Suplicy e tantas outras. Os resultados da campanha, dentro do mesmo prazo de um 

mês, renderam
154

 às instituições brasileiras que pesquisam sobre a ELA e cuidam de pessoas 

com a doença cerca de 400 mil reais. 

Figura 16. Marcos Mion: Banho de Gelo e Comprovante de Doação 

  
 

Fonte: Site de notícias UOL
155

 

 

                                                 

153
 Conforme notícia publicada no Portal de notícias G1, da Rede Globo. Disponível em 

<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/desafio-do-balde-do-gelo-arrecada-mais-de-us-62-milhoes-nos-

eua.html> Acesso em 10/02/2016. 
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 Também conforme notícia publicada no G1. Disponível em 

<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/desafio-do-balde-do-gelo-arrecada-mais-de-us-62-milhoes-nos-

eua.html> Acesso em 10/02/2016. 
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 Disponível em <http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/22/campanha-do-balde-de-gelo-

arrecada-r-125-mil-em-seis-dias-no-brasil.htm> Acesso em 10/02/2016. 
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Avaliando a campanha, identificamos que há uma construção narrativa emotiva que, 

sustentada pelos discursos midiáticos repetidos em noticiários que contam o motivo que 

despertou a ação (iniciativa do atleta Pete, que possui a doença), molda-se ao modelo 

dionisíaco. De qualquer forma, pelo caráter social da campanha que, entre outros aspectos, 

promove a conscientização sobre a existência da doença e nutre um debate sobre sua 

gravidade, verificamos emergir uma função referencial em discursos apolíneos 

(CARRASCOZA, 2004), que são visivelmente ofuscados pela dinâmica dionisíaca aplicada à 

ação. 

Para analisar os elementos que compõem o conteúdo da campanha, avaliamos o 

argumento enunciativo da ação apresentado no próprio título – Desafio do Balde de Gelo. 

Incitando o sujeito para o “jogo”, a campanha constitui uma ação colaborativa e engajadora 

da audiência que, aderindo à convocação, grava seu próprio vídeo e convoca novos jogadores. 

Nessa dinâmica é possível, ainda, identificar interações digitais que envolvem o internauta no 

processo de continuidade desta corrente, que sempre promoverá novos vídeos e, também, 

interações sociais provenientes dos compartilhamentos e do feedback dos sujeitos que, 

desafiados, promovem seus próprios banhos gelados, gravam e publicam nas redes digitais. 

Observamos que o efeito viral do Desafio do Balde de Gelo é configurado, conforme 

define Covaleski (2015), pelo “desejo de compartilhar a experiência entretível”. Assim, 

notamos que a dinâmica da ação, que inclui a produção de um vídeo amador que comprova o 

cumprimento do desafio e, ainda, sustenta a oportunidade de compartilhá-lo com pares nas 

redes digitais, esclarece o interesse e a participação dos internautas que, por sua vez, 

compõem o perfil de sujeitos ativos, que não só recebem a mensagem, como, igualmente, 

participam de seu processo de construção (BACCEGA, 2008). 

A repercussão da campanha no ambiente digital rendeu visibilidade para discussões 

sobre a doença também em offline. Personalidades midiáticas, como o apresentador Fausto 

Silva, que não aceitou tomar o banho gelado
156

, providenciou sua doação à campanha e, 

ainda, esclarecendo detalhes sobre a doença em seu programa de televisão, reforçou o 

propósito social da ação. 

Entre os usuários dos sites de redes sociais, sobre os vídeos das afamadas 

personalidades que participaram do desafio, os comentários expõem opiniões diversas, 

sobretudo sobre a reação dos conhecidos sujeitos que produziram seus vídeos. Contudo, 

                                                 

156
 Conforme notícia publicada pelo Portal da Imprensa, disponível em 

<http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/67689/faustao+nao+aceita+desafio+do+balde+de+gelo+e+e+

surpreendido+com+banho+de+pipoca> Acesso em 10/02/2016. 
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observamos um limitado número de comentários que demonstram interesse sobre a temática 

social que envolve a campanha (Figura 17).  

Figura 17. Comentários de Usuários Sobre Vídeo que Exibe o Desafio do Gelo Realizado por 

Famosos 

 

 
 

Fonte: Site da rede social YouTube
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A proposta de Desafio do Balde de Gelo, assim como outras campanhas que 

viralizam na internet, tornou-se tema de inúmeros vídeos satíricos
158

. E a campanha social 

para a arrecadação de fundos para pesquisas sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica, com o 

Desafio do Balde de Gelo, apesar de não apresentar um período determinado para a sua 

duração, padeceu de uma desaceleração gradativa na adesão dos internautas. Fator este que 

providenciou seu provável encerramento de maneira orgânica.  

 

5.4 CAMPANHA #EUSOUPERSONAGEM 

A análise da campanha #EuSouPersonagem, promovida pelo Universal Channel 

Brasil, foi avaliada em suas peças de lançamento, de sustentação e de finalização. 

No lançamento e na finalização, a campanha foi exibida ao público por vídeos de 

trinta segundos, que foram publicados em sites de redes sociais como o YouTube e o 

                                                 

157
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=F2pT5S9B14E> Acesso em 10/02/2016. 

158
 Como vídeo publicado pelo ParToba, no YouTube. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=kuOEo0RJNEM> Acesso em 10/02/2016. 



 

 

113 

Facebook (e também foram veiculados na TV). No período de sustentação, os anúncios 

publicados na página oficial do Universal Channel Brasil, no Facebook, fortaleceram a 

mensagem da campanha.  

Para a análise desta campanha, verificamos os elementos estratégicos da 

comunicação, as propostas de interação e as dinâmicas de entretenimento no primeiro vídeo
159

 

de lançamento, publicado no YouTube no dia 13 de setembro de 2015, no anúncio
160

 de 

sustentação, publicado no Facebook no dia 03 de outubro de 2015, e no vídeo
161

 publicado no 

YouTube no dia 15 de outubro, em que se exibem os comentários de internautas que 

participaram pelas redes digitais. 

A campanha é apresentada ao público por meio de um vídeo com características de 

uma produção publicitária convencional. Com duração de trinta segundos, a narrativa exibe 

uma edição de imagens com personagens conhecidas das séries exibidas pelo canal. Enquanto 

isso, a locução questiona Quem nunca teve um momento cem por cento personagem? 

Buscando influenciar a audiência por meio de uma narrativa emotiva, a locução ainda afirma: 

A gente sabe que você já se sentiu assim, vai. Na sequência, aconselhando a recepção, incita o 

sujeito à ação, informando Use a #EuSouPersonagem e participe dessa conversa. Em 

seguida, revela uma possível recompensa e confirma: Seu comentário pode aparecer nos 

intervalos do Canal Universal. O filme conclui com o seguinte slogan: Canal Universal, 

100% Personagens. 

O vídeo, que também é veiculado na TV, conduz a audiência para o ambiente digital. 

A campanha, organizada por uma comunicação crossmedia, envolve a atenção de seu público 

com propostas de ações que se desdobram por multitelas. Com qualidade técnica perceptível 

na edição das imagens e no roteiro que conduz a locução, o filme oferece uma proposta de 

diversão para o usuário das redes digitais. A publicação do vídeo no YouTube também 

apresenta o seguinte texto:  

 

Quem nunca se comportou como um personagem de uma série de ficção em 

uma situação da vida real? Compartilhe com a gente aquele momento que 

você viveu e que parece ter saído direto das nossas séries usando a tag 

#EuSouPersonagem! A sua história pode aparecer na TV e ser publicada 

aqui, em nossas redes sociais. Saiba mais: bit.ly/eusoupersonagem. 
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O modelo dionisíaco da narrativa, que propõe uma imbricação do mundo real (dos 

internautas) com o lúdico (das personagens das séries), disfarça a função conotativa e 

autoritária desta mensagem publicitária, que convoca a audiência para a ação. Com 

característica explicitamente participativa, a campanha também prevê uma oferta 

colaborativa anunciada na promessa de exibir os comentários dos internautas participantes 

durante a programação do canal.  

Nesta dinâmica proposta pela ação, notamos um processo de condução da audiência 

que, aderindo ao chamado, deve comentar nos sites de redes sociais utilizando a hashtag da 

campanha e, para saber se sua publicação foi selecionada e exibida, acompanhar a 

programação do canal na TV. 

A interação social acertada pela dinâmica participativa também pode ser observada 

nos anúncios de sustentação da campanha, publicados no Facebook. Com formatos que se 

assemelham aos de memes, em que frases e/ou expressões comuns são adicionadas a imagens 

de famosos, essas peças de sustentação exibem personagens das conhecidas séries Law & 

Order, House Grimm e outras, com suas frases de efeito. 

O anúncio de sustentação da campanha (Figura 18), publicado no Facebook, reforça 

a identificação do público com as personagens das séries exibidas no canal anunciante. O foco 

narrativo em primeira pessoa e a imagem que figura a situação de inúmeras mulheres que 

trabalham e cuidam dos filhos combinam um conteúdo que constitui um público intimado a 

participar. Neste contexto, observamos aquilo que Prado (2013) aponta como a interpelação 

que, como parte da convocação, chama a pessoa no meio do mundo e o coloca em 

posicionamento para a ação. 
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Figura 18. Anúncio de Sustentação da Campanha 

 
 

Fonte: Fanpage oficinal do Universal Channel Brasil no Facebook
162

 

 

Embora o conteúdo da campanha providencie a participação ativa dos internautas, 

evidenciado também nos mais de mil comentários publicados no anúncio (Figura 19), 

entendemos que sua composição não estimula o engajamento dos sujeitos no processo de 

divulgação da mensagem. Assim, mesmo com os compartilhamentos, demonstrados em 

números apresentados tanto no Facebook como no YouTube, não identificamos nenhuma 

outra repercussão que aponte a viralização desta campanha.   

O filme de finalização, com duração de trinta segundos, também é estruturado por 

elementos que compõem uma produção publicitária para a mídia tradicional. Publicado no 

YouTube e também veiculado na TV, o vídeo exibe os comentários dos usuários que 

participaram da campanha e compartilharam suas experiências comparando-se às personagens 

das séries, incluindo a hashtag da campanha (Figura 19). Ao final, fortalecendo a proposta de 

interação da campanha, a locução ordena: Participe da conversa! E finaliza com o slogan do 

canal. 
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Figura 19. Cena do Vídeo Com a Publicação dos Internautas 

 

Fonte: Página oficial do Universal Channel no YouTube
163

  

 

 Este filme concede a “recompensa” prometida aos internautas no vídeo inicial da 

campanha. Embora seja nítido que há, por parte do anunciante, um controle sobre a seleção 

desses comentários e também sobre a própria produção técnica do filme, ao exibir conteúdos 

oferecidos pelos internautas a campanha mantém o caráter colaborativo sugerido no seu 

lançamento. 

De modo geral, observamos que a campanha #EuSouPersonagem não apresenta 

variações técnicas em suas produções (vídeos e anúncios) e nem em suas narrativas, que 

estão, notavelmente, dentro dos padrões tidos como tradicionais na publicidade. Contudo, 

entendemos que as particularidades do conteúdo anunciado promove a identificação de 

internautas com as personagens das séries e incita a participação ativa dos sujeitos conectados 

às redes digitais. Desta forma, a campanha ajeita uma movimentação da audiência por 

multitelas, o que favorece a visibilidade da marca Universal Channel no ambiente digital e 

também nos serviços oferecidos pelo canal no offline. 

  

5.5 CAMPANHA #LUGARESSEGUROS – ANÚNCIO DO CHOCOLATE BIS XTRA 

 

A campanha #LugaresSeguros
164

 foi lançada na Fanpage do Chocolate Bis no
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Facebook, em 02 de dezembro de 2015. No anúncio (Figura 20), que mostra a imagem de um 

sujeito sentado embaixo de uma mesa segurando um chocolate Bis Xtra, publicaram o 

seguinte texto: Quer saber um lugar seguro pra você comer seu Bis Xtra? Embaixo da ceia de 

natal. Todos estarão preocupados tirando as uvas-passas do prato e ninguém vai perceber 

sua presença. #LugaresSeguros. 

 

Figura 20. Anúncio da Campanha #LugaresSeguros  

 

Fonte: Fanpage oficial do Chocolate Bis no Facebook
165

  

 

A narrativa da campanha é sustentada por um discurso deliberativo que tem como 

intuito, segundo Carrascoza (1999), aconselhar o público. A cena de consumo, ilustrada pela 

imagem do chocolate mordido, complementa este discurso. Contudo, podemos afirmar que o 

apelo suasório da mensagem está amparado no modelo dionisíaco, manifesto no humor lúdico 

aplicado à narrativa.  

Os elementos lúdicos também são explorados no processo de produção. A imagem 

que ilustra o anúncio exibe desproporções entre o sujeito sentado embaixo da mesa e a própria 

mesa. Também oferece desequilíbrios aparentes nas diferenças entre os braços do sujeito e no 

logo invertido da embalagem do produto. Estas características, que remetem ao grotesco, 
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chamam a atenção por serem incomuns em comunicação publicitária de marcas afamadas, 

sobretudo em publicações oficiais da própria empresa anunciante. 

Neste sentido, observamos uma provável conveniência nesta produção que, com 

características rústicas, contribui para o processo de composição deste conteúdo que desafia o 

público por tamanha pilhéria. Apesar do anúncio não expor nenhuma frase ou palavra de 

ordem que evidencie um chamado para a participação dos usuários dos sites de redes sociais, 

a própria característica burlesca da produção ordena esta dinâmica (Figura 21). Notoriamente, 

a interpelação do sujeito conectado às redes digitais fica a cargo do incomum, que causa 

surpresa e o atrai para a ação. 

Figura 21. Comentários dos Usuários Sobre o Anúncio 

 
 

Fonte: Fanpage oficial do Chocolate Bis no Facebook
166

  

 

A campanha, que a princípio não apresentava proposta de interação digital, em um 

segundo momento demonstrou-se demasiadamente interativa. Discorrendo sobre os prováveis 

“erros” da imagem, inúmeros usuários do Facebook publicam seus comentários e obtêm 

feedback com novas artes do mesmo anúncio (Figuras 22 e 23). 
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Figura 22. Comentário de Usuário Sobre o Anúncio e Resposta do Anunciante 

 

Fonte: Fanpage oficial do Chocolate Bis no Facebook
167

 

 

Figura 23. Comentário de Usuário Sobre o Anúncio e Resposta do Anunciante 

 

Fonte: Fanpage oficial do Chocolate Bis no Facebook
168
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O anúncio teve mais de dez mil comentários de usuários no site de rede social 

Facebook. O retorno oferecido a estes comentários resultou em mais de doze diferentes tipos 

de criações oficializadas em novos anúncios publicados pela própria marca de chocolate. Sob 

esta característica participativa desenvolvida na campanha, houve também aqueles internautas 

que, além de emitir opinião, produziram suas próprias artes (Figura 24), satirizando ainda 

mais a campanha.  

Figura 24. Arte de Anúncio Publicada por Internauta 

 

Fonte: Fanpage oficial do Chocolate Bis no Facebook
169

  

 

Contudo, embora a campanha apresente, em números (de curtidas, 

compartilhamentos e comentários)
170

, notáveis resultados de alcance, ponderando sobre as 

propostas de ações ajustadas para o anúncio, entendemos que, apesar de não ser 

engajadora
171

, ela estimula a adesão de usuários que participaram e colaboraram com a 

proposta. 
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Avaliando a campanha em seus aspectos gerais, verificamos a mobilização de 

usuários por motivos diferentes. Enquanto alguns se preocupavam em apontar os erros da 

imagem, outros proferiam elogios à ação de marketing, e outros, ainda, reforçando a 

brincadeira, replicavam as suas próprias versões sobre o mesmo anúncio. Entendemos que a 

campanha #LugaresSeguros não provocou nos internautas uma adesão à ação 

inicialmente/explicitamente sugerida – a de indicar lugares seguros para se consumir o 

chocolate da marca anunciante. Contudo, avaliando o desfecho da campanha, podemos 

afirmar que os conteúdos das respostas oferecidas pelos usuários nunca estiveram em jogo. 

Com este anúncio, o objetivo da campanha era provocar reações/ações, inclusive de 

descontentamentos, desde que isso sucedesse comentários, curtidas e compartilhamentos. 

Entendemos que os resultados em alcance de público e lembrança da marca podem ser 

avaliados pela polêmica preparada na mensagem. Sobre essas particularidades das mensagens 

que envolvem entretenimento, sociabilidade e consumo, Castro (2012, p.136) esclarece que: 

“[...] mais do que a mera promoção de produtos ou serviços, percebe-se nesses casos um bem-

sucedido esforço em construir modos de ser que gerem identificação, atraindo o consumidor 

para o universo simbólico da marca”. 

Além disso, essa movimentação dos internautas, que, atendendo ao chamado da 

campanha, participam, colaboram e multiplicam esses conteúdos nos sites de redes sociais, 

contribui para gerar informações que interessam ao marketing da marca anunciante. Então, 

ainda que a repercussão da campanha não tenha se dado de modo espontâneo, pela 

perspectiva da análise proposta neste estudo, entendemos que a circulação da mensagem nos 

sites de redes sociais contribuiu para que resultados significativos fossem alcançados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de iniciarmos as considerações finais, é fundamental destacarmos que a 

pesquisa proposta neste estudo não se propõe a oferecer ideias conclusivas e/ou definitivas, 

mas sim a ampliar perspectivas para estudos posteriores.  

Determinamos como objetivo primário investigar as estratégias da comunicação 

publicitária que se valem do entretenimento para convocar o público a utilizar, produzir 

e/ou compartilhar conteúdos que informam, divertem e, eventualmente, promovem o 

consumo no ambiente online. 

Para tanto, trabalhamos com um recorte de análise que se limitou a avaliar 

campanhas publicitárias que foram publicadas nos sites de redes sociais Facebook e 

YouTube, no período de 2012 a 2015. Outros resultados poderiam ser colhidos, caso a 

análise fosse realizada em outras campanhas e/ou em outras mídias digitais.  

Antes de prosseguirmos, é importante apresentarmos uma síntese do caminho 

percorrido durante o estudo e que nos direcionou até o processo de análise do corpus. No 

primeiro capítulo, apresentamos na introdução deste trabalho a contextualização do tema e 

as diretrizes da pesquisa. Oferecemos a problemática e os objetivos delimitados e 

justificados pelo atual cenário da comunicação contemporânea, modificado pela 

apropriação social de recursos tecnológicos.  

No segundo capítulo desta dissertação, discorremos sobre comunicação, consumo, 

entretenimento e tecnologia. Avaliamos os processos de comunicação e as vertentes do 

consumo (material e simbólico). Verificamos modificações nas estruturas do fluxo 

comunicacional que, por conta das transformações tecnológicas das últimas décadas, 

favoreceu novas experiências para os atores sociais e para a própria mídia. Observamos 

que, neste cenário, organizam-se produtores e receptores de conteúdos que se fundem nas 

tramas da cibercultura. 

No terceiro capítulo, tratando da sociabilidade em rede, discorremos sobre as 

estruturas e sistemáticas operacionais dos sites de redes sociais Facebook e YouTube. 

Observamos a potencialidade deste ambiente que mobiliza o fluxo de comunicação entre 

cerca de 90%
172

 da população no Brasil. Entendemos que o Facebook desponta como a 
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grande preferência
173

 dos brasileiros interligados às redes sociais, enquanto que o 

YouTube, por sua disponibilidade de publicações em formato de vídeos, possui certa 

popularidade também entre os profissionais de comunicação.  

Avaliamos os recursos dos sites da internet que, por seus sistemas de inteligência, 

facilitam a captura de dados dos usuários e contribuem para que profissionais de marketing 

obtenham informações privilegiadas sobre clientes em potencial. Falamos, ainda, sobre as 

relações de proximidade entre marcas e seus públicos nas redes digitais. 

Buscando compreender as práticas da comunicação mercadológica 

contemporânea, no quarto capítulo, discutimos sobre as possíveis modificações das 

abordagens narrativas que, na atualidade, envolvem o entretenimento como fator 

determinante para atrair e manter a atenção do público. Discorremos sobre os tipos de 

discursos, narrativas e interpelações da publicidade. Apontamos as lógicas das produções 

midiáticas que ultrapassam as fronteiras do “convencional” e incitam a participação ativa 

dos consumidores.  

Entendemos que a publicidade, por estar inserida em um campo cambiante, tem 

que se adaptar constantemente às alterações que envolvem a sociedade de consumo. Com 

isso, chegamos à análise das campanhas publicitárias contemporâneas que se valem de 

entretenimento para convocar o consumidor conectado.  

Para uma melhor compreensão das considerações colhidas com as análises, 

podemos desmembrar as figuras que compõem este cenário e observar particularidades que 

definem dois polos: a publicidade contemporânea (representando marcas anunciantes) e o 

consumidor da atualidade (representando sujeitos ativos e conectados). Ainda neste 

processo de separação das figuras, notamos os sites de redes sociais que, por suas lógicas 

de uso, favorecem a sociabilidade e apresentam-se como recursos facilitadores que 

contribuem para um contato dinâmico entre marcas anunciantes e usuários. Na sequência, 

verificamos o entretenimento emergir como elemento determinante na efetiva conexão 

entre essas partes.  

Neste contexto, temos campanhas publicitárias que investem em estímulos que 

incitam a audiência a um consumo simbólico, com produções em que o foco é direcionado 

para a oferta de um conteúdo que não se materializa, mas que desperta ideias, sensações, 
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emoções etc. Notoriamente, estes estímulos se efetivam em dinâmicas de entretenimento 

que buscam ativar alguma ação dos usuários conectados aos sites de redes digitais.   

Com isso, sem expor seus verdadeiros objetivos, mensagens publicitárias são 

camufladas por elementos que caracterizam produções espontâneas, como aquelas 

desenvolvidas por internautas, bem como disfarçam interesses mercadológicos em 

conteúdos sociais. Além disso, muitas vezes conseguem envolver o internauta por tramas 

que o desafiam e o surpreendem de tal modo que sua atenção é retida e sua participação é 

efetivada em comentários e compartilhamentos.   

Sustentada por elementos emotivos, a publicidade contemporânea redireciona o 

foco do discurso suasório, que se desloca da oferta de produtos e serviços e convida o 

público para participar da sua construção e sua propagação. Carrascoza (2014, p.56) 

explica que a publicidade, apoiada na emoção, buscando gerar empatia, influencia o 

consumidor “[...] acentuando euforicamente em seu conteúdo o humor, o entretenimento, a 

sensibilidade”.  

Na composição dessas campanhas publicadas nas redes sociais é possível notar 

variações naquilo que envolve um diálogo mais próximo com os consumidores, sobretudo 

por suas propostas de interações. Contudo, observamos que sua estrutura, enquanto peça 

publicitária, ainda se mantém. As campanhas avaliadas apresentaram narrativas criativas, 

discursos persuasivos e, mesmo aquelas que se esforçaram em oferecer características 

rústicas, mostraram produções devidamente elaboradas, tais quais as campanhas tidas 

como tradicionais. Neste caso, podemos entender que a modificação se dá justamente pelo 

ambiente em que ela está inserida – os sites de redes sociais.  

O ambiente ameno das redes digitais, associado a recursos que promovem a 

aproximação dos sujeitos com o conteúdo da mensagem publicitária (humor, 

entretenimento etc.) contribui para a constituição de um consumidor parceiro da marca.  

 

Do cliente ao fã; do comprador ao colecionador aficionado; do consumidor 

ao colaborador e principal divulgador, a cultura digital coloca à disposição 

do mercado toda uma gama de processos interativos que tanto podem ajudar 

a consolidar o prestigio e a reputação de determinada marca, quanto 

colaborar para o seu ocaso se o esforço for malsucedido (CASTRO, 2012, 

p.136). 

 

Notamos que o conteúdo publicitário da atualidade desperta e mantém a atenção 

da audiência e, em muitos casos, contribui para que se construa um público engajado que, 

identificando-se com o discurso, endossa a mensagem e a compartilha. Assim, este sujeito 
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desempenha o importante papel de replicador da publicidade no ambiente digital e, de certa 

forma, “trabalha” na divulgação da marca. 

Neste novo panorama, em que consumidores estão conectados por redes digitais e 

têm a atenção compartilhada por multitelas, os criativos da publicidade buscam 

desenvolver estratégias que chamam a atenção desses sujeitos, que também são incitados a 

participar do processo de construção das mensagens.  

 

A capacidade de agência desse espectador, que não apenas produz e distribui 

conteúdo como também interage com os meios em tempo real, de certo 

modo desestabiliza os roteiros tradicionalmente utilizados na cena midiática 

e convoca os produtores de conteúdo a conceberem novas estratégias que, 

aos poucos, se impõem neste cenário de convergência de meios e de 

narrativas. Interpelar e engajar o espectador como interator é cada vez mais 

importante, não somente em termos propriamente comerciais como também 

para conferir uma roupagem contemporânea a formatos e gêneros midiáticos 

mais tradicionais (CASTRO, 2013, p.124). 

 

Muitas dessas campanhas publicitárias que alcançam o sucesso entre os 

internautas estimulam interações. No entanto, nem sempre as interações se realizam 

somente pela dinâmica de ação proposta na publicidade. Os sites de redes sociais Facebook 

e YouTube, por seus sistemas automáticos que indicam a efetivação das publicações, já 

oferecem “naturalmente” uma interação do tipo analógica (LEMOS, 1997) e, também, 

promovem interações sociais que ocorrem entre os próprios usuários em virtude de suas 

dinâmicas de funcionamento.  O que vimos então, é que a publicidade contemporânea se 

adaptou, servindo-se estrategicamente dos recursos disponíveis neste meio.  

Outro ponto relevante, e que devemos destacar, está associado ao fato das 

empresas investirem em campanhas com propostas interativas para expandir os circuitos de 

conexões das marcas nas redes digitais. Sobre essa reverberação de conteúdos no ambiente 

digital, Bruno (2013, p.125) argumenta que “as dinâmicas da vigilância na internet estão 

hoje intimamente atreladas às formas de participação dos usuários e aos embates que lhes 

correspondem”. Com isso, ampliam-se as oportunidades de alcance da mensagem que, 

além de produzir visibilidade para a marca anunciante, facilita também o abastecimento de 

prováveis bancos de dados gerados por sistemas de algoritmos dos sites de redes sociais.   

Silverstone (1999, p.268) explica que “as tecnologias da mídia surgem como 

objetos materiais, simbólicos e catalisadores da ação, e, como tais, são eficazes apenas 

mediante os atos de indivíduos e instituições”. Nesta perspectiva, podemos notar que o tipo 

de interação provocado pela campanha publicitária torna-se indiferente, desde que ela 
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ocorra por meio de alguma ação efetiva do internauta. Desta forma, para a empresa que 

patrocina o anúncio, o consumidor conectado sempre oferecerá vantagens. 

A prerrogativa dos sites de redes sociais para as empresas anunciantes é 

contemplada em um uso prático dos recursos de visibilidade e, também, nas facilidades de 

interações com consumidores e nos fluxos de informações dos usuários. A sistemática de 

inteligência dos sistemas de sites como o Facebook e o YouTube, que transformam as 

movimentações de seus usuários em métricas, ajuda os profissionais de marketing a 

conhecerem hábitos e padrões de navegação e, consequentemente, a construírem 

segmentos e nichos de consumo.  

O impulso participativo gerado pelas campanhas contemporâneas repercute de 

várias maneiras sobre os processos de vigilância. Sobretudo, se avaliarmos que toda 

plataforma de produção de conteúdo na internet é também um espaço para captura de 

dados dos próprios usuários, como dos conteúdos e rastros produzidos por eles (BRUNO 

2013). Além disso, os movimentos de atenção dos usuários no ambiente digital também 

são gravados e servem para orientar melhor a publicidade que se mostra na tela (LEMOS e 

LÉVY, 2010). 

Nestas considerações, podemos reiterar que as produções publicitárias 

contemporâneas despertam a atenção e o interesse dos usuários de redes sociais por meio 

de ofertas de entretenimento. Estes internautas, desejando o “objeto” anunciado, no caso, o 

próprio entretenimento, atendem ao chamado e realizam a ação proposta na produção, 

assistindo, curtindo, comentando e compartilhando a mensagem. 

Entendemos que as modificações verificadas na comunicação mercadológica, 

muitas vezes, acontecem por conta de adaptações realizadas em campanhas publicitárias 

tradicionais. Isto acontece porque, hoje, as empresas conseguem promover um diálogo com 

os consumidores nos sites de redes sociais de modo mais dinâmico. 

 Com isso, muitas empresas anunciantes apenas publicam nas redes digitais os 

mesmos comerciais já veiculados e produzidos para a TV. Embora não sejam colhidos 

resultados significativos, com repercussão entre os usuários, essas campanhas, quando 

atreladas a alguma proposta de interação, também promovem conexões. Como exemplo, 

temos o caso da Universal Channel, com a campanha #EuSouPersonagem. 

Estes esforços publicitários também estabelecem uma proximidade entre marcas e 

consumidores. Em alguns casos, essa aproximação funciona ainda como uma oportunidade 

para que estes sujeitos, interligados por redes digitais, expressem seus eventuais 
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descontentamentos com os serviços, os produtos e, até, com a própria mensagem 

publicitária apresentada.  

Este contato gerado pelas empresas anunciantes no circuito digital, se comparado 

ao ambiente offline, é sempre mais vantajoso em termos de visibilidade e oferta de dados. 

As possibilidades de conexões e disponibilidade de recursos são expressivamente maiores, 

mesmo utilizando-se de menores investimentos financeiros. Como exemplo, temos as 

campanhas Perdi Meu Amor na Balada e #VemSeanPen. 

Refletindo sobre a convocação do consumidor conectado, com base na potencial 

lucratividade dos chamados rastros digitais, verificamos que as conexões estabelecidas 

entre sujeitos, numa crescente escalada das redes sociais mediadas pelo computador 

(RECUERO, 2009), contribuem para interesses sociais e comerciais. Manter o consumidor 

disponível para a marca no ambiente digital é uma oportunidade criada pelas empresas 

anunciantes para que, assim, seja possível conhecê-lo, saber sobre suas rotinas e identificar 

quais são seus contatos, seus pares sociais. Sabendo mais sobre este sujeito, é possível às 

marcas apresentar sempre algum conteúdo, produto ou serviço que continuará sendo 

consumido por ele. Com isso, os consumidores conectados se tornarem, eles próprios, 

importantes produtos para o mercado. 

Avaliando as particularidades da publicidade contemporânea, observamos que 

muitas daquelas mensagens que conquistam o público e viralizam na internet também se 

tornam alvos de chistes. É comum encontrar outras produções que satirizam a mensagem 

inicial do anunciante. Contudo, pudemos notar que embora isso devesse ser motivo para 

eventuais monitoramentos das marcas, estas produções satíricas também favorecem ainda 

mais a expansão da mensagem lançada pela empresa anunciante. 

Entendemos que o comportamento ativo e participativo dos internautas se dá, 

ainda, pelo perfil que caracteriza os usuários dos sites de redes sociais. Um sujeito que está 

pronto para se conectar, conseguir informações, divertimento e, também, preocupado em 

construir e manter seu capital social na rede. Assim, mostrar que apoia uma causa de 

interesse público ao postar o filme que exibe o próprio banho gelado, por exemplo, pode 

gerar recompensas simbólicas garantidas pela visão crítica de seus pares.  

Algumas outras questões surgiram durante o processo de análise das campanhas. 

Dentre elas, como são trabalhados os valores éticos em campanhas publicitárias que se 

disfarçam de conteúdo social ou de produção anônima; a ocorrência de erros involuntários 

para atrair a atenção de consumidores que, envolvidos com o conteúdo, endossam a 

mensagem e compartilham-na, contribuindo para a divulgação de um conteúdo que, 
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implicitamente, é publicitário. Além dessas, como se dá o processo de reconstrução da 

imagem mercadológica daquelas marcas que, por desenvolver campanhas publicitárias 

polêmicas, padecem de um contundente julgamento negativo por parte dos sujeitos sociais.  

Contudo, as delimitações estabelecidas para a pesquisa e desenvolvimento deste 

trabalho não atendem a estas inquietações. Desta forma, encerramos estas considerações 

com a disposição de ainda poder retomar tais questionamentos em um eventual programa 

de doutoramento. 
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ANEXO 1 

Nome o entrevistado: Michel Carasso
174

  

Nome da agência: Produtora Peixe Alado.  

Entrevista de Mestrado realizada em 11 de dezembro de 2015  

 

(Gracy) Quais as razões que direcionam os profissionais de comunicação e anunciantes a 

investirem em ações que promovam a participação dos consumidores nas redes sociais?  

(Carasso) Acredito que a participação do consumidor em ações é inevitável e inerente a comunicação, 

já há um bom tempo. A mídia de “via única” se tornou obsoleta. Hoje, o consumidor é responsável 

pela geração de conteúdo, tem voz ativa; classifica, avalia, compartilha e, muitas vezes, define o rumo 

das campanhas publicitárias. É um processo orgânico, e as marcas, cada vez mais, estão atentas a isso. 

Não mais, apenas, em buscar interatividade, mas ter a sensibilidade de entender que a comunicação 

acontece entre pessoas. Obviamente, uma vez que as pessoas estão conectadas o tempo todo nas redes 

sociais, será para lá que os anunciantes e profissionais de comunicação irão direcionar grande parte de 

seus investimentos. Vale lembrar, que a moeda mais valiosa na comunicação atual é a informação – o 

conhecimento preciso sobre o usuário, seus hobbies, os locais que ele frequenta, o que ele lê, o que 

come, o que pesquisa, o que compra, quem são seus amigos e etc. As marcas que se destacam hoje em 

dia direcionam grande parte dos investimentos na mídia online. Sem, retargeting (ou remarketing), 

redes sociais, oferecendo conteúdo relevante e buscando diálogo com os consumidores, não apenas 

para aproximá-lo da marca, mas também para entender mais sobre seu comportamento e expectativas. 

 

(Gracy) Do seu ponto de vista, quais são os desafios de produzir campanhas que propõem 

a participação ativa dos consumidores? 

(Carasso) O principal desafio é, exatamente, fazer com que exista a participação ativa do 

consumidor. Caso contrário, a campanha não atingiu seu objetivo. 

 

(Gracy) Como você vê as relações entre a tendência do entretenimento publicitário 

interativo e os interesses (de divulgação, visibilidade, relacionamento com o cliente etc.) 

das marcas anunciantes? 

(Carasso) O consumidor não é estúpido. Quando ele compartilha, interage, curte uma ação 

qualquer de uma marca, ele sabe que está, gratuitamente, fazendo publicidade para esta 

marca, contribuindo de alguma forma para o aumento das vendas do produto ou serviço. 
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Quanto à tendência, acredito que seja das marcas apropriarem-se de conteúdos gerados pelos 

próprios consumidores. Isso já acontece, mas acredito que passará a acontecer com mais 

frequência. Os processos são efêmeros e explosivos na comunicação atual. Veja, por exemplo, 

o meme do John Travolta. Organicamente, este gif foi disseminado e replicado na internet, 

sem que houvesse nenhum investimento de mídia, sem que houvesse uma marca envolvida. 

No caso da campanha Perdi Meu Amor na Balada, a ideia foi criar uma história que engajasse 

o público a ajudar o personagem a encontrar o amor perdido e, enfim, revelar a marca no 

último vídeo. Em menos de 12 horas o vídeo já tinha alcançado mais de 1 milhão de views 

sem um real de investimento em mídia. Por ter sido pioneira, a campanha foi polêmica, mas 

acredito que a melhor forma de se comunicar é criando histórias emocionantes, histórias com 

as quais as pessoas se identifiquem.  

 

(Gracy) Quais as razões que norteiam a comunicação publicitária que, na atualidade, 

estrutura-se por estratégias que intensificam mais o tempo que o consumidor passa 

conectado com a marca do que o fato de convencê-lo sobre o consumo do produto ou 

serviço anunciado? 

(Carasso) As marcas querem estar em contato com o consumidor, ganhar simpatia, 

reconhecimento, identificação. O consumo acontece muitas vezes porque a pessoa se 

identifica com o pensamento da marca, a atitude da marca. Fora isso, como já citei, esta 

aproximação traz subterfúgios importantíssimos para a marca – informações íntimas sobre 

seus consumidores e prospects.  Existe uma tendência forte, que infelizmente ainda não é tão 

expressiva no Brasil, em que o consumidor passará a consumir marcas que estejam engajadas 

em questões mais importantes para a humanidade, grosso modo. Marcas que se preocupam 

com o meio ambiente, que tenham iniciativas socioeducativas, que apresentem a origem de 

seus produtos, que sejam mais coerentes e perceptíveis em relação aos cuidados necessários 

para manter o planeta vivo. Há marcas que apresentam ao seu consumidor, todo o processo 

ocorrido na produção de seu produto. Que pessoas estavam envolvidas, que materiais foram 

utilizados, de que forma o lucro será distribuído. Isso gera empatia, e o consumir se sente 

contribuindo também, quando sabe que parte do dinheiro que gastou foi direcionada para 

algum bem comum. Espero que isso torne-se uma realidade a médio prazo.  

 

(Gracy) Normalmente, quando uma agência escolhe investir em ações interativas para 

publicidade na web, quais são os critérios que envolvem a seleção dos sites de redes 

sociais?  
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(Carasso) Acho que os critérios são os mesmos de sempre, a marca busca atingir seu público 

alvo. A diferença agora é que as possibilidades de segmentação e mensuração dos dados são 

muito maiores e mais detalhadas. Então, é possível, em tempo real, alterar os investimentos, 

otimizar, fazer ajustes para que a comunicação atinja exatamente quem a marca quer atingir. 

Fazendo uma analogia, a comunicação tradicional (TV aberta, revista, outdoor) é um tiro de 

canhão, a comunicação na internet é tiro de sniper. 

 

(Gracy) Comente sobre os pontos positivos e negativos da interação do público 

consumidor com as marcas nos ambientes digitais que, em muitos casos, inclui paródias 

e outras produções de conteúdo, tomando como matéria prima as campanhas 

publicitárias online. 

(Carasso) As marcas já não têm o poder de definir o rumo de suas campanhas. O consumir 

apropria-se da forma que quer e tem todas as ferramentas e criatividade para transformar uma 

campanha no que for. O que é ótimo. As marcas devem estar apenas preparadas para isso e 

entender que estão à mercê da reação das pessoas. Sobrevivem saudavelmente, as marcas que 

percebem que o consumidor tem este poder e entram na dança, humanizando-se e tirando 

vantagens deste processo inerente.   

 

(Gracy) Em relação à campanha Perdi Meu Amor na Balada, você poderia comentar 

como se deu o processo de desenvolvimento, desde o briefing até a repercussão? 

(Carasso) Não houve briefing. Havia um contato com um profissional da Nokia da área de 

marketing, que nos deu abertura para apresentar alguma ideia para o lançamento do produto – 

no caso um celular com uma câmera com alta resolução. Tive a ideia e apresentamos ao 

cliente. Ele gostou da ideia, no entanto disponibilizou pouca verba. Eles não esperavam que a 

repercussão fosse tão grande, nem nós tínhamos certeza de que seria. Mais uma vez, o 

processo é orgânico. Storytelling e crossmedia. Foi criada uma história que transitou primeiro 

pela internet, depois colocamos lambe-lambes nas ruas. Foi parar na televisão, no rádio, os 

usuários fizeram paródias e etc. A campanha, a meu ver, foi pioneira e um sucesso. No 

entanto, houve críticas sim, pois algumas pessoas sentiram-se traídas ao descobrir que tratava-

se de uma campanha. E a marca também ficou um tanto assustada com tamanha repercussão.  

Mas acredito que tenha sido válido. Até onde eu sei, nenhuma campanha deste gênero havia 

sido feita ou, se foi, não gerou toda a repercussão que Perdi Meu Amor na Balada gerou. A 

casa noturna onde gravamos a cena do encontro do casal e que foi citada no primeiro vídeo 

teve uma fila quilométrica na noite seguinte da divulgação do primeiro vídeo. Enfim, foi uma 
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experiência interessante como comunicador. Sobre o desenvolvimento, tudo foi feito com 

uma verba muito pequena, uma equipe bem reduzida, mas empenhada em apresentar algo 

diferente e engajar as pessoas. 
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ANEXO 2 

Nome do entrevistado: Fernando Martins
175

  

Nome da agência: F|Martins 

Entrevista de Mestrado realizada em 20 de dezembro de 2015 

 

Gracy) Como você vê as campanhas publicitárias que envolvem a participação dos 

consumidores nos sites de redes digitais? 

(Martins) Para você ver como a gente traz as coisas, né? Na verdade, o que eu tenho falado 

muito e tentado fazer mais forte dentro da agência, é  integrar o digital com as outras áreas, 

por que não existe só o digital, existe vida. 

Eu me lembro de uma campanha, antes da mídia digital, final da década de 90, início de 2000, 

que era de uma cachorrinha cujo nome era "Deise". Dizia assim: perdi um cachorro, criança 

triste, espalhada em um monte de faixas pela cidade de São Paulo. Então, revelaram que era 

uma ação da Purina, que dizia: Te encontrei, agradeço a São Longuinho...Todas as entidades 

ligadas a animais, todo mundo que se mobilizou, ficou louco da vida. Houve uma mobilização 

enorme contra a marca.  

 

(Gracy) Quais as razões que direcionam os profissionais de comunicação e os 

anunciantes a investirem nestas ações que chamam o consumidor, ou seja, ativam o 

consumidor a participarem das campanhas? 

(Martins) Isso é sempre uma discussão interessante, desde quando se começa o planejamento 

da campanha. Porque existe o lado divertido disso, o lado interessante, de ser tentador do 

ponto de vista da comunicação, de se conseguir uma resposta mais rápida, pois sempre fomos 

muito carentes disso: fazemos algo para a TV e não temos resposta, pelo menos não de 

imediato.  

Sempre que trazem este tipo de ação, mas que não conectam com muita coisa, mas somente a 

ação pela ação, então, é importante, durante o planejamento, procurar conectar esta ideia de 

interação, dessas chamadas, de como conectar isso com o objetivo e propósito da marca.  

A razão principal de uso de qualquer ferramenta na mídia digital é atingir o contato com o 

consumidor final, gerar relacionamento principalmente, ou amadurecer o relacionamento com 

quem já é propenso a gostar daquela marca.  
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É importante observar que, o fato de você conquistar novos públicos com este tipo de ação 

pode ser perigoso, pois, se eles não têm ainda uma ideia positiva, relativa e neutra em relação 

à marca, corre-se o risco de serem conduzidos para o lado negativo, no caso da campanha ser 

envolvida em alguma polêmica, como conversamos aqui. 

Então, quem já é um fã da marca em geral – vamos falar em Facebook, - , que já está dentro 

da página, já "curte", já está "engajado", há a possibilidade de aumento deste "engajamento". 

Mas o objetivo deve ser dentro do raio de atuação da marca, manter ainda mais ativa, trazer 

ainda mais força para a empresa, aumentar a profundidade da fundação, de quando se constrói 

o relacionamento do público com a marca. 

 

(Gracy) A questão do investimento também acaba interferindo? Podemos dizer que é 

uma mídia mais econômica? 

(Martins) É uma mídia mais econômica, mas, novamente, é meio que uma relação de 

objetivo, daquilo que você quer fazer. Para gerenciar uma campanha dessas, num nível bem 

feito, apesar da publicação no Facebook não ter custo, você sempre terá que fazer o 

investimento em uma equipe que atua por trás de tudo disso. No caso das grandes campanhas, 

isso não fica barato. Exige uma força tática grande. Não chega a ser um exemplo de 

campanha propriamente, mas de "força tarefa digital": na época em que estavam acontecendo 

os "rolezinhos" nos shoppings, estávamos fazendo um monitoramento em um determinado 

shopping. Estavam acontecendo muitos problemas e, por intermédio das redes sociais, 

conseguimos monitorar e encontrar onde estavam esses grupos. Mas, para tanto, havia uma 

equipe enorme trabalhando nos bastidores. Foi um trabalho tão grande, a ponto de a força da 

polícia pedir nossa ajuda no sentido de identificar quem eram as pessoas. Por isso que eu 

digo: há custos. É claro que é mais barato, em termos absolutos, do que a mídia eletrônica, por 

exemplo, a televisão. Mas em um custo por mil, vai depender muito de como será o 

desempenho. Se "pegar" legal, consegue-se um custo bom e um "engajamento" muito maior. 

Senão, ainda há outros meios que são mais econômicos.  

 

(Gracy) Você disse, em seu exemplo, sobre a possibilidade de rastrear nas redes sociais. 

Isso também pode ser encarado como um benefício que a mídia digital oferece? 

(Martins) Sim. Na verdade, a melhor parte da internet é essa. Nós falamos muito de custos 

por mil, mas não podemos ignorar o poder e a força que tem a interação. Eu não gosto muito 

do uso dos termos "fidelizar", "evangelizar" e tudo o mais, mas, para uma pessoa que está 

propensa a "fidelizar" sua marca, este é um custo difícil de mensurar. 
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(Gracy) No seu ponto de vista, quais são os desafios em se produzir uma campanha com 

a participação dos consumidores? 

(Martins) O mais difícil de tudo é conseguir conectar uma "sacada criativa" ou uma "sacada 

interativa" com o propósito da marca. Porque é muito fácil criar campanhas que geram buzz, 

interação e, até, que geram uma bagunça, mas que façam tudo isto e também consigam 

conectar com o que a marca deseja a curto e médio prazo, é mais difícil. Acredito que esse é 

um dos principais desafios.  

Outro desafio é o de não cair para o outro lado, o lado negativo. Quando você se propõe ao 

diálogo, você se propõe para qualquer coisa, não há como prever o que virá de retorno. Você 

consegue direcionar para o que quer que lhe respondam, mas não há como prever o quê vão 

responder. Vemos muita gente interagir pelas redes sociais, por exemplo, com alguns chefs de 

cozinha que estão em alta por participarem do programa MasterChef,  por exemplo. No caso, 

o chef Henrique Fogazza, uma pessoa muito querida entre seu público, às vezes, publica algo 

do tipo: a foto de um prato e complementa: Venha curtir aqui este prato, hoje à noite no Sal 

Gastronomia. Daí, sempre tem uma turma que argumenta e publica: Sempre que eu vou aí tem 

fila, ou Este restaurante é muito caro, não vou, entre outras coisas do tipo. Então não adianta, 

por mais que você abra um diálogo bondoso, carinhoso, por mais que sua imagem seja 

positiva, não dá para controlar. Outro desafio muito grande é o anunciante entender que ele 

deve fazer um trabalho no offline muito bom. Tomemos por exemplo um site e-commerce. 

Por melhor que seja o trabalho digital, se você se propõe ao diálogo e a marca não oferece o 

suporte necessário, não cumpre prazos de entregas, ou apresenta algum problema em alguma 

parte do processo, você se entrega ao diálogo e acaba virando um Serviço de Atendimento ao 

Cliente, recebendo e respondendo reclamações. Para que tudo caminhe corretamente, você 

tem que estar com tudo muito bem engrenado, desde a base, os processos operacionais, as 

vendas, a logística etc. Tudo muito integrado para que a campanha venha com esse diálogo 

aberto nas redes sociais.  

Não que em campanhas veiculadas em outros meios, isto também não seja necessário. Uma 

campanha para a TV, por exemplo, de fortalecimento de marca, é menos sensível a este tipo 

de reclamação. Pode ocorrer de ela gerar uma demanda e não conseguir atender, ocorrer um 

problema interno e a imagem da marca ser um pouco afetada, mas, no meio digital, isso vem 

numa proporção muito maior. 
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(Gracy) Como você vê as relações existentes entre a tendência do uso de dinâmicas de 

entretenimento na publicidade digital, as propostas de interações destas campanhas e os 

interesses da própria marca? 

(Martins) Então, este é mais um dos grandes desafios atuais. O de cruzar essas coisas. Mas 

existem marcas que, naturalmente, em seu “DNA”, estão expostas para o diálogo, para a 

interação. Estas marcas se abrem para conversas e lidam bem com isso. A marca de chocolate 

Bis, por exemplo, publicou o anúncio que gerou polêmica no Facebook. Essa marca, em 

especial, vem buscando este caminho mais non sense, mais conectado com o digital, com uma 

ideia não linear, que está aqui, depois vai para um lado, vai para o outro e, no fim, seus 

comerciais ficam mais fragmentados. Eles já vinham trazendo isso em outras campanhas. 

Quando a marca parte para a mídia digital, com essa proposta já criada, essa conexão é mais 

fácil, mais real, mais tangível, funciona, prospera bem nesse meio. 

 

(Gracy) Você acredita que o ambiente digital hoje está para qualquer segmento? Ou 

seja, podemos fazer anúncios desse tipo para qualquer tipo de segmento? Ou depende 

também das características da marca, do público? 

(Martins) Olha, aprendi nesses anos que nada é impossível! Mas, há alguns segmentos com 

os quais, falando do ponto de vista "de agência", não vale a pena comprar a briga. Não vale a 

pena você fazer todo um esforço para convencer o anunciante e tudo o mais. Vai desprender 

uma verba para um "talvez". Fazer uma "pilotagem" com a marca do cliente. Nem todos estão 

abertos a isso. Alguns estão, mas nem sempre a maioria. Num segmento business to business, 

por exemplo, é pouquíssimo recomendado, mesmo porque há diversos outros recursos que 

podem trazer mais resultados para este cliente, a curto, médio e longo prazo, do que uma ação 

dessa natureza. E isso é complicado, porque nem todos os clientes entendem isso. Às vezes é 

uma empresa b2b, mas quer fazer um trabalho assim. Mas temos que questionar, aonde este 

cliente quer chegar com isso, exatamente?  

Desde a época que começamos a trabalhar com mídias sociais digitais, as pessoas que 

compram no corporativo, são pessoas, e pessoas têm perfis, e seus perfis são perfis de pessoas 

e podemos encontrá-las nas redes. Isso é tão segmentado, e algumas redes sociais não são para 

este tipo de trabalho e não favorecem este tipo de relação. O LinkedIn, por exemplo, pode 

ajudar um pouco mais, mas é uma outra esfera de processos de interatividade, a interatividade 

é muito menor e vejo poucas coisas acontecendo neste caminho. 
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(Gracy) Normalmente, é a agência que sugere em qual mídia social digital o anúncio 

deverá ser publicado ou a solicitação parte do cliente? Como ocorre esta negociação com 

os anunciantes? 

(Martins) Pode acontecer das duas formas, por sugestão da agência ou do próprio anunciante. 

Há marcas que têm, obviamente, um público-alvo que está disponível nas redes digitais e que, 

por isso, a campanha funcionará bem. Mas é preciso estar lá, inserido neste contexto. A 

maioria dos nossos clientes, quando contrata os serviços da agência, já pede para cuidarmos 

de suas marcas nas redes sociais.  São poucos aqueles para os quais temos que sugerir isso. O 

que buscamos fazer, geralmente, é indicar em qual rede social ele pode e deve estar. Nosso 

know how técnico ajuda muito neste momento. Por exemplo, o cliente diz que sua marca 

precisa de Facebook e, após uma análise que avalia o perfil dessa marca, podemos indicar que 

seria muito melhor o Instagram, ou, até mesmo, outras redes. 

 

(Gracy) Como a agência faz essa seleção? Existe algum critério para a escolha das redes 

digitais? É o público? São os seus recursos que possibilitam interações? 

(Martins) Entendemos que é preciso cruzar as informações. Cruzar as informações do perfil 

do público-alvo com o da rede e, também, com o perfil da marca. Existem marcas que 

vendem produtos mais conceituais, ou que têm esta característica de unicidade. Como, por 

exemplo, um de nossos clientes, que trabalha com estampas, vendendo produtos no e-

commerce. Para esse cliente, o Instagram é uma ferramenta muito mais interessante. Com o 

Instagram, é possível ter mais ênfase nas imagens. E esse cliente, propriamente, tem produtos 

que necessitam de um apelo de imagem e o Instagram favorece isso, diferente do Facebook, 

que tem outros recursos diferentes. Agrupando e analisando todas as variáveis necessárias, 

você consegue direcionar qual será a melhor ferramenta, qual mídia social deverá ser 

priorizada. 

 Outro exemplo é uma marca de produtos químicos que oferece em seu portfólio produtos de 

limpeza para residências e automóveis e têm alta complexidade técnica que diferencia esses 

produtos. Então, no caso deste cliente, trabalhamos muito com vídeos, por isso, priorizamos o 

uso do YouTube e do WhatsApp, que são caminhos que favorecem estes formatos. No 

WhatsApp, por exemplo, podemos fragmentar alguns vídeos técnicos para envio 

especialmente à equipe de vendas. Enquanto que no YouTube, conseguimos carregar um 

vídeo completo, com informações técnicas completas.  
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(Gracy) Existem algumas campanhas em que a ideia é apropriada pelos usuários das 

redes digitais e transformada em memes, em piadas. Vocês já se depararam com essas 

situações? Como os anunciantes lidam com esta situação?  

(Martins) Pois é. Essas coisas acabam fugindo ao controle, no meio digital. Então, a agência 

tem que prever essas variáveis. Quando se tem uma campanha bem estruturada, é uma ação 

que funcionará muito parecida como uma gestão de crise, mas sem chegar a ser uma gestão de 

crise efetivamente. Quando se tem um retorno do público sobre a campanha, que pode variar 

entre pouca resposta, respostas com memes, podendo fugir ao controle, também preparamos 

novas ações e respostas para todas essas possibilidades.  

Quando analisamos, previamente, que uma campanha é suscetível a essas respostas, se houver 

potencial até de xingamentos nas respostas, podemos nos antecipar, já criando os nossos 

próprios memes, conseguindo, de certa forma, que as piadas aconteçam, mas mantendo o 

“controle” disso dentro de um circuito “controlado”, mesmo sem ter o controle propriamente. 

Também, é necessário estar cem por cento do tempo presente, pois, às vezes, em frações de 

segundos, o comentário de algum usuário pode virar o resultado da campanha e passar do 

positivo para o negativo em instantes. Então, é preciso estar muito atento. 

 

(Gracy) Hoje, já não é tão visível essa fronteira entre o offline e o online. O que você 

acha? 

(Martins) Claro, isso está cada vez menos visível. Inclusive, estamos mudando nossa "área 

digital" da agência, pois ela está mais integrada com o atendimento e o planejamento. Ou seja, 

deixar de existir uma "área digital" é o próximo passo da agência, pois estamos transitando, 

naturalmente, para sermos totalmente digitais. A criação é digital, o atendimento é digital, 

então está perdendo o sentido dizer que temos uma "área digital". A "área digital" faz o quê, 

exatamente? Muitas vezes o conteúdo digital é o mesmo que o conteúdo off. Então, não temos 

que ter um redator para digital e outro para off. Estamos em uma transição neste processo de 

diluir e integrar de vez.  

Mas as ideias para este tipo de ação vêm do planejamento. É claro que o digital tem sua 

participação, mas hoje, o setor digital é um "aplicador" dentro de nossa agência. Assim como 

a criação participa do processo de planejamento, o digital também tem sua participação. É um 

movimento um pouco complicado de explicar, porque ainda está sendo processado. As 

campanhas, também entram nesse processo. Por exemplo, tudo o que nós colocamos no 

Facebook, acaba por se tornar uma campanha interativa. Nós temos separado aqui, tudo o que 
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exatamente é uma campanha com esse propósito e o que foram coisas pontuais, que 

simplesmente aconteceram. 

Temos dificuldade em dizer qual campanha é digital e qual não é, pois, no geral, todas elas 

acabam se expandindo para digital. Assim como há verba para a TV, o jornal e o cinema, 

também temos a verba para a mídia digital. As coisas se complementam.  

 

(Gracy) Muitas campanhas dirigem o foco do anúncio para estimular interações dos 

usuários e, muitas vezes, investem mais nisso do que no próprio produto ou marca 

anunciados.  Por que isso acontece hoje? 

(Martins) Isso se dá pela dificuldade de se unir a marca à campanha que está sendo feita. Eu 

venho falando muito sobre isso nessa nossa conversa, pois essa é a questão central. Quando 

damos muita ênfase para a marca, naturalmente o consumidor tende a interagir menos, a não 

ser que seja algo muito bem feito. Quando damos ênfase à interação, aí o consumidor acaba 

participando “naturalmente”. Daí, podem acontecer problemas, como, por exemplo, o fato do 

internauta descobrir que se trata de uma campanha e ficar revoltado. Também é comum 

acontecer da campanha promover a interação para gerar buzz, mesmo se distanciando dos 

propósitos da marca. 

 

(Gracy) Você acredita que é possível colher bons frutos investindo em interações, mesmo 

se distanciando do perfil da marca anunciante?   

(Martins) Eu acho arriscado. Claro que pode valer a pena. Tudo depende de qual é o objetivo 

a ser alcançado no início da campanha. Mas é bem perigoso colocar em xeque os valores da 

marca, a sua essência, porque a reputação exige muito tempo para ser construída e pode ser 

destruída rapidamente com uma ação que seja contrária. Não acho viável arriscar-se para 

conseguir métricas que não se sabe exatamente a precisão. A recomendação para as empresas 

que se arriscam em campanhas audaciosas no ambiente digital é que, ao fazer isso, façam algo 

que tenha, genuinamente, relação com a marca. Por que isso pode ter uma interação e, mesmo 

que seja menor, será mais verdadeira e contribuirá para um relacionamento muito mais difícil 

de ser destruído. Não há nem como mensurar o valor das pessoas que se "engajam", mas, daí, 

esse engajamento será pautado pela essência de verdade da marca, sem a marca precisar fingir 

ser o que não é. 
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