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RESUMO 

Como marcas globais constroem uma comunicação relevante em uma sociedade contemporânea 

transmidiática? É com base neste questionamento que este projeto de pesquisa promove o diálogo 

entre a produção e a adaptabilidade de narrativas publicitárias em ambientes comunicacionais digitais, 

levando em conta a velocidade e a fluidez com que se expandem e as possibilidades de transposição 

dos limites do meio de origem, criando uma teia de novas mensagens e ressignificações. A pesquisa é 

fundamentada na articulação de três eixos temáticos: a comunicação através da análise dos fluxos 

digitais que aproximam emissor e receptor na construção de histórias; as práticas de consumo com a 

reflexão sobre as relações culturais e sociais dos bens, suas representações na medida que delimitam 

um caminho pelo qual indivíduos se projetam e se veem, e como o modelo comunicacional atual 

entrelaça produto e produtor na emissão de mensagens e na interpretação dos sentidos, criando uma 

rede simbólica que compõe a construção do eu e da subjetividade através de apropriações; e a 

cibercultura que servirá de mapa para navegar entre as mutações culturais ressonantes de dispositivos 

informacionais e comunicacionais digitais. O foco da pesquisa é a Nike Inc., em especial a campanha 

“Vem Junto”, que, via plataformas online, permite a criação e a promoção de eventos personalizados de 

atividades físicas em grupo em locais públicos nas principais cidades do Brasil. As peças publicitárias 

veiculadas e os conteúdos imagéticos e textuais produzidos pelos usuários e publicados nas redes 

sociais sobre os eventos comporão o corpus empírico do estudo, que serão analisados através da 

observação netnográfica nas plataformas próprias da marca e da análise de discurso de linha francesa 

no que tange o storytelling como elemento estruturador de mensagens. O presente estudo propõe a 

reflexão sobre o modelo participativo de uma comunicação publicitária transmídia e a possibilidade, 

via subsistemas de media, de promover o compartilhamento de experiências dos consumidores. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo, Cibercultura, Publicidade, Nike. 



 

 

ABSTRACT 

Through a global brand, is it possible to develop a relevant communication narrative in a contemporary 

transmedia society? This key-question is the first step to promote the dialog between production and 

adaptability in advertising and digital media. This study will consider the velocity and the flows of the 

commercial messages and the possibilities to an ad to transpose the limits and barriers of the original 

media, creating a new interpretations and resignations. The research is based on three thematic axes: 

(a) digital flows of communication that mix and twine sender and receiver in the process to build 

and share commercial stories; (b) consumption behaviors with a reflection of cultural and social 

representations of the goods and the connection with the current communicational model that 

interweaves product and producer in the emission of messages and interpretation of the senses, 

creating a symbolic network that composes the construction of the self and the subjectivity through 

appropriations; (c) cyber culture, used as a background, to guide the discussion of cultural mutations 

of informational and communicational digital devices. The corpus of the study is “Vem Junto”, a multi-

platform and digital-based campaign of Nike Inc. The brand ads and user-generated content will be 

analyzed using the netnographic observation and the French discourse methodology, considering 

various levels and dimensions, as rhetoric, meanings, speech acts and interactions. This study proposes 

the reflection on the capabilities and the messages structures of transmedia communication 

storytelling to incite and engage the consumers to live, create and share their own experiences around 

the global brand. 

 

Keywords: Communication and Consumption, Cyber culture, Advertising, Nike. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O ponto de partida 

 

A sociedade contemporânea vem passando por transformações em diversos níveis e camadas 

estruturais, seja no âmbito dos comportamentos sociais, das relações pessoais, no dinamismo da 

economia, na efervescência de novos modelos de negócios que confrontam o modus operandis de 

instituições e mercados tradicionais. Historicamente, a mídia se configura como importante elemento 

na vida cotidiana, de dimensão social, cultural, política e econômica, contribuindo para uma variável 

capacidade de compreender o mundo, de produzir e partilhar significados (SILVERSTONE, 2014). 

E, assim como a sociedade, a mídia também passa por profundas mudanças na medida que se adapta 

às demandas de um mundo moderno integrado, conectado e interativo. 

Este estudo parte da perspectiva de que a internet se distingue dos demais meios de 

comunicação pela capacidade de se expandir, de ser levada e consumida em múltiplos ambientes e por 

uma infinidade de aparelhos tecnológicos. Apesar das primeiras formas de acesso ocorrerem somente 

em desktops e notebooks, a internet está cada vez mais presente como funcionalidade de outros 

sensórios, que vão de telefones móveis com conexão de alta velocidade à televisores com transmissões 

digitais com possibilidade de consumo de entretenimento sob demanda, de vitrines de lojas interativas 

aos óculos de realidade virtual que proporcionam experiência imersiva a um determinado conteúdo. 

Na medida que se integra ao cotidiano, amplia, por consequência, a forma de atuação dos mass media, 

aqui compreendido pelo conjunto de mídias que compõe o modelo tradicional de comunicação, que 

se beneficiam da conectividade para aumentar a presença e o consumo de suas produções. Neste 

contexto, a digitalização deve ser compreendida de forma mais ampla, extrapolando a conceituação de 

interatividade, comumente resumida ao compartilhamento de textos, fotos, vídeos e áudios, e passa a 

se posicionar como fator determinante e agente de mudança do processo comunicativo, que confronta 

modelos hegemônicos de lógicas de produção com a descentralização na construção de narrativas 

(MERTEN e REIS, 2015, p. 11). 

Não se trata adotar uma visão determinista sobre a tecnologia digital para atribuir a ela a 

responsabilidade e mérito das transformações no atual ambiente social e de comunicação. No século 

XX, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão propuseram as mesmas imbricações ao serem 

introduzidos na sociedade, mas na ampliação da capacidade de criação, no crescimento da participação 

na construção de mensagens e, principalmente, no desenvolvimento de diferentes caminhos para a 
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disseminação de mensagens, pessoais ou comerciais oriundas da digitalização da sociedade e dos 

meios. Da mesma forma, distancia-se do entendimento mercadológico sobre a passividade dos 

indivíduos em relação aos meios de comunicação de massa. Como será abordado mais adiante, assumir 

audiências e consumidores como uma massa amorfa e sem expressão antes da internet e das redes 

sociais soa simplista, afinal, o consumo de um determinado produto veiculado em algum meio ou a 

troca de canal configuram alguma atividade. Também não é novidade a participação de ouvintes nas 

rádios, seja alterando a grade através de pedidos de músicas ou do compartilhamento de informações 

úteis, ao vivo, sobre o trânsito. Usuários, por sua vez, podem ser apenas espectadores com engajamento 

passivo, como dando um “like” em uma publicação nas redes sociais sem sequer ler/ver o que foi 

veiculado. Baccega (2011) vai além, ao indicar que a interpretação e incorporação das mensagens 

também caracteriza uma ação, “(...) ativo, não só interpreta, ressignificando as mensagens de mídia, 

como também inclui essa ressignificação no conjunto de suas práticas culturais” (p. 33). 

É necessário sair da superfície para delinear nos contornos do ecossistema midiático 

contemporâneo e os reflexos na produção e no consumo, equilibrando teoria e prática, visão acadêmica 

e de negócios, para responder a seguinte questão-problema: quais são os elementos constituintes que 

as narrativas publicitárias transmidiáticas contemporâneas de marcas globais devem adotar para 

aumentar a relevância e o consumo material e simbólico? 

Para responder à questão foi necessário juntar três eixos temáticos. O primeiro é a 

comunicação, do resgate do processo de construção de narrativas publicitárias nos mass media até a 

análise dos fluxos interacionais contemporâneos influenciados pelo processo de digitalização da 

sociedade, que aproxima e, por vezes, combina, emissor e receptor na construção e na disseminação de 

mensagens. O segundo é o consumo, em uma visão que extrapola o ato da compra de um determinado 

bem e considera o valor simbólico e a representação do individuo e da subjetividade via apropriações. 

A cibercultura atua como terceiro pilar de sustentação, como embasamento para as mutações 

culturais ressonantes de dispositivos informacionais e comunicacionais, capazes de alterar as relações 

com os meios e entre as pessoas. 

 

1.2 A preparação 

Por ser um tema demasiadamente amplo, utilizamos como objeto teórico estratégias 

narrativas transmidiáticas como forma de criar laços de estreitamento com o sujeito. Como objeto 

empírico, optamos por identificar iniciativas publicitárias fundamentadas no modelo de 

transmidiatização do discurso de marcas “absolutas”, como teorizado por Chetochice (1999), 
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“consagradas em virtude da qualidade de suas mercadorias e reconhecidas de imediato pelo público 

consumidor” (CARRASCOZA, In. ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014, p. 111), para servir de base 

para o estudo. Dentre as marcas estudadas, selecionamos a Nike, com recorte para a campanha “Vem 

Junto” veiculada entre os anos de 2015 e 2016, pela proposta de combinar um discurso publicitário de 

superação, com plataformas digitais e eventos esportivos organizados por indivíduos anônimos, atletas 

amadores e profissionais e personalidades em locais públicos nas principais cidades do Brasil para a 

celebração do consumo em múltiplas mídias. 

A Nike se enquadra na descrição de Chetochice por seu tamanho e reverência de seus 

produtos. A empresa está presente em 140 países, possui 56 mil funcionários, receita bruta anual acima 

de US$ 30 bilhões1 e valor de marca estimado em US$ 26 bilhões segundo pesquisa realizada pela 

Revista Forbes2. Fundada em 1964 por Bill Bowerman e Phillip Knight, nasceu com o nome de Blue 

Ribbon Sports, como empresa de representação de materiais esportivos, virou oficialmente uma 

fabricante de produtos em 30 de maio de 1971 e rebatizada com o nome da deusa grega da vitória. 

Possui em seu portfólio, linhas de produtos de performance para esportes e de uso cotidiano.  

No campo comunicacional e publicitário, a Nike é recorrentemente referenciada por conta 

logo do Swoosh3, atualmente a marca mais valiosa do segmento4, e da notória assinatura de marca “Just 

Do It”, criada pela agência Wieden+Kennedy. 

Em 2012 a Nike adotou a linha de comunicação Find Your Greatness5, de tom mais pessoal e 

com linguagem hedonista que destaca histórias de superação, próximo ao início dos jogos Olímpicos 

de Londres, aproveitando o evento para incentivar o consumo de seus produtos e dar maior visibilidade 

para a marca. Em 2015, a empresa deu mais um passo na adoção de uma proposta de comunicação 

próxima ao cotidiano do indivíduo ao lançar a campanha “Vem Junto”, que é fundamentada na 

transmidiatização do discurso, na convergência de produção e em fluxos comunicacionais amplos e 

                                                
1 Relatório financeiro da Nike Inc. do quarto trimestre de 2015 e resultados completos do ano fiscal, em tradução livre 

(Nike, Inc. Reports fiscal 2015 fourth quarter and full year results). Disponível em: <http://news.nike.com/news/nike-inc-
reports-fiscal-2016-third-quarter-results>. Acesso em: 10 de maio de 2016. 

2 25 Marcas mais valiosas do mundo em 2015. Brasil: Forbes, 2015. Disponível em: 
<http://www.forbes.com.br/listas/2015/05/25-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2015/#foto18>. Acesso em: 10 
de maio de 2016. 

3 Logos that became legends: Icons from the world of advertising. Independent. Disponível em: 
<http://www.independent.co.uk/news/media/logos-that-became-legends-icons-from-the-world-of-advertising-
768077.html>. Último acesso em 21/01/2017. 

4 The Forbes Fab 40: The World's Most Valuable Sports Brands 2015. Forbes. Disponível em: 
<http://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2015/10/22/the-forbes-fab-40-the-most-valuable-brands-in-sports-
2015/#2adfb40f2e2a>. Último acesso em 21/01/2017. 

5   Encontre sua grandeza, na versão brasileira. 
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diversificados. Desta forma, optamos assim, pela narrativa da Nike “Vem Junto” como objeto empírico 

da pesquisa. 

 

1.3 O trajeto 

No primeiro capítulo da pesquisa, iniciamos com discussões acerca da sociedade 

contemporânea transmidiática e as transformações ocorridas no ambiente de mídia. Refletimos sobre 

o que é digital nos dias atuais, a relação entre o que é virtual e real e as características de uma cultura 

digital. Por ser um capítulo de abertura, abrimos com as definições sobre convergência, 

transmidiatização e cultura participativa com o objetivo de reduzir a possibilidade de interpretações 

equivocadas por conta da superficialidade na abordagem mercadológica. O ponto central do capítulo 

é a discussão sobre propagação do discurso e padrões de circulação de mídia na sociedade 

contemporânea. Como suporte acadêmico-metodológico, referenciamos Wolf, Hall, Castells, 

Escosteguy e Canclini para a conceituação de mídia em toda a sua complexidade, como algo que pode 

contribuir para a compreensão do mundo e no compartilhamento de significados e na definição de 

espectadores e internautas; e Lévy, Lemos, Castells e Jenkins para delinear os conceitos de 

cibercultura, o mundo virtual, a informação em fluxo e, principalmente, abrir espaço para a 

transmidiatização, para a convergência e para a participação ativa, com possibilidade de reapropriação 

e de recombinação de mensagens. 

No segundo capítulo discorremos sobre as narrativas publicitárias digitais, a construção de 

histórias comerciais no fragmentado e plural ambiente de mídia e as estratégias transmidiáticas que 

contemplam adaptabilidade do discurso, relevância contextual, processo de construção e de 

disseminação participativos, compartilhamento de experiências, pilares das campanhas “Encontre sua 

grandeza” e “Vem Junto”. Nosso foco foi na procura por indícios dos elementos que compõem a 

enunciação e formatação da mensagem, com base nas teorizações de Covaleski, Carrascoza, Casaqui e 

Castro. 

No capítulo final aproximamos a comunicação contemporâneo do consumo, abordando os 

pilares da construção de identidade no digital e a forma como o storytelling da Nike, por meio do 

discurso de superação da campanha “Vem Junto” estão em linha com a dinâmica de 

compartilhamentos contemporânea, considerando os valores simbólicos e representações sociais, a 

construção de identidade e as relações com o consumo. São levantadas questões sobre como o 

conteúdo e a exposição podem ser moedas sociais em uma economia da experiência. É a partir da tese 

de que “o que não se espalha, está morto”, defendido por Henry Jenkins (2014), que será feita a ponte 
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entre a fluxo comunicacional transmidiático sustentado por uma proposta de modelo participativo de 

cultura com o papel dos meios na construção da subjetividade e do indivíduo. Utilizando um quadro 

teórico baseado em Douglas e Isherwood, Bourdieu, Guattari, Koselleck e Taschner, colocamos em 

pauta o caráter ativo e criativo na produção do eu, onde “os materiais simbólicos que formam os 

elementos das identidades que construímos são eles mesmos distribuídos de maneira desigual” 

(THOMPSON, 1998, p. 184), o que significa dizer que o acesso, a interpretação e a ressignificação 

variam sempre de acordo com o contexto do indivíduo, de suas habilidades das formas de poder e da 

mídia, concluindo, desta forma, a abordagem do eixo de Consumo. 

Para a análise das condições de produção dos materiais linguísticos, imagéticos e textuais que 

compõem o corpus, utilizamos a análise de discurso de linha francesa. No âmbito do interdiscurso e da 

ideologia das formações discursivas a reflexão fizemos com base na obra de Eni Orlandi. Já o 

pensamento de Bakhtin contribui no estudo sobre o dialogismo dos textos e na forma de estabelecer o 

pathos entre marca e sujeito. 

Por fim, para embasar a análise do material publicitário da Nike e da campanha “Vem Junto”, 

adotamos conceitos e procedimentos retóricos propostos por João Anzanello Carrascoza, com a 

formação de discursos apolíneos e dionisíacos, detalhe expressivo, estímulo narrativo e 

intertextualidade. 

 

1.4 O horizonte 

A presente pesquisa se situa no campo da comunicação, com o viés de produção e com 

particular interesse nos modelos discursivos adotados por marcas e empresas em um ambiente 

transmidiático, caracterizado pela fluidez e pela propagação de mensagens entre meios com velocidade 

e personalização. 

A unicidade do projeto está no olhar sobre comunicação como transposição de barreiras, na 

reflexão sobre os desafios de marcas absolutas em construir mensagens publicitárias transmídia em um 

momento em que as empresas temem perder o controle do significado de suas mensagens, quando, na 

realidade, nunca o tiveram (JENKINGS, 2014, p.250). Relaciona assim, questões comunicacionais 

digitais, como fluidez e espalhabilidade no ecossistema de mídia, mercadológicas que contemplam 

engajamento, percepção de marca e níveis de interação multicanal, com as práticas de consumo, 

construção de subjetividades, valor simbólico. Está também no questionamento do efetivo controle e 

impactos de uma proposta de comunicação participativa e colaborativa através do discurso publicitário 

baseado em uma narrativa no nível dos indivíduos e em um storytelling hedonista. 
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 O projeto possui aderência ao PPGCOM da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo na medida que atua na intersecção entre Comunicação – com olhar de 

negócios, social e comportamental na contemporaneidade – e Consumo – enquanto sistema cultural, 

jogando luz às estratégias de produção participativa de histórias e a relação de consumo e de culto à 

marca. 

A unicidade do projeto está no olhar sobre comunicação como transposição de barreiras, na 

reflexão sobre os desafios de marcas absolutas em construir mensagens publicitárias transmídia em um 

“momento em que as empresas temem perder o controle do significado de suas mensagens, quando, 

na realidade, nunca o tiveram (JENKINGS, 2014, p.250). Relaciona assim, questões comunicacionais 

digitais (como fluidez e espalhabilidade no ecossistema de mídia), mercadológicas (engajamento, 

percepção de marca e níveis de interação multicanal), com as práticas de consumo, construção de 

subjetividades, valor simbólico. 

Este projeto navega entre os sistemas transmidiáticos e os modelos de construção de 

narrativas publicitárias para delinear os caminhos e formas com que as marcas, via publicidade, podem 

levar os consumidores à participação, à interação, ao compartilhamento de suas experiências e ao 

consumo simbólico e material em um ambiente transmidiático e convergente. A pluralidade de 

caminhos  
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2 A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA TRANSMIDIÁTICA 
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2.1 TUDO O QUE É OUVIDO, ESCRITO, FALADO, VISTO E LIDO VIRA BIT 

2.1.1 O digital 

Nós nunca vimos um tempo onde as pessoas poderiam produzir histórias, gravar 
histórias, divulgar histórias e amplificar histórias, todas ao mesmo tempo 
(FRIEDMAN, 2016, p. 11) 

 

A busca pelo entendimento sobre a relação entre desenvolvimento tecnológico e interação 

entre indivíduos, entre um fluxo constante e multidirecional de informações e um modelo de 

comunicação participativo, entre a co-criação e a construção de identidade, subjetividade e consumo, 

é tema cada vez mais comum nos estudos sobre a mídia contemporânea. Levam em consideração o 

papel da digitalização dos processos comunicacionais e a capacidade de transmidiatização das 

mensagens para teorizar sobre as transformações e impactos da mídia digital na sociedade moderna. 

Mas, o que é digital? Pela lente da comunicação, trata-se de um modelo de transmissão 

caracterizado pela troca, pela ida e pelo retorno de uma determinada mensagem. Pela mídia, um meio 

de comunicação baseado na interatividade, que conecta múltiplos pontos espalhados pelo globo, sejam 

eles representações de pessoas ou empresas, que produzem e compartilham conteúdos imagéticos, 

textuais e/ou audiovisuais. Pela ótica da cultura, se refere ao compartilhamento e disseminação de 

valores, ações e expressões, criados de forma descentralizada e disponibilizada para seu consumo 

através da rede digital. A possibilidade de todas as questões acima serem verdadeiras indica que é 

necessário observar o tema sob distintas perspectivas para entender a complexidade e a amplitude da 

aplicação do termo. 

Segundo Pierre Lévy (2010), o digital, enquanto tecnologia de acesso feita por todas as vias 

de comunicação e por meio de aparatos materiais, permitiu que se estabelecesse uma interação entre 

o universo digital e o mundo físico (p. 35). Desta imbricação, nasce a cibercultura, compreendida 

como 

 

(...) forma sociocultural que emerge da relação simbólica entre a sociedade, a cultura 
e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência das 
telecomunicações com a informática na década de 70. (...) A cibercultura é a cultura 
contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. (LEMOS, 2003, p. 11) 

 

Segundo André Lemos (2003), a cibercultura é fundamentada na reconfiguração das 

relações e do consumo por meio da tecnologia, na liberação do polo de produção com a emergência 
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de vozes e discursos anteriormente reprimidos pela edição da informação pelos meios de comunicação 

de massa tradicionais e pela consolidação da “conectividade generalizada”, ou seja, a passagem do 

computador pessoal para o computador conectado e, mais recentemente, para o computador 

conectado móvel (p. 20), caracterizado pelos smartphones com conexões 4G. 

A problematização da cibercultura não está somente nos impactos na vida social – 

simplificadamente resumida nas publicações em perfis em sites de redes sociais6 -, mas ao valor dos 

conteúdos das mais diversas naturezas e técnicas que passaram a ser produzidos e compartilhados 

socialmente e que possuem pesos equivalentes a renomadas fontes e produtores. Ao conectar pessoas 

de diferentes lugares com distintos repertórios culturais7 com funcionalidades para fácil 

compartilhamento de experiências e informações, o digital reconfigura as realidades sociais e culturais 

na medida que atua com a proposta de desterritorialização, com o rompimento de fronteiras físicas, 

sociais, simbólicas, culturais ou subjetivas (LEMOS, 2012, p. 4), e de subversão de hierarquia e 

controle. 

 

A complexidade do contexto contemporâneo compreende uma inter-relação entre 
os sentidos, em parte promovida pelo desenvolvimento tecnológico e o maior 
acesso aos meios de comunicação, promovendo mudanças rápidas das realidades 
sociais e culturais. Entretanto, é no cotidiano, base da vida social, que essas 
mudanças são perceptíveis, caracterizadas pelo simbólico e pelo cultural, reforçadas 
pela ampliação das redes de comunicação, dos espaços de circulação da informação. 
A expansão das redes das relações sociais disso decorrente se faz por meio de nós, 
interligando interesses sociais, econômicos, políticos e profissionais (TONDATO, 
2011, p. 68). 

 

Na sociedade moderna, a ampliação das formas de acesso por meio da conectividade em 

massa abriu espaço para o indivíduo hiperconectado, onde o online está cada vez mais relacionado ao 

“ser” e não ao “estar” (SANTAELLA; MENDONÇA, 2014, p. 19). No modo de vida always-on, a 

relação entre tempo é distorcida por conta da possibilidade de instantaneidade que caracteriza o digital 

– já que a internet cabe no bolso e não sai do alcance. A lógica de produção e de compartilhamento se 

transformam na medida que surgem novas formas de criação e disseminação de conteúdos e a 

                                                
6 Raquel Recuero define como sites de redes sociais “espaços utilizados para expressão das redes sociais na Internet” e que 

se diferem das demais formas de comunicação pela possibilidade de articulação para “manutenção dos laços sociais 
estabelecidos no espaço off-line” (RECUERO, 2009, p. 102). Ainda segundo a autora, nos sites de redes sociais questões 
como apropriações e capital social são importantes elementos que compõem a construção da identidade, considerando 
a visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

7 Entendido através da visão de Edgar Morin, como a constituição de “um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e 
imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam instintos, orientam emoções” (MORIN, 1967, p. 15). 
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escalabilidade das mensagens, anteriormente restrita aos mass media, passa a ser compartilhada com 

indivíduos. Neste efervescente ambiente, identificar a linha que divide metaforicamente o online do off-

line é cada vez mais tênue. Como veremos a seguir, os meios de comunicação estão em processo de 

transformação, incorporando características do digital em seus respetivos modelos, propondo uma 

prática de comunicação recíproca, participativa, heterogênea, onde tudo o que é ouvido, escrito, falado, 

visto e lido tem potencial de virar bit. 

 

2.1.2 Da normatização ao caos 

 

Há pouco mais de um século, pesquisadores e cientistas voltaram seus olhares para o 

desenvolvimento teórico dos efeitos e impactos dos meios de comunicação de massa na sociedade. A 

ideia de unilateralidade na comunicação e, principalmente, a adoção de um receptor como mero 

espectador, entendido como audiência passível de ser manipulada pelos meios de comunicação de 

massa é algo que há muito se questiona. No complexo ambiente midiático contemporâneo é 

fundamental enxergar os papéis dos meios para além da ótica processual, informativa e normativa, 

característicos da pragmática funcionalista estrutural do Mass Communication Research, que via os 

meios como processo e funções (emissor-mensagem-receptor) e a sociedade como um organismo 

onde as suas diferentes parcelas deveriam exercer determinado papel, necessário para seu conjunto e 

pelo qual seus componentes atuavam como estabilizadores da ordem social (BULEGON; MORTARI, 

2009, p.2). O modelo de pensamento do Funcionalismo de concentrar os estudos na mensagem, sem 

considerar o contexto social, cultural, político e econômico que assume que “se uma pessoa é apanhada 

pela propaganda, pode ser controlada, manipulada, levada a agir” (WOLF, 1995, p.25) e adota a 

centralidade dos meios na difusão das mensagens para a compreensão da emergência de tecnologias 

aplicadas aos meios de comunicação – e disponíveis à sociedade –, para um modelo descentralizado de 

produção e formas distintas do ponto de vista da recepção. 

Parte central dessa mudança de perspectiva foi proposta por Herbert Blumer (1977) em A 

massa, o público e a opinião pública que posicionava a sociedade e a comunidade como organização 

social, com costumes e tradições, corpo estabelecido, regras, rituais e lideranças e que age segundo um 

padrão definido ou por um consenso. Nela, os grupos de indivíduos podiam ser classificados como (1) 

Massa: organização caracterizada pela variedade, com indivíduos anônimos, com pequena interação 

ou troca de experiências e que, por isso, é frágil e incapaz de agir de forma integrada, ou seja, trata-se 

de um agregado de indivíduos que se encontram separados; (2) Multidão: organização caracterizada 
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pela unidade, também com indivíduos anônimos mas que interagem e, por isso, possuem 

autoconsciência - misturam-se, desenvolvem uma relação e chegam à unidade pela eliminação de 

discordância; (3) Público: organização caracterizada pelo agrupamento de seus integrantes em torno 

de uma questão que, divididos em suas posições, discutem o tema e interagem na base da interpretação, 

entram em disputa através da oposição, do conflito e da argumentação, sendo um agrupamento natural 

e espontâneo e que não é pré-estabelecido (p. 179), conforme indicado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características Gerais e Diferenças de agrupamento sociais 

Massa Multidão Público 

Caracterizado pela Variedade Caracterizado pela Unidade Caracterizado pelo Agrupamento 

Indivíduos de quaisquer 
profissões, classes sociais, culturas 
e riquezas 

Indivíduos de quaisquer 
profissões, classes sociais, culturas 
e riquezas 

Um grupo envolvido em uma 
questão, dividido em suas 
posições e que discutem o 
problema 

Indivíduos anônimos Indivíduos anônimos 
Não é um grupo estabelecido – só 
existe na presença de uma 
questão 

Pouca interação ou troca de 
experiências 

Interagem e desenvolvem 
autoconsciência 

Interage na base da interpretação, 
entra em disputa, oposição, 
conflito, argumentação 

Organização frágil que não é 
capaz de agir de forma integrada 

Misturam-se, desenvolvem uma 
relação e chegam à unanimidade 
pela eliminação de qualquer 
discordância 

Agrupamento natural e 
anticonvencional – espontâneo e 
que não é pré-estabelecido 

Agregado de indivíduos que se 
encontram separados – 
homogêneos pela ausência de 
padrão e agem pela convergência 
de escolhas individuais 

Agem pelo estabelecimento de 
uma relação 

Agem no intuito de alcançar uma 
decisão ou desenvolver uma 
opinião coletiva 

 

Fonte: BLUMER, 1977 p. 177-186. 

 

A Teoria Crítica da Sociedade da Escola de Frankfurt, inspirada no momento marxista, 

propôs uma perspectiva multidisciplinar, se apresentando como contracorrente ao pensamento da 

Mass Communication Research (WOLF, 1995, p.71) na medida em que assumia os meios de 
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comunicação de massa como parte de um contexto social e ideológico, como algo que poderia ser 

utilizado para entender a sociedade. Porém, suas premissas ainda consideravam uma relação de 

dominação dos meios em relação à massa. Autores como Adorno e Horkheimer preocuparam-se com 

a subordinação da cultura à lógica mercantil, dando origem ao conceito de indústria cultural, ligado, 

conforme Rüdiger (2011, p.96), ao paradigma da produção. Para estes teóricos, o receptor “encontra-

se em poder de uma sociedade que o manipula a seu bel-prazer”, cuja “individualidade é substituída 

pela pseudo-individualidade. O sujeito encontrava-se vinculado a uma identidade sem reservas com a 

sociedade”, como coloca Wolf (1995, p.75). Ou seja, ainda que os teóricos de Frankfurt olhassem para 

os meios de comunicação sob uma ótica diferente do Mass Communication Research, a percepção sobre 

o receptor ainda estava ligada à premissa de passividade parcial e a determinação dos gostos era 

entendida como papel da indústria cultural. 

 

Escola de Frankfurt (de Horkheimer a Adorno, de Marcuse a Habermas) consiste 
em enfrentarem as temáticas novas que se aproveitam das dinâmicas societárias da 
época como, por exemplo, o autoritarismo, a indústria cultural e a transformação 
dos conflitos sociais nas sociedades altamente industrializadas. (WOLF, 1995, p. 
52). 

 

A partir da década de 1940, um grupo de pesquisadores oriundos de diversas áreas científicas, 

como antropologia, sociologia e psiquiatria, vinculados ao Mental Research Institute, em Palo Alto nos 

Estados Unidos, começou a desenvolver estudos nas áreas interacionais e psicoterapia. Interessados 

em investigar as relações familiares e terapêuticas, teorizavam sobre a comunicação “a partir de um viés 

relacional e sistêmico” (FRANÇA E SIMÕES, 2014, p. 170). Dentre seus pesquisadores pode-se 

destacar, pela contribuição para a comunicação, Gregory Bateson, que defendia um olhar sobre a 

comunicação como interação social, com foco no contexto e não no conteúdo e que, para ser 

compreendido, exigia um olhar epistemológico baseado na observação e na experimentação 

(SAMAIN, 2001, p. 7). Estes teóricos construíram uma visão circular e interacional de comunicação, 

entendendo os emissores e receptores como interlocutores enquadrados em um contexto. 

Foram os Estudos Culturais Britânicos, no entanto, os pioneiros em trazer o receptor para o 

lugar central da análise. A partir de uma concepção particular de cultura, compreendendo-a como uma 

série de práticas da vida cotidiana, numa perspectiva que colocava o papel do indivíduo em primeiro 

plano (ESCOSTEGUY, 2013, p.153), os teóricos da Escola de Birmingham trouxeram à tona questões 

sobre a cultura popular, identidades culturais, e o papel dos meios de comunicação nas constituições 

destas. Reconhecendo as formas como as minorias (de classe, gênero e etnia) estruturam suas 



 

 

22 

subjetividades e seus modos de ser no mundo, estes pesquisadores “inauguraram o olhar que no âmbito 

popular não existe apenas submissão, mas também resistência” (ESCOSTEGUY, 2013, p.153). 

É uma visão que enfatiza a “atividade humana, a produção ativa da cultura, ao invés de seu 

consumo passivo” (ESCOSTEGUY, 2013, p.155). Nesse sentido, as práticas culturais são vistas como 

formas materiais e simbólicas, relacionando a produção, distribuição e recepção culturais com práticas 

econômicas que estão, por sua vez, intimamente relacionadas à constituição do sentido cultural 

(ESCOSTEGUY, 2013, p.156). 

Na América Latina, teóricos como Martín-Barbero e Garcia Canclini foram bastante 

influenciados pela Escola de Birmingham e propuseram análises de recepção das mídias, especialmente 

televisivas, a partir de um entendimento das culturas populares. O conceito de mediações proposto 

por Martín-Barbero trouxe uma compreensão dos meios de comunicação como mediadores da vida 

social e cultural dos sujeitos. Para Jacks e Ronsini (2014): 

 

A centralidade da cultura para a compreensão dos usos e apropriações dos discursos 
da mídia e o estudo empírico da realidade dos receptores brasileiros, superando os 
estudos que presumiam os receptores a partir da análise dos meios, são as grandes 
contribuições desses autores (p. 356). 

 

Nos anos 1980, o conceito de cibercultura começa a ganhar força através dos estudos de 

Pierre Lévy, Jean Baudrillard e Manuel Castells, com enfoque para a análise dos fenômenos sociais 

voltados à internet, comunidades on-line e mídias sociais digitais. Castells (2009) destaca como 

principal característica da comunicação em rede a flexibilidade de escolher o que dizer e para quem 

dizer aliada à capacidade de amplificação da comunicação através das tecnologias interacionais. 

Fortalece-se, desta forma, a ideia de posicionar o receptor como agente ativo na construção de 

mensagens capaz de determinar os caminhos (canais midiáticos) que os conteúdos serão distribuídos. 

Gisela Castro (2013) em Entretenimento, Subjetividade e Consumo nas Redes Digitais, indica 

que "se algumas décadas atrás fazia sentido pensar o ciberespaço como ambiente comunicacional 

distinto, a proliferação de dispositivos móveis com conexão a redes sem fio hibridiza o online e o off-

line, ensejando ainda a modalidade de viver always-on" (p. 3), ou seja, o acesso às novas tecnologias 

alterou a centralidade da comunicação. Meios e sociedade compartilham os recursos de produção e de 

propagação de histórias. 

 

A conexão generalizada traz uma nova configuração comunicacional onde o fator 
principal é a inédita liberação do polo da emissão, (...) depois de séculos dominado 



 

 

23 

pelo exercido controle sobre a emissão pelos mass media (LEMOS, 2003, p. 14). 

 

A lógica social e as práticas culturais da sociedade contemporânea são os catalisadores deste 

ambiente participativo, em que os mass media convivem com a descentralização da informação e com 

um complexo fluxo de mídia, baseado em uma participação mais ativa na cultura que é produzida. Os 

estudos de comunicação caminham para a compreensão mais ampla e profunda sobre o 

comportamento do indivíduo, se distanciando do pensamento consolidador de massa, multidão e 

público. Neste contexto, os mass media precisam se transformar, pois a mensagem de caráter 

dominante convive com a individualização do consumo. 

 

  

2.2 OS PARADIGMAS DA TRANSMIDIATIZAÇÃO DA PUBLICIDADE 

O universal da cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz. É vazio, sem 
conteúdo particular. (...) trata-se de um universo indeterminado e que tende a 
manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em expansão 
constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, imprevisíveis, 
e reorganizar uma parte da conectividade global por sua própria conta (LÉVY, 1999, 
p. 113). 

 

 A digitalização pode ser vista em diversos níveis na sociedade contemporânea, trazendo 

novas proposições na forma como as pessoas recebem, produzem, compartilham informação e como 

se relacionam. Transformou a escrita, a fala, os meios de comunicação tradicionais, como jornais e 

revistas, televisão, rádio, a forma de captação e produção de filmes e abriu espaço para novos modelos 

de negócios, produtos e serviços baseados em uma dinâmica de interatividade, de consumo acelerado, 

de distribuição de dados e conteúdos em escala em um curto período de tempo. 

  Porém, essas transformações não são de exclusividade da internet. James Carey (2005), o 

artigo Historical pragmatism and the internet8, descreve a revolução da internet nos anos 1990 e critica 

a retórica tecnicista que desconsidera informações históricas sobre o desenvolvimento da tecnologia e 

analisa a internet de forma isolada do contexto social, econômico, religioso e político. O autor indica 

que, em maior ou menor intensidade, mídias hoje tradicionais também alteraram estruturas anteriores 

                                                
8 CAREY, James W. Historical pragmatism and the internet. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/ 

abs/10.1177/1461444805054107>. Último acesso em 07/01/2017. 



 

 

24 

de produção se popularizarem, como a televisão que forçou adaptações na captação de imagens em 

movimento e na forma de cobrir notícias. 

 

2.2.1 Digital é um canal ou todos os canais são digitais? 

 

Não é necessário discorrer amplamente sobre a presença da internet em todo o mundo – e, 

no Brasil, a capital universal das redes sociais9, o cenário não é diferente. De forma ilustrativa, é possível 

destacar: 

 

Tabela 2 – Fatos da utilização da internet no Brasil 

Dados Gerais no Brasil Valores 

Número de usuários ativos de internet 119 milhões 

Penetração da internet (alcance na população) 56,79% 

Tempo médio mensal de utilização (somente desktop) 25 horas e 07 min. 

Número de usuário de internet via celular 108,8 milhões 

Número de usuários em redes sociais digitais 98,2 milhões 

Número de pessoas que compram online 60,5 milhões 

Fonte: Statista, 201610. 

 

O país possui mais de 119 milhões de usuários ativos, sendo que, destes, 76% acessam a 

internet diariamente, passando, em média 5 horas conectados nos dias de semana e 4,5 horas aos finais 

de semana, sendo um tempo superior ao dispendido para assistir televisão11. O Brasil responde por 

10% de todo o tempo gasto nas redes sociais em todo mundo, com destaque para a utilização do 

                                                
9 CHAO, Loretta. Brazil: The social media Capital of the Universe. Wall Street Journal. Estados Unidos: Washington, p. 

4D, 03 de fev. 2013. Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/ 
SB10001424127887323301104578257950857891898>. Último acesso em 07/01/2017.  

10 Facts on internet usage in Brazil. Statista. Disponível em: < https://www.statista.com/topics/2045/internet-usage-in-
brazil/>. Último acesso em 21/01/2017. 

11   Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consume 
de mídia pela população brasileira. Brasília: SECOM, 2014. Disponível em: 
<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>. Último acesso em 07/01/2017. 
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Facebook (85 milhões de usuários) e WhatsApp (93 milhões de usuários)12. O país lidera o mercado 

de acessos via plataformas móveis na América Latina, com mais de 238 milhões de celulares ativos e 

112 milhões de aparelhos conectados. Mais do que isso, 88% dos aparelhos nacionais possuem o 

aplicativo de alguma rede social instalado13 e, se mantiver o mesmo ritmo de crescimento, o país 

ocupará a quarta posição no ranking de investimento em publicidade digital, superando a Inglaterra e 

a Alemanha14. 

A intensidade do consumo das mídias digitais cria pontos de inflexão no modelo de 

comunicação dos mass media, fundamentado na centralidade da produção, no conceito one-to-many, 

onde um produz e muitos consomem.  Pessoas conectadas em escala, com mobilidade através dos 

celulares com acesso à rede às plataformas sociais digitais que trazem ferramentas para produção e 

disseminação de conteúdos, têm capacidade de transformação. As redes sociais, que na essência, 

representam a expressão máxima do homem como produtor de conhecimento e sua necessidade de 

trocar o que aprende e o que acredita a partir da interação social por meio de uma plataforma 

tecnológica, atuam como alternativa de consumo fora do alcance dos grandes produtores da indústria. 

Mas, mesmo com o fluxo de informação partindo de muitos para muitos, os mass media não 

perderam força. A televisão continua sendo o principal meio de comunicação do Brasil, com alcance 

de mais de 98% da população e que concentra mais de 55% do investimento publicitário15. Em meados 

de 2010, foi adotado o sistema digital de transmissão como forma de melhorar a qualidade do serviço, 

refletido em uma maior definição na exibição. O primeiro impacto foi na tecnologia dos aparelhos 

televisivos (SmartTV) que passaram a contar com sistemas de conexão e possibilidade de instalação 

de aplicativos.  

Ao mesmo tempo, representantes da indústria passaram a investir em processos e modelos 

de gravação compatíveis com a tecnologia de transmissão digital, com todo o aparato técnico para uma 

                                                
12 The State of Social media in Brazil and the metrics that really matter. comScore, 2014. Disponível em: 

<http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2014/The-State-of-Social-Media-in-Brazil-
and-the-Metrics-that-Really-Matter>. Último acesso em 07/01/2017. 

13 Latin America to See Steady Growth in Mobile Users and Connections Through 2017. eMarketer, 2013. Disponível em: 
<https://www.emarketer.com/Article/Latin-America-See-Steady-Growth-Mobile-Users-Connections-Through-
2017/1010474#sthash.BIwob9S2.dpuf>. Último acesso em 07/01/2017. 

14 Advertisers will spend nearly $600 billion Worldwide in 2015. eMarketer, 10 mar 2014. Disponível em: 
<https://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Will-Spend-Nearly-600-Billion-Worldwide-2015/1011691>. 
Último acesso em 07/01/2017. 

15 Meios de Comunicação – Janeiro à Junho 2016. Kantar Ibope Media. Disponível em: 
<https://www.kantaribopemedia.com/meios-de-comunicacao-janeiro-а-junho-2016/>. Último acesso em 
28/12/2016. Os valores consideram apenas parcialmente o investimento em mídia digital de performance, como links 
patrocinados (Search). 
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captura em alta-definição. Porém, os televisores inteligentes e conectados permitiam também que 

outros tipos de conteúdo e de informação fossem consumidos, ora via serviços sob demanda das 

operadoras, ora vídeos online em plataformas abertas, como YouTube, ou por meio de agentes de 

streaming16 e de produção de filmes, séries e documentários, como o Netflix – sem contar a 

possibilidade de download via tecnologias peer-to-peer17. O ecossistema televisivo era alterado com a 

entrada de empresas com modelos de atuação diferentes e com uma proposta de valor fundamentada 

na amplificação do acesso a conteúdos, ainda com uma certa mediação, porém, com sugestões de 

consumo baseada em dados comportamentais e referências das redes de relacionamento concentradas 

e analisadas via algoritmo. 

A ecologia televisiva passou a conviver, desta forma, com lógicas diferentes de 

disponibilização e de distribuição. O modelo de grade de programação, rígida, pré-determinada e 

gerenciada pelos grandes produtores, do prime-time (horário nobre), passou a conviver com o 

consumo fragmentado e disperso, personalizado no tempo e espaço e, com isso, aumentou a já acirrada 

briga pela atenção do telespectador. 

Sob a ótica técnica, a ampliação da oferta de conteúdos e a dispersão da audiência fez com 

que houvesse uma busca por uma maior qualidade no material transmitido por meio da atualização da 

forma de produção de material em alta-definição, disponibilizado em múltiplas plataformas (cross-

device) e com conteúdos complementares em outros meios como forma de enriquecer a história -, e 

expandindo os espaços dos programas televisivos para a participação do público via interações nas 

redes sociais. Em um movimento de adaptação aos sinais de mudança de comportamento de consumo, 

promoveram alterações nas grades de programação com um maior número de programas ao vivo e 

redução do tempo para programas jovens e infantis - público este que busca o entretenimento em 

outros meios de comunicação com maior intensidade do que as pessoas adultas18, já que a televisão 

                                                
16 Streaming é uma forma de distribuição de dados e conteúdos multimídia através da Internet. Em streaming, as informações 

não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador. O usuário recebe o "stream", a transmissão dos dados 
que permite a reprodução do conteúdo à medida que chega ao usuário. Isso permite que um conteúdo seja consumido 
respeitando os direitos de autor, já que não há cópia ilegal. Wikipédia. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming>. Último acesso em 07/01/2017. 

17 Peer-to-peer (do inglês ponto-a-ponto, com sigla P2P) é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos 
pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo compartilhamentos de serviços e 
dados sem a necessidade de um servidor central. Uma rede peer-to-peer pode ser usada para compartilhar músicas, vídeos, 
imagens e dados em formato digital. O modelo permite elevada disponibilidade já que interconecta inúmeros usuários, 
permitindo o acesso a qualquer nó de qualquer nó. Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Peer-to-
peer>. Último acesso em 07/01/2017. 

18   MACHADO, Damasceno. Os mais influentes do Brasil na web e na TV. Meio & Mensagem. São Paulo, p. 30-31, 03 out. 
2016. 
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deixou de ser a tela principal do público jovem, substituída pelo computador e celular, por não atender 

aos anseios de consumo e de referência nesse segmento ou passou a ser consumida de forma completar 

e simultânea – e não mais exclusiva – especialmente em gêneros como reality show, programas de 

auditório e novelas19. 

Outro meio com expressivo alcance no Brasil é o rádio, que alcança 89% das pessoas nas 13 

principais regiões metropolitanas do país, equivalente a 52 milhões de pessoas, que sintonizam seus 

aparelhos em casa, no carro, no trabalho ou no celular. O meio representa hoje 3,8% do investimento 

publicitário e, assim como a televisão, tem buscado alternativas para se manter relevante20. 

O meio que inicialmente era consumido em casa e, posteriormente, nos carros 

(especialmente em grandes cidades onde as pessoas passam horas no trânsito) e, atualmente, 

disponível nos celulares por meio de aplicativos, sofre a concorrência de serviços de streaming de 

músicas Spotify, Deezer, SoundCloud, Last.fm e Rdio, que dão acesso a um amplo acervo de músicas, 

muitos com versões gratuitas. Segundo dados do Spotify, a plataforma, se comparada com emissoras 

de rádio brasileiras, teria a quinta maior audiência, com 104 minutos de tempo médio de uso diário, 11 

milhões de playlists criadas, 2 bilhões de novos artistas descobertos e mais de 200 milhões de streamings 

em 1 ano21. Porém, mais do que a disputa pelo alcance, este tipo de serviço busca personalizar o 

consumo por meio da utilização da análise de dados de perfil e de consumo dos usuários e da rede de 

relacionamento para sugerir listas de músicas e artistas. Desta forma, combina um número enorme 

acervo com o consumo de forma personalizada e baseada em referências. Além disso, na medida que 

pode ser acessado através de qualquer computador ou smartphone, passa a ter cobertura nacional, algo 

que é privilégio de poucas emissoras. Em contrapartida, empresas como o Spotify, não atuam no 

âmbito do noticiário, devendo ser encarado não como um substituto completo, mas uma alternativa 

para um tipo de consumo. 

Os jornais e revistas talvez tenham sido os primeiros a sentir os impactos do modelo aberto 

de acesso à informação. Possuem como principal diferencial a credibilidade das matérias, entrevistas e 

artigos que produzem e veiculam. O meio possui alcance de 22% e responde do por 14,9% do 

                                                
19 Transformações na TV social. Kantar Ibope Media. Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/ 

transformacoes-na-tv-social/>. Último acesso em 29/12/2016. 
20 Meios de Comunicação – Janeiro à Junho 2016. Kantar Ibope Media. Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/meios-de-comunicacao-janeiro-а-junho-2016/>. Último acesso em 
28/12/2016. Os valores consideram apenas parcialmente o investimento em mídia digital de performance, como links 
patrocinados (Search). 

21 O Spotify em números. Proxxima. Disponível em: <http://www.proxxima.com.br/home/proxxima 
/noticias/2016/05/13/o-spotify-em-numeros.html>. Último acesso em 29/12/2016. 
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investimento publicitário nacional19. 

Porém, para chegar ao público final, competem com inúmeras fontes de informações 

alternativas disponíveis, que vão de um post de um amigo no Facebook até blogs e sites segmentados, 

que abordam temas bastante específicos. Porém, a maior mudança está na forma de consumo: não se 

espera a revista semanal chegar até a porta de casa para ter acesso à notícia. Os leitores passam a ter 

acesso às notícias via sites, páginas dos veículos impressos em redes sociais, aplicativos oficiais e até 

mesmo por meio de agregadores de conteúdos22, como o Flipboard. Para os grandes grupos de 

comunicação do segmento, esse modelo representa a perda de controle do consumo e da distribuição 

do que produzem – e para quem era visto como dono da informação, isso é crítico. Primo (2013) 

analisa o atual cenário dos impressos, indicando que a queda nas vendas de jornais e o fechamento de 

periódicos não representa do fim do meio de comunicação - e, muito menos, significa que os jornais 

on-line participativos, blogs e redes sociais tomaram os substituíram. “O que se observa, pelo contrário, 

é o incremento progressivo das ações de recirculação com links para sites jornalísticos daquelas 

mesmas corporações jornalísticas” (p. 23). A referência do autor é para a definição proposta por 

Gabriela Zago (2013), que indica que além das “(...) etapas tradicionais de apuração, produção, 

circulação e consumo” há a recirculação, uma etapa posterior ao consumo, que se refere à apropriação 

do conteúdo jornalístico pelo indivíduo que “o faz circular novamente a partir de suas próprias 

palavras” (p. 258). 

O mesmo pode ser visto com outros meios, como cinema, guias e mapas, mídia exterior, 

ponto de venda. Assim, olhar a internet como um meio de comunicação, vertical e concorrente aos 

demais, é olhar apenas o topo o iceberg. O que está fora do alcance de visão, mas que sustenta toda a 

estrutura é a reconfiguração das lógicas de produção e de consumo dos meios de comunicação. 

Não se pretende indicar que a cultura digital representa o fim do processo de produção 

midiática industrial massiva. Segundo Lemos (2009), “a cibercultura é essa configuração na qual se 

alternarão processos massivos e pós-massivos, na rede ou fora dela” (p. 41). O resultado da 

convergência midiática, conforme indica Santaella (2004), é a fusão em um único ambiente, das 

principais formas de comunicação humana, como a escrita (representada pela imprensa, revista, livro), 

o audiovisual (com a televisão, vídeo e cinema), as telecomunicações (via satélites, telefone, cabo) e a 

informática, com hardwares e softwares (p. 84). 

                                                
22 Atribui-se o termo agregadores de conteúdo aos “programas que organizam as informações que serão disponibilizadas 

aos usuários. Tais programas são receptores de RSS Feed, uma tecnologia que permite a distribuição e o recebimento de 
conteúdo em texto, som e vídeo, sem a necessidade de acessar um website para poder recebê-lo”. Wikipédia. Disponível 
em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Agregador>. Último acesso em 29/12/2016. 
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2.2.2 Quais são os impactos da transmidiatização?  

 

Henry Jenkins, estudioso dos meios de comunicação que esteve à frente dos Estudos de 

Mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, de 1993 a 2009, tem 

se destacado pelas contribuições acadêmicas na formulação de teorias que atuam na intersecção entre 

tecnologia, sociedade, cultura e comunicação. Na obra Cultura da Convergência, discorre sobre a 

coexistência de múltiplos sistemas de mídia e a forma como um conteúdo flui por meio da ativa 

participação dos consumidores na criação e na circulação de novos conteúdos. O pesquisador é um 

dos primeiros a perceber os impactos transformadores do processo de digitalização nos mass media ao 

analisar casos de transmidiatização - conteúdos que extrapolam a mídia de origem, promovendo o 

fluxo de distribuição entre múltiplas mídias e em qualquer ordem e direção e que atuam como 

elementos complementares em uma grande história que está sendo contada. Neste conceito, a 

centralidade de uma mídia é substituída por um planejamento orquestrado em múltiplas plataformas 

em busca de uma melhor experiência por meio de conteúdos adaptados. 

Cabe ressaltar que o processo de transmidiatização não é necessariamente novo, na medida 

que a disponibilização de conteúdos em múltiplas plataformas de mídia tem sido prática comum nas 

estratégias de comunicação desenvolvidas por agências de publicidade aos seus anunciantes. Em não 

raras as vezes um filme de televisão era derivado em spot de rádio, anúncio impresso para jornal e revista 

ou adaptação do material original para cinema. Porém, é inegável que a experiência midiática moderna 

expandiu esse modelo. 

Em seu cerne, a transmidiatização refuta o poder homogeneizante dos meios de comunicação 

de massa e, deste confronto de modelos, nasce a convergência. O conceito se refere ao fluxo de 

conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 29). A 

convergência está na profusão do processo produtivo e na desterritorialização dos meios que, através 

da incorporação da tecnologia, se aproximam, se complementam e colidem entre si, na criação e 

distribuição de mensagens. O público é agente participativo no processo de formação de discurso, com 

capacidade de disseminar a mensagem com velocidade e para locais fora do alcance dos mass media, 

além de poder determinar ou influenciar o fluxo comunicacional.  

Desta forma, se da aproximação dos mass media com a internet a transmidiatização se 

expandiu, foi da sociedade conectada que a convergência se consolidou e, com ela, a visão de uma 
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cultura participativa, definida por Jenkins (2014), como modelo em que “fãs e outros consumidores 

são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos” (p. 378). 

 

(...) um modelo mais participativo de cultura, em quem o público não é mais visto 
como simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas, mas 
como pessoas que estão moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando 
conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes. E 
estão fazendo isso não como indivíduos isolados, mas como integrantes de 
comunidades mais amplas e de redes que lhes permitem propagar conteúdos muito 
além de sua vizinhança geográfica (p. 24) 

 

Uma cultura participativa é resultado de baixas barreiras de expressão artística e engajamento 

cívico, intensa colaboração para criação e compartilhamento com outras pessoas, de crenças sobre a 

importância das contribuições dentro rede de relacionamento e do valor social que os conteúdos 

publicados podem gerar (JENKINS, 2009a, p. 6). 

 

Em tal mundo, os jovens precisam de habilidades para trabalhar em redes sociais, 
para reunir conhecimento dentro de uma inteligência coletiva, para negociar através 
de diferenças culturais que moldam as suposições governantes em diferentes 
comunidades e para reconciliar dados conflitantes para formar uma imagem 
coerente do mundo à sua volta. Devemos integrar essas novas culturas do 
conhecimento em nossas escolas, não apenas através do trabalho de grupo, mas 
também através de colaborações de longa distância em diferentes comunidades de 
aprendizagem (JENKINS, 2009a, p. 32, tradução nossa)23. 

 

Assim, não se deve restringir a aplicação e entendimento de convergência e transmidiatização 

apenas aos impactos nos meios de comunicação. A maior ressonância está no contexto social e cultural. 

Em uma sociedade em rede, a produção de significado é mais do que uma interpretação individual 

multiplicada para (e por) muitos. Representa uma alteração no status quo, na forma como fazemos uso 

da experiência cultural para expressão, para construção de identidade, para construção do mundo à 

nossa volta. 

Na publicidade, a efervescência do modelo participativo subverte a lógica de planejamento 

de mídia, que se baseia na força dos mass media para levar as mensagens comerciais aos consumidores, 

                                                
23  In such a world, youths need skills for working within social networks, for pooling knowledge within a collective intelligence, for 

negotiating across cultural differences that shape the governing assumptions in different communities, and for reconciling 
conflicting bits of data to form a coherent picture of the world around them. We must integrate these new knowledge cultures 
into our schools, not only through group work but also through long- distance collaborations across different learning 
communities (JENKINS, 2009a, p. 32) 
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dentro de uma determinada geografia e demografia. Para Covaleski (2010), o hábito da interrupção 

característicos do modelo tradicional de veiculação é questionado na medida que a tecnologia cria 

espaços para controlar ou interferis parcialmente no conteúdo consumido (p. 21). Para marcas e 

anunciantes, é fundamental se munir de informações que tragam maior compreensão sobre o 

comportamento, valores, crenças, anseios e necessidades do potencial público consumidor. Entender 

os gostos, a forma como se vê e a relação com outros indivíduos, suas referências e padrões. 

O desconforto para os profissionais representantes da indústria tem origem nas incertezas 

sobre os rumos que as transformações sociais e culturais da transmidiatização trarão. Jenkins (2014), 

descreve como um “(...) momento de transição, em que um sistema antigo está se despedaçando sem 

que saibamos ainda o que vai substituí-lo – um momento que está envolvido em contradições, uma vez 

que públicos e produtores fazem propostas que concorrem entre si para uma nova economia moral 

que substituirá o paradigma da radiofusão” (p. 355). 

  

 

 

2.3 O DISCURSO PROPAGÁVEL E OS PADRÕES DE CIRCULAÇÃO DE MÍDIA 

 

Quando analisamos a circulação, vemos como são criados valor e significado nas 
múltiplas economias que constituem o panorama da mídia que vem se 
configurando. Nossa mensagem é simples e direta: se algo não se propaga, está 
morto (JENKINS, 2014, p. 23) 

 

A transmidiatização do discurso, por definição, é um processo onde os elementos ficcionais 

são sistematicamente alocados e entregues de forma dispersa entre múltiplos canais com o propósito 

de unificar e proporcionar uma experiência mais completa. Existem inúmeros exemplos de como a 

indústria cultural se apropria deste modelo para se aproximar de sua respectiva audiência, como House 

of Cards, série norte-americana produzida por Beau Willimon e estrelada por Kevin Spacey e Robin 

Wright que dramatiza as disputas de poder político nos Estados Unidos, veiculada exclusivamente pelo 

Netflix. A comunicação não se restringe à plataforma de streaming, contando com um perfil do 

Facebook (https://www.facebook.com/HouseofCards/) para compartilhamento de fotos, frases e 

vídeos dos personagens; no Twitter (https://twitter.com/HouseofCards) com postagens de fotos 
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animadas de cenas da série e fotografias; no YouTube24 para compartilhamento de teasers e vídeos 

complementares da história; no Instagram (https://www.instagram.com/houseofcards/) com 

publicação de fotos do cenário, dos atores e produtores; no Tumblr 

(http://houseofcards.tumblr.com), onde os espectadores são desafiados a enviar ilustrações relativas 

à série. A narrativa se expande para os meios tradicionais, porém, de forma pouco usual, aproveitando-

se de acontecimentos cotidianos não-ficcionais para divulgar a série, como no debate presidencial dos 

candidatos Republicanos norte-americanos, ocorrido em 15 de dezembro de 2015, onde o 

personagem Frank Underwood aparece fazendo um discurso político à nação, com os mesmos 

elementos visuais utilizados pela Casa Branca, pedindo votos25. A experiência continua com a criação 

de um site (FU2016 - https://www.fu2016.com). Por fim, em 23 de fevereiro de 2016, o personagem 

aparece no National Portrait Gallery, fazendo um discurso na inauguração do acervo sobre fotos 

presidenciais26 e que, por meio de uma ação de marketing orquestrada, contava com um quadro seu na 

exposição. 

A disponibilização de conteúdos complementares à narrativa principal com finalidade de 

complementar o discurso, porém mantendo inalterados os elementos de ordem persuasivas tem se 

tornado mais comum. Porém, configura-se um fluxo caótico de produção na medida que a velocidade 

de propagação e a dispersão se alteram. Jenkins (2014) indica que o “(...) desafio é reconhecer novas 

energias que motivam as estratégias transmídia à medida que as indústrias de mídia passam de um 

modelo baseado em hora marcada para um modelo baseado em engajamento, mais adequado para um 

cenário de mídia propagável, sem recusar as lições que podem ser aprendidas e nos modelos de décadas 

atrás que ainda podem ser úteis” (p. 173). 

Constitui-se, assim, um processo de hibridização produtiva que pode ser aplicada ao campo 

publicitário, ao permitir novos canais e modelos para a produção compartilhada e contínua, na medida 

que traz a proposta de multi-linearidade do desfecho narrativo, complementariedade de materiais e 

dos elementos persuasivos, interações em canais sociais e personalização da narrativa através de 

informações capturadas nas redes de relacionamento digitais. 

 

                                                
24 HOUSE of Cards. Netflix. Estados Unidos: Netflix, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch? 

v=sU9QTLXYCCc&list=PLvahqwMqN4M07_FiZynMgw7KB2xeDR2n3>. Último acesso em 22/06/2016. 
25 HOUSE of Cards Promo FU2016. Netflix. Estados Unidos: Netflix, 2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mgCeH3xovDw>. Último acesso em 22/06/2016. 
26 FRANK Underwood Presidential Portrait Unveiling. Netflix. Estados Unidos: Netflix, 2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Bz8BouHnX9I>. Último acesso em 22/06/2016. 
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2.3.1 O que faz um discurso propagar? 

 

Na era da convergência, consumidores se tornam caçadores e coletores, reunindo 
informações de múltiplas fontes para uma nova síntese. Os contadores de histórias 
exploram este potencial para a narrativa transmídia, os anunciantes falam sobre 
branding como dependendo de múltiplos pontos de contato e as redes procuram 
explorar suas propriedades intelectuais em muitos canais diferentes se tornam27 
(JENKINS, 2009a, p. 85) 

 

A transmidiatização das narrativas e a convergência dos meios de comunicação ampliaram as 

possibilidades de construir um discurso participativo. Para empresas anunciantes e agências de 

publicidade, o dinamismo desse fluxo permitiu que os conteúdos comerciais pudessem ser 

disseminados, replicados e/ou remixados em ambientes fora do controle dos mass media, na teoria, 

aumentando a capilaridade e o alcance das histórias. 

Enveredaram, assim, em “processos culturais desconhecidos que agora influenciam todos os 

aspectos das indústrias de mídia e entretenimento” (JENKINS, 2014, p. 353). A busca por formas de 

promoção que dependem da participação ativa dos consumidores para construção e disseminação 

ficaram mercadologicamente conhecidas como “viral”, em uma metáfora para histórias que de 

replicavam com velocidade e em escala. Porém, diferentemente de um vírus - estruturas biológicas 

simples, microscópicas, que, uma vez dentro de uma célula, possui alta capacidade de replicação, mas 

fora delas são inertes -, ações “virais” não possuem esquemas e regras de propagação unificadas e 

consolidadas. Isso porque o público usa os materiais de mídia disponíveis para estabelecer conexões 

entre si, mediar relações sociais e dar sentido ao mundo em torno deles (idem, p. 354). Deve-se, assim, 

levar em consideração aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos durante o processo de 

produção. Adicionalmente, cabe destacar que os consumidores não obrigatoriamente retransmitem a 

mensagem exata, mantendo a forma, a estética, o significado. Por meio do acesso às ferramentas de 

produção, podem reconfigurar o texto de mídia para contextualizar com a sua realidade, atender 

necessidades sociais e de expressão. 

Trata-se de um tópico em construção na sociedade moderna que confronta as lógicas 

tradicionais dos mass media, mas que ainda não tem estrutura definida que garanta a disseminação nos 

mais diversos ambientes de mídia. Em meio à efervescência do tema, é possível indicar que:  

                                                
27 In an era of convergence, consumers become hunters and gatherers, pulling together information from multiple sources to from a 

new synthesis. Storytellers exploit this potential for transmedia storytelling, advertisers talk about branding as depending on 
multiple touch points, and networks seek to exploit their intellectual properties across many different channel (JENKINS, 
2009a, p. 85) 
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a. A propagação depende da forma, do valor e do significado 

A consolidação da internet e a rápida adoção das redes sociais criaram desconforto em 

empresas e produtores de conteúdo por conta do sentimento de perda de controle da mensagem, da 

forma como era transmitida, remixada, replicada e transformada em seu significado original. O 

intercâmbio de conteúdos, neste ambiente, exige reciprocidade, transparência, autenticidade. Ocorre 

com mais frequência quando há uma troca e valor significativo entre as partes. Para uma marca, entrar 

neste espaço de forma relevante, deve-se levar em conta as “(...) diferenças entre as suas próprias 

motivações comerciais e as motivações sociais dos membros das comunidades (...), sobre os tipos de 

conteúdo desejados e necessários, e (...) sobre o que acontece quando o conteúdo trafega (...) 

desprovido de seu contexto original” (JENKINS, 2014, p. 357). 

A transmidiatização oferece mais do que o aumento da capilaridade da mensagem e de 

aumento de engajamento com um determinado público. A remixagem não é controlável em conteúdos 

de nenhuma natureza, mas os materiais propagáveis tendem a ser técnica e esteticamente fáceis para 

compartilhamento, na medida que nem todas as pessoas possuem habilidades e recursos para 

apropriação e disseminação, ou simplesmente interesse. Segundo pesquisa realizada pela GDI (Global 

Web Index), veiculada pelo Wall Street Journal, o índice de participação dos usuários do Facebook vem 

caindo sistematicamente nos últimos 5 trimestres (a pesquisa considera dados de 2014 e 2015). No 

último período avaliado, apenas 34% dos usuários do Facebook postaram e compartilharam fotos na 

rede social28. Neste processo, as pessoas que compartilham experiências nas redes sociais têm uma 

tendência maior de se tornarem influenciadores, atuando “(...) como tradutores entre contextos de 

produção e recepção (...) como “multiplicadores” que atribuem um novo significado a modalidades 

existentes, como “avaliadores” que mensuram o valor de diferentes propostas em nossa atenção, como 

“usuários líderes” (JENKINS, 2014, p. 357). 

 

A cultura contemporânea estacada vez mais participativa, especialmente se 
comparada com as ecologias de mídia anteriores, principalmente as dependentes da 
mídia tradicional de massa. No entanto, nem todo mundo tem permissão de 
participar, nem todo mundo é capaz de participar, nem todo mundo quer participar 
e nem todo mundo que participa o faz em igualdade de condições (JENKINS, 2014, 
p. 358-359) 

 

Entender o papel dos influenciadores é primordial neste contexto. Por mais que a tecnologia 

                                                
28 Usuários já não compartilham tanto no Facebook. Wall Street Journal. Disponível em: 

<http://br.wsj.com/articles/SB11670634790462383705104581334033487618762>. Último acesso em 29/12/2016. 
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facilite uma livre participação, sem intermediação e mediação moderada, o interesse e condições para 

criação e propagação se alternam dentro de grupos sociais e de comportamentos e interesses pessoais. 

Cabe a observação que, apesar da disponibilidade de ferramentas para publicação nas redes sociais por 

qualquer usuário, os conteúdos devem seguir normas para serem postadas. As regras variam entre as 

plataformas e predominantemente restringem na forma (tamanho de texto, espaçamento, fontes, 

tamanho e peso das fotos e tempo de duração de vídeos) e conteúdo (materiais de natureza imprópria 

ou ofensiva não são permitidos). Além disso, determinam a ordem e a quantidade de vezes que um 

determinado conteúdo será veiculado com base em premissas próprias das empresas. 

Um influenciador é alguém de credibilidade que o ouvinte já conhece – algo que ocorre deste 

a formatação de grupos sociais. Por meio da tecnologia, as redes sociais digitais apenas aproximaram 

as pessoas, de forma que houvesse maior facilidade de integração, de interação, de troca de 

experiências. Personalidades dos mass media há tempos atuam como influenciadores, tendo sido 

comumente adotados como “embaixadores” de marcas comerciais, representantes que compartilham 

suas credenciais com um determinado produto ou serviço anunciado em ações de merchandising. Nos 

ambientes digitais a lógica não sofreu alteração. Porém as personalidades não ficam restritas às 

celebridades dos meios tradicionais de comunicação. 

 

Os fluxos de informação e conhecimento resultantes estão tornando o mundo não 
apenas interconectado e hiperconectado, mas também interdependente - todos em 
todos os lugares agora são mais vulneráveis às ações de qualquer pessoa em qualquer 
lugar29 (FRIEDMAN, 2016, p. 27). 

 

O Google, em parceria com a consultoria Provokers, realizou pesquisa para identificar as 

pessoas mais influentes no Brasil, a relação deles com a internet, vídeos e os impactos em termos de 

mudanças de hábito e atitude. A pesquisa indicou que: 89% dos entrevistados declararam estar 

conectados enquanto assistem televisão, indicando queda de atenção; 83% assistem vídeos na internet 

quando buscam conteúdo não disponível na TV e 50% o fazem na internet quando não puderam 

assistir na programação linear da TV. Para os respondentes, a definição de uma personalidade está 

ligada à autenticidade, à originalidade, à inteligência e ao senso de humor. No caso de celebridades do 

YouTube, indicaram maior proximidade, sendo exemplos de pessoas comuns que ganham visibilidade 

                                                
29 The resulting flows of information and knowledge are making the world not only interconnected and hyper 

connected but interdependent - everyone everywhere is now more vulnerable to the actions of anyone anywhere. 
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por mostrar histórias do cotidiano, servindo como inspiração30. No ranking, de 20 personalidades mais 

influentes, metade é da televisão, enquanto a outra metade são conhecidos mercadologicamente como 

“YouTubers”, pessoas que se tornaram profissionais na produção de conteúdo em vídeo na plataforma 

e que são remunerados pelo Google por conta da mídia veiculada em seus perfis na rede social. 

 

Tabela 3 – Ranking das personalidades mais influentes do Brasil 

1 Luciano Huck (apresentador) 6 Luba (YouTuber) 

2 Whindersson Nunes (YouTuber) 7 Lázaro Ramos (ator) 

3 Leon e Nilce (YouTuber) 8 Tatá Werneck (apresentadora) 

4 Danilo Gentili (apresentador) 9 Kéfera (YouTuber) 

5 Taís Araújo (atriz) 10 Júlio Coccielo (YouTuber) 
 

Fonte: Google, 2016. 

 

Este fenômeno tem sido foco de estudo de importantes pesquisadores. Primo (2016) 

relembra que o conceito de capital social, popularizado por Putnam, já apontava para um 

comportamento individualista da sociedade a partir dos anos 1950 por conta de um declínio na 

convivência social, além dos estudos de Gergen sobre os modos de vida na pós-modernidade que 

indicava dificuldades no estabelecimento das relações pessoais diante da saturação do cotidiano e de 

Bauman sobre à metáfora da “liquidez”, que considera a comunicação sem forma fixa e determinada, 

com capacidade de ser moldada e adaptada e que transita com fluidez, que contornam barreiras e 

transbordam os limites de origem (BAUMAN, 2001, p. 8 In: PRIMO, 2016, p.3). Diante deste quadro 

“o self dá lugar à persona, a imagem persuasiva que se quer mostra aos outros. Estar em relação 

(relatedness) passa a ser mais importante do que o relacionamento (relationship) em si” (PRIMO, 

2016, p. 3) 

 

b. A fluidez é resultante da adaptabilidade 

O ranking das personalidades mais influentes da Tabela 3 serve também de referência para 

                                                
30 Os mais influentes da internet e da TV” Meio & Mensagem. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-mais-influentes-da-internet-e-
da-tv.html>. Último acesso em 29/12/2016. 
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destacar a importância da adaptabilidade de um determinado conteúdo. Não basta ter audiência. Uma 

história só será disseminada se for adequada a um ambiente. A propagabilidade é indissociável do 

contexto, do tempo e espaço, que lhe conferem sentido. 

Os YouTubers e profissionais da indústria de mídia presentes possuem capacidades 

semelhantes de influência e isso é viável em um ambiente comunicacional aberto e participativo, onde 

o público tem a liberdade de construir suas próprias histórias e/ou versões alternativas, releituras de 

algo que foi produzido anteriormente com um novo significado. A relevância da adaptabilidade pode 

ser vista em inúmeros casos nas redes sociais. Whindersson Nunes, comediante e YouTuber brasileiro. 

Seu canal na rede social de vídeos (https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes) é o maior do 

Brasil e o 28º do mundo, com cerca de 15 milhões de inscritos31, que mescla conteúdos próprios, com 

releituras de materiais criados pela indústria cultural. O vídeo com maior número de visualizações é o 

“Qual é a senha do Wi-Fi”, paródia feita com a música “Hello” da Adele, conforme indicado na Figura 

1. 

 

Figura 1 – Comparativo de frames entre filme original da Adele e paródia 

  
Trecho do vídeo-clip original da Adele32 Trecho da versão de Whindersson Nunes33 

Fonte: Produção nossa. 

 

O brasileiro adotou uma estética semelhante ao filme original, utilizando enquadramentos, 

tons e iluminação semelhantes, mesmo sem contar com os mesmos recursos técnicos e financeiros da 

artista. Na remixagem, tomou como base a melodia e montou uma nova letra com sentido à versão da 

                                                
31 YouTube Top 100 Most Subscribed Channels List. Vidstatsx.com. Disponível em: <http://vidstatsx.com/youtube-top-

100-most-subscribed-channels>. Último acesso em 07/01/2017. 
32 HELLO. Adele. Londres: Believe Media, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v= 

YQHsXMglC9A>. Último acesso em 22/01/2017. 
33 QUAL a senha do Wi-Fi. Whindersson Nunes. São Paulo: Whindersson Nunes, 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tWs1E2BfNZE>. Último acesso em 22/01/2017. 
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Adele: enquanto a versão original aborda o tema de um desencontro amoroso, Whindersson abusa de 

um suposto affair para conseguir a senha do Wi-Fi para se conectar à internet e às plataformas sociais 

digitais, como Snapchat. A paródia, veiculada 44 dias após o lançamento mundial da música, superou 

as 47 milhões de visualizações, considerando somente a audiência do filme do Whindersson Nunes, 

sendo um dos vídeos mais vistos no YouTube nos anos de 2015 e 2016. 

O caso do Whindersson Nunes evidencia o comportamento e as habilidades sociais da 

modernidade, que se aproveita da tecnologia para se expressar e colaborar. Jenkins (2014), ao estudar 

o caso da britânica Susan Boyle no programa televisivo Britain’s Got Talent, que foi amplamente 

disseminado nas redes sociais, indica que “(...) a mera existência de tecnologias individuais que 

facilitem o compartilhamento do clipe não explica muito como se propagou a performance” da artista 

(p. 35). Deve-se considerar as práticas culturais que colaboraram para o aparecimento das tecnologias 

de compartilhamento e conclui: 

 

Nessa cultura conectada em rede, não podemos identificar uma causa isolada que 
leve as pessoas a propagar informações. As pessoas tomam uma série de decisões de 
base social quando escolhem difundir algum texto na mídia: vale a pena se engajar 
nesse conteúdo? Vale a pena compartilhar? É de interesse para algumas pessoas 
específicas? Comunica algo sobre mim ou sobre meu relacionamento com essas 
pessoas? Qual é a melhor plataforma para espalhar essa informação? Será que deve 
circular com uma mensagem especial anexada? (JENKINS, 2014, p. 37) 

 

A combinação do acesso à tecnologia com questões culturais e sociais dão o tom do valor do 

conteúdo e determinam a capacidade de compartilhamento. Não são todos os materiais produzidos 

por indivíduos que possuem a mesma reverberação. Ao contrário. Em uma busca rápida, é possível 

encontrar centenas de outros filmes disponíveis que fazem paródia da paródia do videoclipe da Adele, 

porém, sem destaque nem audiências expressivas. 

O que torna o filme de Whindersson Nunes diferente é a originalidade no sentido e o timing. 

O YouTuber utilizou a base da intertextualidade, compreendida modelo de produção que combina 

variados textos e discursos para construir uma nova narrativa. O trabalho entre textos prévios prontos 

é comumente utilizado nas artes, em filmes, na música e, até mesmo na publicidade, como recurso 

criativo. 

A possibilidade de utilização e reutilização de materiais ready-made em no ambiente social 

convergente contemporâneo tem efeito multiplicador de simulacros, fazendo da “astúcia intertextual 

um infinito work in progress” (CARRASCOZA, 2007, p. 10) na medida que o videoclipe da Adele, 

ganha uma paródia do Whindersson Nunes, que, por sua vez também é parodiado. Em uma pesquisa 
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rápida, é possível identificar mais de milhares de vídeos paralelos de usuários com versões diferentes 

do filme “Qual a senha do Wi-Fi”. 

Assim, a fluidez é resultante da adaptabilidade do material e do contexto apresentado que 

transmite valor simbólico ao produtor e ao replicador. Os sistemas cultural e tecnológico compõem o 

centro da sociedade em rede e “expõe a incapacidade das indústrias de mídia – com suas estruturas e 

seus modelos ainda amplamente configurados por uma mentalidade “grudenta” de “radiodifusão” – de 

escutar e reagir ativamente a algum interesse inesperado por materiais de sua propriedade” (JENKINS, 

2014, p. 41). 

 

2.3.2 A semente do modelo participativo 

As transformações na mídia contemporânea oriundas da digitalização aumentaram a 

complexidade dos fluxos comunicacionais e promoveram a descentralização da produção. Plantaram 

a semente de um modelo participativo, múltiplo em canais e fragmentado em consumo por meio de 

produtos e devices conectados, o que tem levado os mass media a buscar na interatividade, no consumo 

complementar multi-tela e na disponibilização de materiais on-demand os fundamentos para manter 

suas forças e a relevância. 

 

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) 

 

Para a publicidade, a possibilidade de construir uma narrativa transmidiática é sedutora, pois 

abre espaço para a colaboração na construção e o compartilhamento de experiências, projetando maior 

proximidade entre emissor e receptor. Porém, na cibercultura, o controle sobre o que é produzido é 

pequeno e a desterritorialização expande as possibilidades de ressignificação. Trata-se de um cenário 

promissor e, ao mesmo tempo, perturbador para marcas globais que buscam maior proximidade com 

seus públicos. 
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3.1 NARRATIVAS DIGITAIS PUBLICITÁRIAS E ESTRATÉGIAS TRANSMIDIÁTICAS 

Ao longo do Capítulo 1, discorremos sobre o processo de transformação que os meios de 

comunicação de massa estão passando por conta da digitalização, incorporando em suas atividades 

atributos característicos da internet, como a maior participação, a possibilidade de produção 

compartilhada, a disponibilização de conteúdos a serem consumidos de forma personalizada e sob 

demanda. Ao trilhar esse caminho, os mass media permitiram que a sociedade e os agentes de mídia 

atuassem em um fluxo convergente e transmidiático. 

A Figura 2 é uma representação visual da evolução do processo detalhado no primeiro 

capítulo, que considera cross-media como termo para designar o uso integrado dos meios de 

comunicação; transmídia como produção de conteúdos diferentes e complementares de uma 

narrativa utilizados em mídias distintas; e convergência como fluxo de produção compartilhado e 

participativo em um contexto midiático polifônico que entrelaça emissor e receptor, de diferentes 

tamanhos, origens e naturezas - profissionais do campo, consumidores ou fãs -, permitindo que atuem 

e influenciem o fluxo comunicacional transmidiático, não só incorporando à narrativa novas histórias, 

sentidos e valores, como alterando a ordem e, influenciando toda a dinâmica de distribuição. 

 

Figura 2 – Fluxos de Mídia 

 

 
Fonte: Quadro proposto pelo autor a partir de modelo da Revista Geminis34. 

                                                
34 ARNAUT, Rodrigo D.; HOPÓLITO, Leandro; NOGUEIRA, Fernanda; RODRIGUES, Bruno; UHIEDA, Solange; 

BUENO, Márcia J.; BLASCZAK, Daniel Z.; MARZOLLA, Ângelo; DION, Dimas; SIENA, Nelson. Era Transmídia. 
Revista Geminis. São Paulo: n. 2, p. 259 – 275, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/93/pdf>. Último acesso em: 07/01/2017. No 
artigo, a comparação é feita a comparação entre multimídia, cross-media e transmídia. A esquematização de convergência 
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(...) A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual 
os consumidores processam a notícia e o entretenimento. (...) a convergência refere-
se a um processo, não a um ponto final. (...) Graças a proliferação de canais e à 
portabilidade das novas tecnologias de informática e telecomunicações, estamos 
entrando numa era em que haverá mídias em todos os lugares. (JENKINS, 2014, p. 
43) 

 

A problematização do ambiente contemporâneo de mídia serve como alicerce para o estudo 

da construção de narrativas transmidiáticas, sejam de caráter pessoal ou comercial, este último 

representado pela publicidade. 

 

3.1.1 Narrativas Digitais Publicitárias 

 

Narrar é expor fatos, contar uma história. A produção de uma narrativa está diretamente 

relacionada a forma como nos vemos e nos colocamos no mundo, fruto do viver cotidiano, das 

interações, relações, do ambiente. Como indicado por Ricoeur (1997), a narrativa é uma configuração 

da existência, da vida diária e corriqueira, de nossos atos, que extrapola a perspectiva linguística. Por 

mais relevante que seja considerar as expressões verbais (oral e escrita), visuais (imagens) e teatrais 

(representação), é por meio da representação de como nos inserimos no mundo, das interpretações e 

ressignificações que o ato narrativo se torna rico. 

Estruturalmente, uma narrativa é uma concatenação de elementos dentro de um 

determinado tema e enredo. Combina uma sequência de fatos (o que) em uma determinada linha 

temporal (quando), que transcorrem em um local (onde), com determinados personagens – 

participantes ou observadores – (com quem), em torno de uma causa (por que) e modo (como), que 

levam a uma consequência. 

De forma predominante, inicia com a apresentação dos elementos principais, como 

personagens, cenário e tempo, seguido pelo desenvolvimento que desenrola a história entre os agentes 

até atingir o clímax, expoente máximo do conflito e que possui carga dramática. O desfecho é a parte 

final da narrativa, que revela o resultado e moral. Em uma narrativa elaborada, é possível identificar o 

personagem principal, o antagonista e o personagem secundário – além dos figurantes utilizados para 

compor o ambiente e espaço em que a história se passa. 

A mesma estrutura suporta narrativas com fins comerciais. Como define Carrascoza (In. 

                                                
é uma adição própria, que toma como base as conceituações sobre cibercultura (Pierre Lévy e André Lemos) e 
transmidiatização e convergência (Henry Jenkins). 



 

 

43 

ATEM, OLIVEIRA, AZEVEDO, 2014), a narrativa publicitária, enquanto caráter comercial, é 

resultado de um contexto sócio histórico, que considera fatores econômicos, políticos e culturais, que 

se serve da experiência para montar a estratégia discursiva das corporações as enunciam (p. 109). Desta 

forma, pode ser considerada 

 

(...) como documento que registra determinados valores culturais, dentre outros 
aspectos do mundo globalizado (...). Ao estudar a publicidade como narrativa, nós 
a consideramos como memória discursiva, isto é, como enunciação polifônica, visto 
que um discurso geralmente mistura-se com outros, em processos interdiscursivos 
e intertextuais.  (Idem, p. 109) 

 

A natureza das narrativas consiste nas ambivalências do cotidiano e na mistura de saberes 

culturais que alimentam a formação de subjetividades. Para Carrascoza, é por meio de processos 

interdiscursivos, que consideram os ditos e os não ditos e relacionam a comunicação, o consumo e a 

situação socioeconômica e cultural com o imaginário e memória discursiva, da intertextualidade, que 

incorporam um texto ao outro que os filmes publicitários produzem os efeitos de verdade e alimentam 

a formação de subjetividades (Idem, p. 108). 

A aproximação da construção discursiva publicitária com a convergência dos meios e a 

transmidiatização cria um efeito efervescente, reagem como um líquido em ponto de ebulição. Como 

vimos, o ambiente midiático contemporâneo é um convite aberto à participação do público, por meio 

de ferramentas tecnológicas, para a construção da mensagem, comercial ou de entretenimento. 

Covaleski (2014), indica que o poderio das ambivalências na criação publicitária no ciberespaço reside 

nas quatro propriedades constituintes da rede: 

 

(...) somando-se à condição enciclopédica – que estende a memória, permite 
acessibilidade e propicia a sensação de onisciência -, os ambientes digitais são, ainda, 
procedimentais – executam-se normas, incorporam-se comportamentos complexos 
-, participativos – estimulam o diálogo entre diferentes atores, proporcionam a 
percepção de colaboração coletiva – e espaciais – proporcionam navegabilidade nos 
espaços onde se desenrola a narrativa. (COVALESKI, In. ATEM, OLIVEIRA, 
AZEVEDO, 2014, p. 159) 

 

Desta forma, ao trazer o público para a conversa, a narrativa publicitária admite não ser mais 

a única responsável pela construção da imagem. Revisitam a estrutura da comunicação para uma maior 

aproximação, utilizando as infovias digitais para uma interlocução contínua e constante, esperando 

que, o usuário, em sua rede assuma “uma cota de coautoria do conteúdo, dada a sua intencionalidade 



 

 

44 

de se associar de algum modo à mensagem” (COVALESKI, In. ATEM, OLIVEIRA, AZEVEDO, 2014, 

p. 161), aumentando, assim, as chances de aceitabilidade, relevância e capacidade de replicação da 

comunicação. Vejamos como o fluxo participativo do público pode alterar a forma como uma 

mensagem é construída, interpretada e ressignificada na intersecção nas artes, publicidade e redes 

sociais digitais.  

 

3.1.2 Estrutura do Discurso: técnica e mediações 

 

Os manuais técnicos da publicidade sintetizam a lógica da comunicação comercial no 

reconhecimento empírico de chamar a atenção, despertar o interesse, criar desejo e, por fim, em gerar 

uma ação – que pode ser uma aquisição, de contratação, de anuência ou até mesmo de conformação. 

A fórmula AIDA (acrônimo de Atenção, Interesse, Desejo e Ação) pode ser a porta de entrada, mas 

está longe de ser suficientemente ampla para servir de base estrutural do discurso. 

Segundo Carrascoza (2014), o texto publicitário, seja de vetor racional ou emocional, leva 

em consideração alguns aparatos retóricos, especialmente utilizados em narrativas emocionais, como: 

os modos de narrar para determinar a perspectiva do narrador e a participação dos personagens; a 

escolha lexical como recurso para aproximar a linguagem comercial à do público; as figuras de 

linguagem, fundamentais para atribuir expressividade ao discurso; a função conativa para aproximar 

o leitor da vivência experimentada; os estereótipos como recurso para a fácil descodificação da 

mensagem; as figuras, representadas por palavras ou expressões concretas, para dar efeito de realidade; 

o testemunho ou depoimento como forma de chancelar e dar credibilidade; e, a ilustração para 

comprovar a afirmação geral da história. 

A complexa relação entre comunicação, cultura e política, na atual sociedade contemporânea, 

caracterizada pelo amplo acesso à informação, pela convergência dos meios, pela transmidiatização das 

mensagens e pela colaboração e participação dos indivíduos na construção e disseminação de 

mensagens, trás à tona a necessidade de uma visão complementar, que combina a estrutura da 

produção discursiva com a perspectiva social e simbólica. Martín-Barbero, em Ofício do cartógrafo 

(2002), propõe a discussão de mediação comunicativa da cultura por meio da institucionalidade, 

tecnicidade, ritualidade e socialidade. Essas mediações são ordenadas nos eixos das Matrizes Culturais 

e dos Formatos Industriais, tensionadas pelas Lógicas de Produção e Competências de Recepção e 

Consumo. Levam em consideração, por meio da tecnicidade, os recursos retóricos que compõem a 

estrutura da mensagem, porém, acrescenta: 
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• Institucionalidade: do tensionamento entre as matrizes culturais e as lógicas de 

produção, se refere às formas de negociação do jogo dialógico e imaginário da construção 

compartilhada, em que os papéis de produtor e consumidor se colocam em 

reversibilidade e sobreposição. Em uma perspectiva mais recente, Martín-Barbero (2009, 

p. 14) propõe incluir a perspectiva de “identidade” à institucionalidade, considerando as 

transformações do tempo (migrações); 

 

• Socialidade: ainda no eixo das matrizes culturais, mas sob a lógica de recepção e 

consumo, se relaciona à forma discursiva como mercadoria simbólica, ou seja, 

representação dos produtos nos pontos de contato com os sujeitos, considerando o 

contexto. Assim como no item anterior, Martín-Barbero, propõe adicionar a visão e 

cognitividade à interpretação, considerando a influência do espaço no processo, 

representado pelos fluxos de imagens; 

 

• Ritualidade: presente no eixo diacrônico que tenciona a recepção com os formatos 

industriais, a ritualidade reflete os modos de consumo da informação. No ecossistema 

midiático contemporâneo, transformado pelas mídias digitais e sociais, o fluxo é alterado 

e os formatos industriais tradicionais sofrem mutações na medida que sujeitos se tornam 

também mediadores, atuando como peças-chave na circulação de mensagens; 

 

Cabe ressaltar que sob a lógica de produção, a tecnicidade dos formatos industriais também 

sofreu alterações originadas pela digitalização da comunicação, que representa novo sensório da 

sociedade moderna e que gera um espetáculo do diálogo no território simbólico das mercadorias 

(CASAQUI, 2014, p. 39 in ATEM, 2014). 

 

3.1.3 Gêneros Retóricos 

 

A publicidade, enquanto recurso retórico, assume papel de orador, sendo historicamente 

responsável pela enunciação da mensagem, especialmente no fluxo tradicional dos mass media baseado 

no one-to-many. Como já evidenciado no capítulo anterior, a profusão dos meios na 

contemporaneidade põe em xeque o modelo emissor-mensagem-receptor por meio da 

transmidiatização do discurso e da convergência dos meios que permite alterar o fluxo comunicacional. 
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A antiga retórica toma como base três provas lógicas para a formação argumentativa: as 

estratégias racionais do orador (logos), a imagem construída pelo discurso (ethos) e os afetos da 

audiência em relação à mensagem (pathos). Cada uma delas pode ser analisada de forma isolada e com 

pesos diferentes, dependendo a perspectiva e do objetivo a ser alcançado, porém faz-se necessário 

destacar que há relação de interdependência entre elas, onde uma só funciona com as demais. Esta 

perspectiva é ainda mais importante na medida que a digitalização dos meios e o crescimento das 

plataformas de redes sociais digitais amplificaram o poder de voz do público. Meyer (2007), indica que 

“ethos, o pathos e o logos devem ser postos em pé de igualdade, se não quisermos cair em uma concepção 

que exclua as dimensões constitutivas da relação retórica” (p. 25). 

Vander Casaqui (2014) se baseia nas conceituações de Dominique Mainguenau (2005) para 

propor uma visão contemporânea sobre a questão. Conceitua ethos como imagem de si construída 

durante o discurso e considera o caráter de enunciação (interdiscursivo e heterogêneo) e de 

pragmatismo (condições de emprego do discurso e seus efeitos práticos) para aproximar o ethos de 

uma indissociável subjetividade individual e coletiva. Esta questão é particularmente relevante na 

medida que “abre a possibilidade (...) de pensarmos o verbal (mente; razão) e o não-verbal (corpo; 

afetos) como inseparáveis, “paralelos” efetivos, nas práticas discursivas” (p. 129), fundamental para a 

compreensão do discurso transmidiáticos e convergente. 

 

 

3.2 ADAPTABILIDADE DO DISCURSO E A RELEVÂNCIA CONTEXTUAL 

Comunicação e Cultura são campos que não devem ser vistos de forma isolada. Pensar a 

cultura pressupõe vê-la como uma realidade que transcende os limites de Estado e nação e que se insere 

no processo de globalização. Na sociedade contemporânea, o ser global, fortalecido pelo acesso a 

informações e conteúdos plurais a um clique de distância, é complexo. Ao analisar a disjunção na 

economia cultural global, Appadurai (1999) relata que o problema central das interações digitais atuais 

reside na tensão entre a homogeneização e a heterogeneização cultural (p. 311). Ao analisar o 

crescimento das ferramentas que possibilitam que indivíduos produzam conteúdos, indica que 

transformar tudo em narrativa tem um grande problema: há sempre vários modos de narrar. Na 

narrativa não há neutralidade. Ou sejam, ao ocupar o papel de produtor, o indivíduo organiza 

determinados elementos e define a ordem e os modos. Como forma de exemplificar a disjunção 

observada por Appadurai, pode-se citar a exposição New Portraits, de Richard Prince. 
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Prince é um renomado artista e fotógrafo americano. Nasceu em 1949 na República no 

Panamá em uma área controlada pelos Estados Unidos e ganhou notoriedade em seu trabalho na Time 

Inc., braço da Time Warner um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, tendo em seu 

portfólio as revistas Time, Fortune e People, canais de televisão como HBO, CNN, Warner Bros. e 

Cartoon Network, além de ser proprietária da AOL, Warner Books e da Warner Music Group. 

Foi um dos primeiros a se interessar por arte abstrata expressionista, dando destaque para as 

obras de Jackson Pollock em 1956. Sua primeira exposição ocorreu em 1980, em Buffalo no estado de 

Nova Iorque. Ao longo dos últimos 35 anos, teve exposições em todo o mundo, com destaque para o 

Solomon R. Guggenheim Museum e o Metropolitan Museum of Art. Uma de suas obras mais famosas, 

Cowboys, desconstrói o arquétipo americano tradicional ao recriar as imagens da campanha publicitária 

da marca de cigarros Marlboro, criada por Sam Abell. 

A pintura por si só já configura uma intertextualidade, na medida que imagem do príncipe é 

uma cópia (a fotografia) de uma cópia (o anúncio do Marlboro) de um mito (o cowboy). O site do 

Metropolitan Museum of Art descreve a obra como marco por: 

 

Perpetuamente desaparecer no pôr do sol, este cavaleiro solitário também é um 
stand-in convincente para o próprio artista, sem parar de perseguir o significado por 
trás de superfícies. Criado em fade-out de uma década dedicada ao materialismo e 
ilusão, "Untitled (cowboy)" é, no sentido mais amplo, uma meditação sobre a 
contínua atração de toda uma cultura ao espetáculo sobre a experiência vivida.35 

 

Em 2015, o artista lançou a exposição New Portraits que utiliza posts de perfis abertos do 

Instagram de comunidades como Suicide Girls, que se auto intitula “uma marca de estilo de vida adulto 

que redefine a beleza com exclusiva seleção de pôster de mulheres” e que conta com mais de 6 milhões 

de fãs no Facebook e 5,9 milhões de seguidores do Instagram. Sua comunidade é composta por cerca 

de 3 mil mulheres que produziram 8,5 milhões de fotos. A audiência que acompanha o Suicide Girls 

gerou mais de 44,9 milhões de comentários em todas as suas plataformas digitais disponíveis36. 

O artista compôs a exposição com materiais veiculados também por personalidades, como 

Karley Sciortino – escritora, colunista da versão norte-americana da revista Vogue e dona do blog 

Slutever.com -, a cantora e compositora Sky Ferreira e a modelo Candice Swanepoell. Todas possuem 

centenas de milhares de seguidores, tendo alta exposição no Instagram. 

                                                
35 Untitled (cowboy). Richard Prince. Estados Unidos: Metropolitan Museum of Art, 2016. Disponível em: 

<http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/283742>. Último acesso em: 07/11/2015. 
36 Suicide Girls. Disponível em: < https://www.suicidegirls.com>. Último aceso em 21/01/2017. 
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As 37 obras que compõem a mostra, Prince recria publicações originalmente produzidas por 

outras pessoas e faz pequenas intervenções, como inclusão de um texto no comentário das imagens, 

ora com o propósito de trazer uma nova interpretação ao material, ora incluindo uma mensagem sem 

sentido para distorcer a mensagem original. Um exemplo dessa conexão buscada pelo artista pode ser 

visto ainda na Figura 3, do perfil @chasray. Na publicação originalmente feita pelo usuário (à 

esquerda), há a descrição “Mad Women” (mulheres loucas, em tradução livre) em uma imagem de uma 

mulher equilibrando um copo na testa. Trata-se de uma foto com um quadro fechado, porém a 

iluminação de tom mais quente e a ambientação dão ar de conforto, de relaxamento, de prazer. Já no 

quadro exposto pelo artista, há a inclusão do comentário “Hippie Woman magnified under retreat to 

garden growing and rolling ever slightly added syrup & ups” pelo perfil @richardprince4, que representa 

o artista e que tem função próxima à assinatura da obra. O texto dá conotação distinta, que classifica a 

personagem como uma mulher hippie, que busca na bebida a fuga de uma realidade conturbada para 

florescer delicadas doçuras e alegrias. 

 

Figura 3 – Exposição New Portraits 

 
Fonte: The Huffinton Post, 201637 

 

Mais do que a apropriação – e à margem da discussão sobre propriedade intelectual -, o 

                                                
37 The Huffington Post. Disponível em: < http://images.huffingtonpost.com/2014-09-30-Princeinstall3.jpg>. 
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trabalho de Richard Prince é um exemplo da alteração na relação Marca-Sujeito. Nas redes sociais 

digitais, como o Instagram, indivíduos possuem tanto poder de voz quanto marcas. Através de seus 

perfis, pessoas comuns e celebridades se misturam e competem pela audiência. Os produtores de 

conteúdos ganham notoriedade e, não raras as vezes, conseguem ter maior adequação da mensagem e 

influência do que as marcas na medida que se baseiam na linguagem pessoal para delinear a forma 

como se veem e como enxergam o mundo ao seu redor em uma perspectiva original e particular. 

 

Figura 4 – Comparação da publicação original e da obra de Richard Prince. 

 
Fontes: @chasray38 e Blumand Poe39 

 

Ao interferir no material original, Richard Prince subverteu a mensagem idealizada pelo 

indivíduo que, ao invés de se sentir explorado, criou novos materiais adicionais, complementares à 

exposição e em referência aos conteúdos originais, aumentando ainda mais a visibilidade e alcance da 

                                                
38 Chasray. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/JTLWW6wPua/?taken-by=chasray>. Último 

acesso em 22/01/2017. 
39 Richard Prince. Blumand Poe. Disponível em: <http://www.blumandpoe.com/exhibitions/richard-prince>. Último 

acesso em 22/01/2017. 
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mensagem. Por sua vez, o próprio artista passou a interagir com os produtores através de novos 

comentários nos posts. Assim, uma publicação inicialmente pensada para as redes sociais digitais foi 

transportada para uma galeria de arte, por meio de quadros que foram posteriormente comercializados. 

Virou pôster, entre outros artigos colecionáveis. E que gerou novas publicações e interações nas 

mesmas redes sociais digitais. Configura-se um ambiente midiático com padrões de produção e de 

circulação reconfigurados, fundamentados nos conceitos de transmídia e de convergência.  

 

Figura 5 – Reações positivas dos perfis à exposição de Richard Prince 

 
Fontes: @nightcoregirl40 e @karliekloss41 

 

Cabe ressaltar, porém, que os indivíduos, criadores iniciais dos conteúdos, não estão a serviço 

da mídia, de uma determinada marca ou até mesmo de outras pessoas, mesmo sendo notórios artistas 

como Richard Prince. Na lógica de produção, é por meio da criação e do compartilhamento de 

conteúdos de diversas naturezas e estruturas - sejam imagens, textos, vídeos, sons – que o público 

explicita o desejo de conexão e de pertencimento. As criações dão sentido ao seu mundo servem como 

elementos para o intercâmbio cultural. 

Para a comunicação publicitária, esse ambiente vem acompanhado do desafio de manter a 

relevância da narrativa na medida em que há maior acesso aos dispositivos de produção e de 

                                                
40 Nightcoregirl. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/nightcoregirl/>. Último acesso em 21/01/2017. 
41 Karlie Kloss. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/tfBM2OkSk7/>. Último acesso em 

21/01/2017. 
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distribuição. Chris Kerns (2014) lança luz sobre a dificuldade de aceitação e de ajuste de tom no 

contexto digital ao indicar que, nos ambientes sociais digitais, as pessoas buscam prioritariamente 

estabelecer e manter relações com outros indivíduos e não conversarem necessariamente com marcas. 

 

A não muito tempo atrás as únicas pessoas que criavam conteúdo nas redes sociais 
eram...pessoas. O pensamento de que uma marca ter uma presença no canal social 
parecia estranho para a maioria. As pessoas não estão lá para conversar com marcas 
(...). Quando as marcas se movem [na direção de entrar nas redes sociais digitais], 
os anúncios as seguirão, e a conversa parecerá demasiadamente fora do lugar. Isso 
vai estragar a experiência (KERNS, 2014, p. 3, tradução nossa)42. 

 

Ao mesmo tempo, a associação de uma pessoa com uma marca indica o compartilhamento 

de valores que compõe um complexo perfil social digital43. O problema levantado pelo autor é 

ocasionado pelo uso comercial do conteúdo e pela incapacidade, em um primeiro momento, das 

empresas criarem conteúdos relevantes.  

 A discussão ainda é ampla sobre a propriedade do conteúdo, sua utilização e reprodução 

como caminho para estreitar a relação entre marcas e pessoas. Jenkins defende a tese de que a 

ampliação do acesso às plataformas de produção e circulação está transformando o panorama da mídia, 

permitindo maior capacidade de resposta ao interesse público, de apoio aos produtores independentes 

e do acesso ao conteúdo de mídia transacional” (JENKINS, 2015, p. 355). 

 

3.3 A SIMBOLOGIA DA NARRATIVA 

O caso da exposição New Portraits de Richard Prince serve como exemplo de como as 

imbricações ocasionadas pela aproximação do digital, enquanto cultura e plataforma, com os meios de 

comunicação de massa, abrem espaço para identificação de um ator social participativo na construção 

de histórias no complexo ecossistema comunicacional contemporâneo. Para este agente, mais do que 

a transmitiatização da mensagem em múltiplas plataformas, a construção da narrativa passou a 

enfatizar a identificação por meio do universo simbólico. 

                                                
42 It wasn’t that long go when the only people creating content on social network were...people. The thought of a brand having a 

presence on social channel seemed foreign to most. People aren’t there to talk to brands (…). When brands move in, ads will 
follow, and the conversation will seem too out of place. It will ruin the experience. (KERNS, 2014, p.3) 

43 A relação entre a construção de identidade e o consumo será abordado de forma mais profunda no Capítulo 3. 
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Para a publicidade significa um maior distanciamento entre uma mensagem composta apenas 

por características funcionais e uma aproximação aos elementos simbólicos acerca do consumo. É 

importante ressaltar que este processo não é necessariamente novo, mas tomou novas proporções com 

a massificação das plataformas sociais digitais, como Facebook, Twitter e YouTube, na medida que o 

compartilhamento de elementos sígnicos aproximam diferentes pessoas em uma mesma comunidade, 

tribo ou geração (CASTRO, 2012, p. 138). 

 

Ao estimular a manutenção de laços afetivos que consolidem o pertencimento a 
grupos afinitários, estimula-se o hábito de compartilhamento de todo tipo de 
conteúdo nas redes sociais – incluindo mensagens audiovisuais (...). Do ponto de 
vista de seus produtores, pretende-se que seja uma forma atraente e não invasiva de 
fazer-se presente: tornando relevante e interessante a mensagem de determinada 
marca, de modo a não somente atrair a atenção, como, sobretudo, cativar o 
consumidor como fã. Por meio das redes de compartilhamento de conteúdo, este 
atua como parceiro ao endossar a marca junto às suas redes de contato (CASTRO, 
2012, p. 138). 

 

A publicidade é instrumento pelo qual as marcas se expressam aos seus mais diversos públicos 

por meio da utilização recursos retóricos para gerar o consumo. Segundo Carrascoza (2014), o sistema 

publicitário reproduz padrões de comportamento, expressando temas e valores sociais, integrando o 

indivíduo à sociedade. Utiliza a cultura como insumo produtivo para criação de um discurso persuasivo 

que visa a compra e a adesão ao consenso social anunciado (p. 54). Vende desde valores funcionais 

intrínsecos aos produtos até estilos de vida, comportamentos, sentimentos e emoções, valores e visões 

de mundo, de forma que seja possível trazer à tona o universo simbólico de uma determinada marca, 

produto ou serviço. A publicidade assim, atua como mediador entre a produção industrial e o 

consumo. Anuncia “um mundo favorável, preferível e de recompensas” (p. 55) dentro de um contexto 

social. 

Como ato comunicacional que combina o icônico, o gráfico, o sonoro, o verbal e o 
não verbal, a publicidade aparece em nossas sociedades como um mosaico de 
práticas discursivas que inserem os objetos, através das redes complexas de 
conotação, no território do signo. Ao mesmo tempo, é ferramenta essencial do 
sistema de objetos, discurso sobre o objeto e objeto por si mesmo. Quem crê 
subtrair-se das coerções da publicidade não compreendeu o sentido último da 
incessante massagem de suas mensagens: não é a proposta de um objeto, e sim uma 
determinada forma de entender o mundo44 (LOMAS, 1996, p. 25). 

                                                
44 Como uso comunicativo que aúna lo icónico, lo gráfico, lo sonoro, lo verbal, la publicidad aparece en nuestras 

sociedades como un mosaico de prácticas discursivas en las que los objetos entran, a través de complejas redes 
de connotación, en el territorio del signo. Es a la vez herramienta esencial del sistema de objetos, discurso 
sobre el objeto y objeto en sí misma. Quien cree sustraerse a las coerciones de la publicidad no ha entendido 
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Ao analisar a retórica publicitária, Carrascoza retoma alguns conceitos da semiótica 

(FLOCH, 1992 e SEMPRINI, 1993) de forma a conceituar os valores explorados pelo discurso 

comercial, que assume que é por meio dela que marcas anunciantes criam um mundo de possibilidades 

associadas ao consumo do produto. Fundamenta-se no quadro semiótico que cruza o utópico, o lúdico, 

o prático e o crítico para delinear as fronteiras e estruturas da construção discurso, seja apolíneo, de 

abordagem racional e informacional, ou dionisíaco, que privilegia a emoção e a sensibilidade na 

construção da narrativa. 

A perspectiva proposta é, segundo o pesquisador, fruto da comoditização dos produtos, que 

obriga a publicidade a buscar recursos retóricos emocionais e benefícios sensoriais para levar o público 

à identificação e ao consumo, tornando a arte de contar histórias principal estratégia criativa das 

campanhas publicitárias (CARRASCOZA, 2014, p. 57). Ao adotar um discurso dionisíaco, a 

comunicação passa a ser mais maleável em sua interpretação e significação. Privilegia a emoção à razão 

e, por consequência, tende a estabelecer maior conexão com um público móvel, líquido e cambiante, 

como indicou Massimo Canevacci (2007). 

No percurso investigativo sobre a construção de uma comunicação relevante na sociedade 

contemporânea transmidiática, a o recurso dionisíaco permite que se busque a influência por meio de 

uma história, com níveis mais aprofundados de leitura, com focos, fazes e modos de narrar próprios e 

específicos. Fundamenta-se em funções emotivas, figuras de linguagem e elementos literários que 

permitem que as palavras estejam “(...) carregadas, acima e além de seu significado comum” 

(CARRASCOZA, 2007, p. 73).  

                                                
el sentido último del incesante masaje de sus mensajes: no propone un objeto sino una determinada forma de 
entender el mundo (LOMAS, 1996, p. 25). 
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4 CONSUMO TRANSMÍDIA E A NIKE 

4.1 O CONSUMO E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

“Quando se diz que a função essencial da linguagem é a sua capacidade para a poesia, devemos 

supor que a função essencial do consumo é a sua capacidade de dar sentido”. A afirmação de Mary 

Douglas e Baron Isherwood, em O Mundo dos Bens, é o ponto de partida para traçar uma relação entre 

o desenvolvimento industrial e social, a consolidação do capital e do sucesso e a simbologia do 

consumo individual, uma vez que remete ao pensamento de que o consumo enquanto comportamento 

extrapola a compra ou uma simples caracterização de uma atividade econômica. 

Seu entendimento possui raízes na sociologia e na antropologia e seus estudos, cada vez mais 

recorrentes, abordam perspectivas que se estendem do individual ao coletivo, do privado ao público, 

do essencial ao supérfluo, do simbólico ao custo de manufatura. Envolve também questões sobre o 

ético, o consciente, o sustentável e, mais recentemente, o compartilhado. A amplitude do termo e as 

múltiplas derivações aumentam a complexidade do conceito e tornam ainda mais desafiador a sua 

conceituação. 

Ainda em O Mundo dos Bens, os autores propõem uma interessante perspectiva sobre o tema, 

onde caracterizam o consumo como o “o uso de posses materiais que está além do comércio e é livre 

dentro da lei” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009, p.100). Nesta perspectiva, “consumir” vai além da 

aquisição física de algo, da retirada do produto da gôndola em uma loja de departamentos ou no 

supermercado e, o situa como algo que possui valor pelo que representa e que pode ser utilizado de 

forma arbitrada, ou seja, consumido dentro de regras estabelecidas pela comunidade em questão, e 

que, assim, podem ter interpretações e valores diferentes de acordo com a cultura do local e da 

temporalidade. 

A relação entre o valor simbólico do consumo e do contexto do momento pode ser evidenciado 

em inúmeras situações ao longo da história. Na sociedade pré-Revolução Francesa, por exemplo, as 

práticas de consumo estavam intrinsicamente atreladas às classes, com comportamentos esperados 

bem definidos, representados de forma evidente e marcante pela aristocracia e tendo como pano de 

fundo todo o jogo de cena com o Rei - que, através de seus poderes e direitos, manipulava a equação 

comportamento-consumo, ditando as regras de hierarquia de classes e funções esperadas, intervindo, 

arbitrando e auxiliando os nobres aristocratas que podiam até se endividar para manter as aparências 

através do consumo. 
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A associação do termo com a economia vem da próxima relação com a Revolução Industrial, 

na medida que o período consolidou o conceito de Modernidade45 e abriu espaço para o pensamento 

de que o homem não mais estivesse preso ao seu estado atual ou seja poderia ascender socialmente e 

capaz de transformar os bens disponíveis no mundo de acordo com a sua necessidade através da 

produção (KOSELLECK, 2006, p. 270). Foi neste ambiente que se consolidou o pensamento burguês 

de ascensão social, de prosperidade e lucro, que se opunha ao modelo de sociedade aristocrática. Sob 

a ótica do consumo, tratava-se de uma importante mudança de perspectiva: saia-se de comportamento 

esperado de classe, da hierarquia de prestígio e do status da sociedade de corte e passava a ser acessível 

através do trabalho e do esforço. 

Delineava-se assim a vida moderna em uma sociedade complexa com a construção da imagem 

do universo e do lugar que o homem se situava nele oriundas das grandes descobertas das ciências 

físicas no período e da transformação do conhecimento científico em tecnologia que modificaram a 

produção industrializada. O crescimento e a consolidação da burguesia transformaram, assim, todo o 

ambiente social. O momento era de fortalecimento de um mercado mundial que, na medida que se 

expandia, absorvia e destruía mercados locais e regionais. A produção e o consumo tornavam-se cada 

vez mais internacionais e cosmopolitas. Os meios de comunicação de massa, atingiam novas 

proporções e escalas. A produção era racionalizada e cada vez mais automatizada. Marshall Berman, 

em Tudo o que é sólido desmancha no ar, de 1986, ao se referir ao O Manifesto de Marx, destacou que “a 

burguesia, em seu reinado de apenas um século, gerou poder de produção mais passivo e colossal do 

que todas as gerações anteriores reunidas” (BERMAN, 1986, p. 91, Apud MARX-ENGELS, 1848, p. 

473-75). 

 

A industrialização criou não apenas novas formas de trabalho, mas também novos 
modelos de vida, porque a redistribuição da população destruiu antigos hábitos 
comuns à vida rural, ao mesmo tempo que, com tanta gente reunida num só lugar, a 
nova densidade populacional destruiu os antigos modelos urbanos (SHIRKY, 2014, 
p. 6) 

 

O trabalhador burguês assumiu o posto de “homem moderno”, do self-made man. Através da 

imagem do empreendedor que servia à sociedade, encorpou o movimento liberalista através da 

possibilidade de sucesso e ascensão através da carreira aberta aos talentos. A burguesia, assim, passava 

                                                
45. Para Koselleck, o conceito de modernidade passa pelo entendimento da expressão “tempo moderno”, que pode significar 

ou simplesmente constatar o “agora” como algo novo, atual, que se opõe ao tempo passado. É dentro deste contexto que, 
segundo o autor, forjou a expressão “modernus”. 



 

 

57 

a ocupar um papel mais amplo na sociedade e, naturalmente, no consumo. Eric Hobsbawm, em A Era 

das Revoluções, classifica esse comportamento como “interior burguês”: em um ambiente efervescente 

e com tantas mudanças, o consumo desta classe era uma forma de expressão, de transgressão, onde o 

parecer é tão importante quanto o ser. 

Mas não é somente dentro das casas que as transformações originadas pelo consumo se 

manifestam nesse período. - No século XIX, as cidades passaram por profundas transformações, 

processos radicais de urbanização. Um dos fatores que mais influenciaram as mudanças foi a 

consolidação do trabalho, da renda, do capital, do sucesso, do progresso (cidade inteira concebida e 

ordenada pelo homem - controle da natureza). Os trabalhadores passaram a migrar de regiões, 

buscando centros urbanos para morar - ao mesmo tempo, via-se um movimento oposto de 

higienização, onde pessoas mais pobres se afastavam dos centros, migrando para a periferia. 

Neste contexto, as galerias, passagens, grandes centros comerciais sugiram como um antídoto, 

um alívio, que traz comodidade e satisfação através da sociabilidade (cafés), consumo (vitrines). Desta 

forma, as pessoas, ao circularem pelas cidades, eram convidadas, pelas próprias mercadorias, a 

participar pelo novo espetáculo do consumo. O homem passa a ver o próprio desejo representado na 

estética, nas mercadorias. É um re-encantamento do mundo através do consumo. 

As galerias ganharam força com o florescimento do comércio têxtil, sendo centros comerciais 

de mercadorias de luxo, onde os contemporâneos não se cansam de admirá-las (BENJAMIN, 1939, p.  

31), e com o aprimoramento e controle de recursos naturais, como o ferro e vidro, na arquitetura, que 

passam a ser aplicados nestas construções. Porém, mais do que um novo espaço em si, as galerias 

correspondem a uma demanda consciente da população urbana. As galerias são centros de 

peregrinação ao fetiche e transfiguram o valor da troca de mercadorias. Nesses ambientes, as práticas 

de consumo passam a ser reflexivas: a partir de certas práticas de consumo, abre-se espaço para as 

pessoas se colocarem na contramão da produção e do comportamento padrão da população - fazer 

parte da multidão, você se coloca fazendo parte da cidade. Esta projeção do imaginário foi descrita por 

Benjamin na passagem: 

 

À forma de um meio de construção que, no começo, ainda e ́ dominada pela do modo 
antigo (Marx), correspondem imagens na consciência coletiva em que o novo se 
interpenetra com o antigo. Essas imagens são imagens do desejo e, nelas, a 
coletividade procura tanto superar quanto transfigurar as carências do produto 
social, bem como as deficiências da ordem social da produção. Além disso, nessas 
imagens desiderativas aparece a enfática aspiração de se distinguir do antiquado - 
mas isto quer dizer: do passado recente. Tais tendências fazem retroagir até o 
passado remoto a fantasia imagética impulsionada pelo novo. No sonho, em que 
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ante os olhos de cada época aparece em imagens aquela que a seguira ́, esta última 
comparece conjugada a elementos da proto-história, ou seja, a elementos de uma 
sociedade sem classes. Depositadas no inconsciente da coletividade, tais 
experiências, interpenetradas pelo novo, geram a utopia que deixa o seu rastro em 
mil configurações da vida, desde construções duradouras ate ́ modas fugazes. 
(BENJAMIN, 1939, p. 32) 

 

Nascem também, nesse período, novos personagens, como o flâneur: segundo Edmund White, 

"alguém que perambula sem compromisso por uma cidade, alguém que percorre as ruas sem objetivo 

aparente, mas secretamente atento à história dos lugares por onde passa e à possibilidade de aventuras 

estéticas ou eróticas”. Por comportamento, são pessoas que descrevem aquilo que veem e, 

principalmente, aquilo que sentem. Não se trata, assim, da descrição daquilo que existe fisicamente, 

mas da forma como enxergam, o que evidencia um compromisso com a sua própria subjetividade. Se 

não forem assim, farão parte da multidão, serão mais um. 

A busca por contextualizar as mercadorias como fonte de satisfação e de status, capazes de 

refletir um comportamento único subjetivo e que são expressões da forma como me vejo (olhar e 

construção do eu imaginário) é algo visto até os dias atuais, como nas embalagens de perfume, nas 

embalagens de refrigerante, nos manequins e roupas e, até mesmo no seu perfil do Facebook com 

indicações do que você gosta ou não - um ambiente que reflete não quem você é, mas como você se 

projeta e se comporta. A expressão do eu mais do que o valor físico. Trata-se do valor simbólico do 

consumo. 

 Para Greg Simmel (1903 In. MANA, 2005), as cidades se tornam, assim, o ambiente ideal 

para o desenvolvimento da subjetividade, sendo o reflexo da modernidade, da ordem, do 

planejamento, do progresso. As mercadorias passam a ser expostas pelos seus preços e não mais 

intermediadas por vendedores, de forma aberta ao consumo, que passam a seduzir o indivíduo, 

caracterizando-se assim, um espetáculo do consumo onde o valor simbólico se dá através da exposição 

nas vitrines. Porém, é necessário ir além dos preços. 

 

4.1.1 Publicidade: o produto e o universo simbólico da marca 

 

Na complexa sociedade contemporânea, os estudos sobre o consumo abordam perspectivas 

que se estendem do individual ao coletivo, do privado ao público, do essencial ao supérfluo. Envolvem 

também questões sobre o ético, o consciente, o sustentável, o experiencial, o compartilhado. Propõem 

uma reflexão sobre as relações culturais e sociais dos bens e suas representações, extrapolando a visão 
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mercadológica de transação, de aquisição, da retirada de um produto da vitrine de uma loja de 

departamentos ou da gôndola de um supermercado. 

Douglas e Isherwood (2013) defendem que é através do consumo, efetivado pela compra, que 

os indivíduos delimitam um caminho pelo qual se projetam e a forma como gostariam de ser 

interpretadas. Afirmam que “(...) a função essencial do consumo é a sua capacidade de dar sentido” (p. 

40), assim como a da linguagem é virar poesia. Sob a ótica do consumo e do comportamento cultural, 

a relação entre aquisição/uso e a representação cria uma simbiose entre causa e efeito. Reflete o eu e 

que passa a ter valores e ressonâncias diferentes de acordo com o contexto e o ambiente que o 

indivíduo está inserido. 

Nesse cenário, os centros urbanos, possuem importante papel e influência. As “cidades 

globais”, como definiu Nicolau Sevcenko (2002), em Transformações Urbanas, Transformações 

Humanas, caracterizadas pelo rápido crescimento populacional, concentração de riquezas, 

desigualdade na qualidade de vida e na cultura, além de serem potências econômico-financeiras, 

aplicam seus recursos no desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. Nelas, grandes 

corporações atuam como agentes, geradores e impulsionadores do capital. Segundo o pesquisador, 

o “chamado sistema de produção em massa está sendo reconfigurado em termos que implicam ao 

mesmo tempo a sua redefinição e o declínio dos seus padrões quantitativos 

tradicionais” (SEVCENKO, 2002, p. 81), projetando uma mudança de foco, da capacidade e 

racionalidade da produção para uma visão centrada no consumo qualificado, de artigos destinados a 

um estilo de consumo personalizado. O autor vai além e propõe que 

 

(...) esse seria o conceito dos chamados design products46, apoiados em 
maciços investimentos publicitários, com o objetivo de criar imagens 
mercadológicas associadas a estilos de vida sofisticados e a grande refinamento 
cultural. A trajetória ideal desse projeto seria investir em hype a fim de tornar grade 
uma marca ou logotipo, transformando assim o consumo num ritual cult e o 
consumidor num personagem fashion (SEVCENKO, 2002, p. 81-82). 

 

Por trás da proposta de alteração da produção em massa para a personalização, está o fato de 

que somos produto e produtor de nosso meio. Que nos entrelaçamos em nosso tempo-espaço e 

contexto na emissão de mensagens e na interpretação dos sentidos, que sustenta a formação da 

                                                
46 Nicolau Sevcenko se refere a design products como itens desenvolvidos com base em in insight que permitiu identificar 

uma determinada demanda de mercado e que juntam altos níveis de criatividade com capacidade técnica produtiva. 
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subjetividade, que não é passível de totalização ou de centralização no indivíduo, mas essencialmente 

fabricada e modelada no registro social (GUATTARI, 1996, p. 40). Neste cenário, o sujeito moderno 

é convidado a refletir sobre si mesmo o tempo todo, a ponderar sobre seus passos. Para Giddens 

(2002), a reflexividade da modernidade acontece quando as pessoas começam a se questionar e um 

determinado comportamento é realmente necessário, o que pode criar novos comportamentos. Cria-

se, assim, um ambiente em ebulição e conflituoso entre o poder de escolha os direitos do cidadão. 

Neste contexto, a publicidade se consolida como forma de comunicação de caráter massivo e 

persuasivo, composta por conteúdos com carga simbólica a ser dirigida para um determinado público. 

Mercadologicamente, espera-se tenha efeito informativo, persuasivo ou influenciador para a aceitação, 

compra, contratação ou aceitação de um determinado produto ou serviço. É utilizada como recurso de 

diferenciação. Mas também é uma forma de transmissão cultural. 

Na sociedade moderna transmidiática, a carga simbólica das narrativas tende a ser ainda mais 

relevante, na medida que há pluralidade e fragmentação na produção. Covaleski (2010), ao estudar o 

processo de hibridização da publicidade, resultado da junção entre mercado publicitário, indústria de 

entretenimento e tecnologias interativas, sugere que as marcas utilizem novos contextos, espaços, 

mídias. Indica ainda que a unilateralidade da mensagem comercial deve ser substituída pela troca – ou 

seja, deve envolver mais do que a expectativa de aquisição, mas toda a relação e simbologia ao ser 

consumido (p. 30). 

 

Dispõe-se, agora, de uma publicidade hibridizada, capaz de manter características 
persuasivas em seu discurso, mas aliadas às qualidades do entretenimento, à 
capacidade de permitir a interação e à facilidade de disseminação e 
compartilhamento. É a partir das reações positivas empreendidas pelo público – que 
passa a cumprir papéis de interatores, coautores, coprodutores, coprotagonistas, 
entre outros que poderão ser desempenhados colaborativa mente –, que se 
desenvolve o processo de hibridização da publicidade; e o público intenciona 
participar dessas histórias, quer interferir e colaborar nas narrativas que estão sendo 
criadas para o entretenimento publicitário interativo (COVALESKI, 2012, p. 55). 

 

Trata-se de um grande desafio para marcas comerciais que, através da publicidade, buscam se 

aproximar do público, aumentar a lembrança de marca, a percepção de posicionamento, o 

relacionamento e a experiência47 pós-compra de forma mais intensa e competitiva. Precisam ser 

relevantes através da comunicação mesmo sabendo que não a única voz. 

                                                
47 Com olhar mercadológico, refere-se a uma forma de conhecimento abrangente e não organizada, adquirida de maneira 

espontânea durante a vida. A experiência é, assim, “(...) uma interação entre uma organização e seu consumidor. É uma 
mistura de performances materiais, sensações estimuladas e de emoções invocadas pela organização. Cada uma delas é 
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4.1.2 O capital social digital 

 

 O processo de troca problematizado por Covaleski (2012) é fruto da emergência do valor do 

capital social originado pela consolidação do modelo comunicacional digital convergente e 

participativo. Como indica Recuero (2011) que, apesar de haver muitas variações acerca do 

entendimento da terminologia, a maior parte das definições toma como base o conjunto de valores 

criado por um grupo social (p. 123). A pesquisadora considera 

 

(...) capital social como um conjunto de recursos de um determinado grupo 
(recursos variados e dependentes de sua função, como afirma Coleman, 1990), que 
pode ser usufruído por todos os membros do grupo, ainda que individualmente, e 
que está baseado na reciprocidade (de acordo com Putnam, 2000). Ele está 
embutido nas relações sociais (como explica Bourdieu, 1983) e é determinado pelo 
conteúdo delas (Bertolini e Bravo, 2004). Portanto, para que se estude capital social 
(...), é preciso estudar não apenas suas relações, mas igualmente, o conteúdo das 
mensagens que são trocadas através delas (RECUERO, 2011, p. 123).  

 

 A definição proposta por Recuero leva em consideração diversos aspectos sociais e culturais, 

porém, transparece a complexidade sob a ótica da sociologia ao ser sustentada por diversos autores. Na 

visão da pesquisadora – e sustentada pelas contribuições de Coleman (1988) e Bertolini e Bravo 

(2004) – existem cinco categorias que compõem o capital social (p. 123-124). São elas: (a) relacional, 

que compreende as relações, os laços e as trocas entre indivíduos em rede; (b) normativo, atrelado as 

normas de comportamento e valores de um grupo; (c) cognitivo, como soma de conhecimentos e das 

informações em comum do grupo social digital; (d) confiança no comportamento de indivíduos em 

um determinado ambiente; e, (e) institucional, com regras formas e informais que regem a interação 

social, com níveis de cooperação e coordenação altos, sendo que os três primeiros se relacionam a 

aspectos individuais (capital social de primeiro nível), enquanto os demais podem ser desfrutados pela 

coletividade (capital social de segundo nível). 

 

A existência de capital social de primeiro nível é requisito para a constituição do 
capital de segundo nível (que representa uma sedimentação do primeiro) (Bertolini 
e Bravo, 2004, p. 5-10). Deste modo, um segundo nível de capital demonstra uma 
maior maturidade da rede social, além de maior densidade e existência no tempo de 
seus laços. O capital de segundo nível é também fundamental, porque aumenta a 
qualidade e a produção do de primeiro nível, criando um círculo de produção 

                                                
comparada intuitivamente com as expectativas do consumidor, através de todos os momentos de contato” (SHAW, 
2005, p. 51). 
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constante de recursos pelo grupo. (RECUERO, 2011, p. 123).  

 

 A combinação dos elementos relacionais, normativos, cognitivos, de confiança e 

institucionais determina o valor de um determinado conteúdo. Neste ambiente, as marcas buscam 

entender a dinâmica de compartilhamentos e de valorações em busca de uma maior relevância. 

Mercadologicamente, buscam metrificar a relevância de suas narrativas por meio de ferramentas de 

social listening ou buzz tracking. São softwares que permitem que uma determinada empresa monitore 

todas as menções e interações em suas propriedades de marca no ambiente digital e, especialmente, 

nas plataformas de redes sociais digitais, como: 

 

• Alcance: número de usuários impactados pela mensagem, seja de forma orgânica, paga ou 

através de um compartilhamento de um outro usuário; 

• Interações: se refere ao conjunto de ações e reações dos usuários com um determinado 

conteúdo, seja por meio de likes, comentários ou compartilhamentos; 

• Engajamento: nível da interação, de um determinado usuário com o conteúdo, mensagem e 

marca. Indica não só a polaridade da participação, mas a possibilidade de determinar a relação 

da pessoa, sendo um colecionador, seguidor, interessado, compartilhador ou ativo no diálogo; 

 Além disso, as ferramentas de monitoramento de redes sociais digitais permitem que sejam 

identificados os perfis que são influenciadores para outros indivíduos, atuando como embaixadores da 

marca. A possibilidade de aferição da relação e de qualificação da interação por meio da tecnologia é 

algo relativamente novo no campo da comunicação, mesmo na visão mercadológica, na medida que os 

mass media não dispunham de ferramentas para este tipo de detalhamento. 

 A reflexão sobre a relação entre o capital social e a internet foi estudada por Quan-Haase e 

Wellman (2002), que levantaram três possíveis perspectivas sobre o tema.  

 

• A internet transforma o capital social: entendimento de que a tecnologia fornece os meios 

para uma comunicação barata e conveniente entre comunidades distantes com interesses 

compartilhados (BARLOW, 1995; WELLMAN, 2001). A natureza assíncrona da internet leva 

a baixas barreiras e ao controle reduzido do fluxo informacional, atuando como agente 

transformador do contato social e do envolvimento cívico na medida que conecta indivíduos 

dispersos espacialmente e com frágeis vínculos; 
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• A internet diminui o capital social: através de suas capacidades de entretenimento e 

informação, afasta as pessoas da família e dos amigos. Além disso, ao facilitar a comunicação e 

o envolvimento global, reduz o interesse pela comunidade local e sua política (Nie, 2001, 

Hillygus & Erbring, 2002); 

• A internet complementa o capital social: o meio se mistura à vida das pessoas, que usam a 

internet para manter os contatos sociais existentes, adicionando “contatos eletrônicos” aos 

sociais existentes. A presença online é uma extensão do comportamento off-line, que consolida 

os padrões existentes de contato social e de envolvimento cívico (Quan-Haase & Wellman, 

2002, Chen, Boase & Wellman, 2002). 

 No artigo How does the Internet affect Social Capital (2002), indicam que é necessário 

considerar que o meio digital está contribuindo para a criação de novos formatos de interação e de 

comunidade, de forma que não se deve utilizar os mesmos parâmetros e indicadores para mensurar o 

capital social. 

 

O fato de que as pessoas não estão interagindo em espaços públicos visíveis não 
significa que eles estão em isolamento. Eles podem estar online para criar novos 
mundos on-line, usando mensagens instantâneas para conversar com amigos novos 
e antigos, visitando comunidades on-line ou jogando jogos multiusuários. A 
Internet torna necessário redefinir nossa compreensão do que é o capital social. 
Acreditamos que a Internet intensificará a transformação interpessoal de redes "de 
porta em porta" para "lugar-a-lugar" e individualizadas de "pessoa para pessoa" 
(QUAN-HAASE; WELLMAN, 2002, p. 11).  

 

 É a partir deste pensamento que se pode explicar os impactos dos deslocamentos 

proporcionados pela transmidiatização. O caso da exposição New Portraits, de Richard Prince, 

indicado no Capítulo 3, serve de referência para a aplicação das alterações de capital social na 

sociedade contemporânea. 

 Os perfis escolhidos pelo artista foram de pessoas públicas, com grande número de 

seguidores e fãs nas plataformas sociais digitais, que vieram construindo uma imagem, seu capital 

social, em suas redes. Ao utilizar propor uma nova leitura, uma ressignificação da mensagem 

originalmente produzida, Prince subverte e confronta o modelo de capital social. Como foi 

evidenciado, parte dos indivíduos não se importou e até se sentiram prestigiados por serem 

referenciados pelo artista. Outros se sentiram ofendidos e desrespeitados pela alteração do conteúdo, 

pois interferem em seu capital social dentro da comunidade que se insere. 
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4.2 O STRORYTELLING DA NIKE E O DISCURSO DE SUPERAÇÃO 

E ́ 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) 

 

A Nike possui destaque no campo da publicidade, não só pela notória campanha “Just Do It”, 

iniciada em 1988 e que é sua assinatura de marca até os dias atuais. Nos últimos anos a empresa tem 

sido referenciada em grandes festivais internacionais, com destaque para filmes com narrativas que 

combinam experiência (hedonismo e superação) e consumo (material e simbólico). Somente no 

Festival de Cannes, principal evento do meio publicitário, que premia anualmente campanhas e 

anúncios em todo o mundo, a Nike ganhou 15 prêmios em 2014, 2015 em 2016.  

No ano de 2012 a empresa iniciou um movimento de transformação em sua comunicação ao 

investir na produção de histórias transmidiáticas fundamentadas na experiência e na celebração do 

consumo para transmitir valores simbólicos da marca. As peças publicitárias passaram a destacar o 

valor social do indivíduo e suas relações com a comunidade e o meio. 

 

4.2.1 Nike Find Your Greatness 

 

O filme de abertura foi produzido pela agência de publicidade Wieden+Kennedy, intitulado 

Find Your Greatness (Encontre sua Grandeza na versão brasileira), que aproveitou as Olimpíadas de 

Londres para estrear a campanha global com evidente alusão ao evento esportivo, mesmo não sendo 

patrocinadora oficial. A marca não menciona diretamente os jogos e tomou o cuidado de não utilizar 

símbolos reconhecidos, como os anéis olímpicos. Inicia com uma sequência de cenas de cidades 

pequenas espalhadas pelo mundo que possuem o mesmo nome da capital inglesa, como East London 

na África do Sul, Little London, na Jamaica e Londres Ohio nos Estados Unidos. Retrata cenas de pessoas 

comuns, em diversos esportes, que podem servir de inspiração. A narração, de tom hedonista, cita: 

 

Não existem grandes celebrações aqui. 

Sem discursos. Sem holofotes. 

Mas existem grandes atletas. 

De alguma viemos a acreditar que a grandeza é reservada para alguns escolhidos, para estrelas. 
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A verdade é que a grandeza é para todos nós. 

Isso não é sobre reduzir as expectativas, mas sobre ampliá-las para todos. 

Porque a grandeza não é um local especial, e não é somente para pessoas especiais. 

Grandeza é onde quer que alguém esteja tentando encontra-la48. 

 

Segundo Greg Hoffman, vice-presidente mundial da Nike, a comunicação tinha como objetivo 

inspirar e energizar atletas amadores todos os dias e em todos os lugares, para “celebrar suas conquistas, 

participar e desfrutar da emoção de alcançar seu mais alto nível no esporte”49 

 

Figura 6 – Cenas do filme Find Your Greatness50 

 

 
Fonte: Nike.com 

                                                
48 There are no grand celebrations here. No speeches. No bright lights. But there are great athletes. Somehow we’ve come to believe 

that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is greatness is for all of us. This is not about lowering 
expectations; it’s about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place, and it is not in one 
special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. 

49 Nike lança campanha anti-olímpica. Gazeta do Povo. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br 
/esportes/olimpiadas/2016/nike-lanca-campanha-anti-olimpica-2lwjw3nd259pm5ncwu9t9eyj2>. Último acesso em 
21/01/2017. 

50 Find Your Greatness. Nike. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KYtMkhfQfa4>. Último acesso em: 
21/01/2017. 
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O filme-conceito tinha como pano de fundo cenas típicas descritas por Sevcenko de cidades 

periféricas, de países subdesenvolvidos e de populações migrantes, grupos marginalizados, com jovens 

nascidos em uma mixagem de coletividades. Nesses cenários, destaca Sevcenko, “(...) assiste-se a um 

amplo achatamento dos setores médios e das profissões, com enorme impacto sobre os padrões de 

consumo e estilos de vida, e ao desengajamento de amplos setores da população com relação à ética 

convencional do que costumava significar viver sem cidades. Difundem-se, de maneira crescente, 

práticas de isolamento e de segregação social e espacial, na mesma proporção em que se ampliam as 

áreas e oportunidades de atrito e confronto entre indivíduos, grupos, comunidades e segmento inteiros 

da população” (SEVCENKO, 2002, p. 85). O discurso utilizado pela Nike atua como projeção de um 

cenário de possibilidades de gratificação mesmo em ambientes conflituosos, áridos ou intensos, de 

grandes cidades à locais isolados. 

O primeiro filme da campanha da Nike se baseia na construção de uma narrativa imagética, 

textual e simbólica, fundamentada em um discurso dionisíaco, que toma como base o encantamento e 

a emoção para construir a narrativa. Este tipo de recurso é geralmente utilizado em mensagens que 

defendem valores tradicionais, já aceitos e que não suscitam polêmica (CARRASCOZA, 2004, p. 57), 

inserindo o indivíduo em busca de prosperidade e cheio de sonhos e desejos, esforço e ganho, no 

contexto de grandes cidades, das dificuldades do dia-a-dia e repletos de barreiras que são impostas pela 

sociedade que se compreendem. 

A campanha foi desmembrada em filmes de 15 segundos, com detalhamento das histórias que 

complementavam o filme principal ao abordar outros tipos de esportes que não apareciam no filme 

principal, como basquete, levantamento de peso, baseball, polo aquático, corrida de cadeira de rodas, 

salto ornamental, rúgbi, futebol, box, BMX, skate, Sepak Takraw, e Pogo, trazendo o discurso para o 

cotidiano de indivíduos comuns com relevância. No filme Find Your Greatness: Gymnastics, por 

exemplo, a opção não foi de utilizar uma atleta em um ambiente profissional, como um ginásio com 

aparelhos modernos. Ao contrário, mostra uma rua no subúrbio em uma cidade (aparentemente) 

norte-americana, com uma menina fazendo acrobacias no jardim da frente das casas. 

Em outra peça, intitulada Find Your Greatness: Baseball, a empresa utiliza como cenário um 

campo amador com nome de London Field (mais uma vez com referência à capital da Inglaterra, sede 

dos jogos Olímpicos de 2012). Aplica enquadramento em um jovem arremessador que possui uma 

deficiência física em um dos braços ao invés de utilizar um personagem de estereótipo profissional. 
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Figura 7 – Filmes de 15 segundos complementares à campanha Find Your Greatness51 

 

Find Your Greatness: Gymnastics 

 
Find Your Greatness: Basketball 

 

Find Your Greatness: Weightlifting 

 
Find Your Greatness: Baseball 

Fonte: Nike.com 

 

Trata-se de uma narrativa que busca contextualizar a mensagem nos mais diversos tipos 

esportes, regiões, contextos e culturas, de forma que a diversidade e a pluralidade se tornam elementos 

constantes na formação discursiva dos anúncios e ambientes de fácil reconhecimento e personagens 

de diferentes etnias, portes físicos e idades dão o tom de inclusão. 

A Nike criou um filme dedicado ao Brasil, mantendo a mesma linha de discurso e planos 

visuais, porém, optou em utilizar personalidades esportivas, como Neymar (futebol), Anderson Silva 

(UFC), Pedro Scooby (surf), Maurren Maggi (atletismo - salto), Marilson dos Santos (atletismo - 

maratonista), Ana Claudia Lemos (atletismo - velocista), Odair dos Santos (atletismo - paraolímpico) 

e Luan Oliveira (skate), além da atriz Luana Piovani. A locução do material indica: 

 

Tem que a gente fala que Deus é brasileiro. 

Que não é a gente que traça o nosso destino, como se a responsabilidade pela nossa grandeza 

não fosse nossa, mas de uma força mágica ao nosso redor. 

A real é que grandeza não é um presente que cai no colo. 

Porque a grandeza não vem de cima. 

                                                
51 Filmes complementares da campanha Find Your Greatness. Nike. Disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=8f_PYfO5vPs&list=PL2TwBTLDk67zrQ0N_b7nhOloLP_BZqyj4>. Último acesso em 21/01/2016. 
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Vem do nosso esforço. 

Do nosso suor. 

Da nossa vontade. 

Pensar que grandeza é para os escolhidos é o que te paralisa. 

Porque grandeza não é para os escolhidos. 

Grandeza é para todo mundo que decide ir atrás dela. 

 

Figura 8 – Versão brasileira de Find Your Greatness da Nike52 

 
Fonte: Nike.com 

 

A campanha se desdobrou em materiais impressos, veiculados em revistas segmentadas e de 

notícias gerais e em mobiliário urbano nas grandes capitais do país. Seguem o mesmo modelo 

discursivo, porém, se contrapõem na proposta de atuar no nível do indivíduo ao utilizar personalidades 

esportivas e celebridades. A história se completa através de um manifesto com dominância do tom 

narrativo e com figuras de linguagem para ampliar a expressividade do discurso, como recurso para 

enriquecer e despertar a sensibilidade acerca do tema.  

Ao destacar que “A grandeza não te escolhe. Você é que escolhe a grandeza”, o discurso da 

Nike atua como antítese às frustrações do cotidiano encontradas em grandes cidades, seja pelo trabalho 

informal, pela depressão da escala salarial ou pela “flexibilização” do trabalho que mistura e condensa 

                                                
52 Encontre sua Grandeza. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/54764959>. Último acesso em 21/01/2017. 
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trabalho e privacidade, tempo de serviço e pessoal. Segundo Carrascoza (2004), o tom do discurso 

funciona, assim, com o objetivo de indicar que o passado é um meio de aconselhar o receptor a praticar 

amanhã uma ação específica: o consumo (p. 65). 

 

Figura 9 – Peças impressas da campanha brasileira de Find Your Greatness 

 

 
Anúncio de página dupla na Revista Placar com 

Neymar 

 

 
Anúncio de página dupla na Revista ESPN com 

Anderson Silva 

 
Anúncio de página dupla na Revista Fluir com 

Pedro Scooby 

 
Anúncio de página dupla na Revista Veja 

Fonte: Nike.com 

 

 

Nike Find Your Greatness: The Jogger 

 

No final de 2012 e começo de 2013, a Nike reforçou a narrativa dionisíaca com o filme The 

Jogger. A peça publicitária mantém a relação incialmente utilizada no filme Find Your Greatness, fazendo 

ainda referência à Londres ao mostrar uma estrada na cidade homônima em Ohio, nos Estados Unidos, 
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que possui pouco menos de 10.000 habitantes segundo o último censo realizado em 200053. Nela, 

Nathan, um menino de 12 anos, visivelmente acima do peso, aparece correndo de forma cadenciada e 

lenta, sem pessoas, casas, carros. O único som que se escuta é o da corrida, dos passos do personagem. 

Na medida que se aproxima da câmera, a locução inicia com: 

 

Grandeza é apenas algo que inventamos. 

De alguma forma nós viemos a acreditar que a grandeza é um presente, reservado para apenas 

poucos escolhidos, para prodígios, para estrelas, e o resto de nós só pode ficar assistindo. 

Você pode esquecer isso. 

A grandeza não é uma cadeia de DNA raro. 

Não é uma coisa preciosa. 

A grandeza não é mais exclusiva para nós do que a respiração. 

Todos somos capazes disso. 

Todos nós 54. 

 

Figura 10 – Cena do filme The Jogger55 

 
Fonte: Nike.com 

                                                
53 London, Ohio. Wikipédia. Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/London,_Ohio>. Último acesso em: 

10/05/2016. 
54 Greatness it’s just something we made up. Somehow we’ve come to believe the greatness is a gift, reserved for a chosen of you, for 

prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA 
strand. It’s not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We’re all capable of it. All of us 

55 Find Your Greatness: The Jogger. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/48155174>. Último acesso em 21/01/2017. 
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Possui um único enquadramento e um modelo de filmagem contínua, sem cortes e efeitos 

artísticos. É ambientado em uma cena rural, com plantações ao fundo. Assim como proposto por 

Anthony Giddens (2002) na conceituação teórico-metodológica de modernidade reflexiva, a narrativa 

publicitária da campanha é um convite à reflexão sobre o sujeito e a subjetividade. O discurso reforça 

a ideia de que o poder de escolha se sobrepõe ao conformismo e aceitação. Que pode ser adquirida 

sem aplausos dos outros ou incentivos externos. Os comportamentos reproduzidos e refletidos na 

subjetividade que aparecem através do processo de consciência – e que permitem que o indivíduo 

aceite ou se oponha a um determinado conceito – é a essência da reflexividade e está no centro da 

narrativa da campanha e expressada de forma evidente na locução do filme. 

A relação entre modernidade, as grandes cidades e a reflexividade do sujeito vêm ao encontro 

das transformações da cultura material para a cultura iconográfica proposta por Firat e Dholakia 

(2016). Destacam que a cultura material utiliza a ideia de que encontrar significado e exibir felicidade 

e satisfação está atrelada ao consumo de bens materiais, porém, as mudanças nos modos de vida 

permitiram adicionar qualidades intangíveis aos produtos, fazendo com que o foco saia do material 

para o simbólico (p. 8). 

 

 

Nike Find Your Greatness: The Last 

 

 Em 2014 a marca voltou todas as suas atenções e esforços de comunicação para a Copa do 

Mundo da FIFA, realizada no Brasil, priorizando, assim, as mensagens acerca do futebol. Com isso, as 

iniciativas voltadas à linha Find Your Greatness foram retomadas apenas em 2015, com o filme The Last. 

Apesar de manter as mesmas premissas audiovisuais dos materiais anteriores, busca recursos retóricos 

distintos. 

 O filme mostra uma rua íngreme, com corredores à frente, copos vazios no chão e algumas 

pessoas já limpando o local. Utilizando o recurso de tracking reverso56, a câmera exibe os momentos 

finais de uma maratona, com pessoas visivelmente exaustas avançando. Ao fundo, a locução dionisíaca 

mantida nos filmes anteriores cede espaço para a música Every Little Bit Hurts, de Aretha Franklin, 

gravada em 1964, dando a sensação de estar sendo abandonado, de ficar sozinho, largado, por último. 

                                                
56 Tracking é o nome dado ao movimento de câmera ao longo do cenário. O termo tracking reverso se refere, 

assim, ao distanciamento do foco, o afastamento do enquadramento inicial. 
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 Então, no segundo 24 do filme de 1 minuto, entra a voz de uma garota dizendo: “Se você 

digitar a palavra ‘maratona’, descobrirá que a pessoa que correu 42 km morreu. Ele morreu! Ele era um 

corredor”, referindo-se à história do soldado ateniense Filípedes que morreu depois de percorrer a 

distância que separa as cidades de Atenas e Maratona. E continua: “Você não é um corredor. Mais do 

que isso, você não é um corredor de maratona. Mas no final disso aqui, você se tornará um”. Neste 

momento, a câmera corta e focaliza uma garota que, como se tivesse sido convencida pela sua própria 

consciência, altera a expressão cansada por um semblante determinado e acelera o passo para finalizar 

a prova. 

 

Figura 11 – The Last57 

 
Fonte: Nike.com 

 

 Os filmes que compõem a linha de comunicação Find Your Greatness trazem a marca Nike ao 

plano do indivíduo, como algo tangível, distanciando do inacessível e restrito mundo as estrelas 

esportivas. Os filmes são compostos por uma narrativa que exalta a superação – e por meio da 

predominante utilização de pessoas comuns –, reforçam a ideia de que o poder de escolha se sobrepõe 

ao conformismo e aceitação. Indivíduos anônimos podem ser fonte de inspiração. 

 Abandonam argumentos racionais de vendas e colocam em segundo plano seus produtos, 

presentes de forma discreta, como elementos complementares à história. Não buscam o consumo 

                                                
57 Filme Find Your Greatness: The Last. Disponível em: < https://vimeo.com/140707332>. Último acesso em: 

21/01/2017. 
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físico de forma direta. Utilizam os ditos e os não-ditos na narrativa para amplificar e disseminar os 

valores simbólicos da marca. 

 

Nike Find Your Greatness: Unlimited You 

 

 Em 2016, a fabricante de materiais esportivos aproveitou as Olimpíadas realizadas na cidade 

do Rio de Janeiro para adotar um novo tom na comunicação. Sem descasar com a narrativa construída 

a partir de Find Your Greatness, a Nike lançou o filme Unlimited You (Você sem limites, na versão 

brasileira), que combina atletas e pessoas comuns na realização de feitos incomuns. 

 

Figura 12 – Filme Unlimited You58 

 
Fonte: Nike.com 

 

 Opta por um tom irônico em cima de sua própria história: mais do que encontrar a grandeza 

(que soa demasiadamente pretencioso) o ilimitado passa a conotação de infinitas possibilidades. Dá 

senso de continuidade ao refutar que o que nos define é o que veio antes. É uma declaração de que não 

existe “final feliz” e “é muito longe”, mas o que que vem pela frente. Por conta do recorte temporal da 

presente pesquisa, esta abordagem não será analisada. Porém, cabe salientar que, no filme principal dá 

                                                
58 Unlimited You. Nike. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VEX7KhIA3bU>. Último acesso em 

21/01/2017. 
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mais ênfase às celebridades e que desenvolveu filmes específicos com atletas e anônimos para compor 

a comunicação. 

 

Figura 13 – Filmes complementares da ação Unlimited You 

 

Unlimited Will 

 
Unlimited Youth 

 

Unlimited Mo Farah 

 
Unlimited Scout Basset 

Fonte: Nike.com 

 

4.2.2 Plataformas complementares 

A narrativa fundamentada em um discurso baseado na possibilidade de superação por meio do 

esforço individual ou coletivo proposto pela marca é uma das linhas de comunicação utilizada pela 

Nike. Paralelas a este posicionamento macro, a empresa utilizou campanhas específicas de 

lançamentos de novos produtos, que vão desde a Jordan (associada ao ex-jogador de basquete Michel 

Jordan), Converse (famosa pelos calçados All Star), Hurley (artigos para surf), além de calçados, 

chuteiras e artigos esportivos de alta performance. Em 2012 a empresa enveredou para o caminho dos 

wearables59, com o lançamento da Nike Fuelband, pulseira que monitora as atividades físicas da pessoa, 

como passos, calorias, níveis de esforço e batimento cardíaco. Era integrado a um aplicativo para celular 

(e com possibilidade de acesso via computadores) que armazenava os dados das pessoas, comparava 

                                                
59 Na tradução literal, wearable significa “vestível”, “utilizável”. O termo ganhou destaque ao ser aplicado aos dispositivos 

tecnológicos que podem ser incorporados ao corpo através de sensórios como óculos, pulseiras e relógios. Está 
relacionado ao processo de evolução tecnológico, em uma proposta de onipresença por meio da possibilidade de levar a 
internet a à conectividade a objetos do cotidiano (internet das coisas). 
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com indivíduos de uma semelhante estratificação social, além de ser uma extensão para entrega de 

mensagens motivacionais. 

 

Figura 14 – Nike Fuelband 

 
Fonte: Nike.com 

 

Figura 15 – Mensagem motivacional no Aplicativo Nike Fuelband 

 
Fonte: Nike.com 
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 O produto, enquanto device, foi descontinuado em 2016. Porém o aplicativo para celulares 

foi aprimorado, sendo integrado a produtos fabricados por empresas de tecnologia, como a Apple e 

seu relógio (Apple Watch). Este processo é particularmente importante na medida que faz parte da 

construção da narrativa presente na comunicação da campanha Nike #VemJunto. Além disso, foi uma 

das primeiras atividades da marca na transmidiatização e na convergência do discurso fora dos mass 

media, como veremos a seguir. 

 

4.3 ANÁLISE DO DISCURSO DA NIKE "VEM JUNTO" E A CELEBRAÇÃO DO CONSUMO 

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). 

 

4.3.1 Nike #VemJunto 

 

 Em 2015 a empresa iniciou uma campanha com o objetivo de “mobilizar novas gerações de 

corredores e incentivar a reapropriação das ruas por meio do esporte”, conforme indica o site60 da 

agência de publicidade Wieden+Kennedy, responsável pela concepção da comunicação. 

A ação foi lançada paralelamente à construção da narrativa de “Encontre sua Grandeza” com 

proposta de tornar o discurso mais próximo de pessoas comuns, que podem ser exemplos de superação 

para uma determinada comunidade ou grupo social tanto quanto uma celebridade do esporte. 

Mantém, assim, os mesmos elementos constituintes do discurso, porém, o adequa ao contexto local e 

cultural de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro - escolhidas pela empresa para ser os cenários 

brasileiros por serem cidades de maior importância em negócios e com alto valor estratégico já que 

terão destaque por conta das Olimpíadas61 -, regionalizando de forma mais marcante o discurso. 

                                                
60 Nike / W+K SP incentive corrida em campanha. Wieden+Kennedy São Paulo. Disponível em: 

<http://wksaopaulo.com.br/pt/works/wk-sp-incentiva-corrida-em-campanha-da-nike>. Último acesso em 
21/01/2017. 

61 ERNST, Jonathan. Nike mira Olimpíada do Rio e reforça estratégia no Brasil. Revista Exame. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/nike-mira-olimpiada-do-rio-e-reforca-estrategia-no-brasil>. Acesso 
em 13 de maio de 2016. 
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A ação publicitária é mais específica para os esportistas amadores e, assim, concentra o discurso 

em temas próximos ao cotidiano como as corridas de rua. Também de tom dionisíaco, visa mobilizar 

e incentivar o público a criar, estabelecer e/ou manter a prática do esporte nas ruas das cidades. 

Enfatiza também o valor social do indivíduo, grupo ou comunidade e suas relações com o meio urbano. 

 

Figura 16 – Filme Nike Corre Junto

 
Fonte: Nike.com 

 

O filme de abertura da campanha é dirigido pelo inglês Jake Scott e filmado nas cidades do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Barcelona e Cleveland. Tem como protagonistas personalidades esportivas, 

como Neymar Jr. (futebol – atua no Barcelona FC da Espanha), Anderson Varejão (basquete – jogador 

do Cleveland Cavaliers), Fabiana Murer (campeã mundial, pan-americana, recordista brasileira e sul-

americana do salto com vara) e Belina, uma carioca que representa a energia e a alegria de muitos 

jovens do país. Durante a narrativa, o espectador acompanha uma corrida imaginária entre os quatro 

personagens, cada um em sua respectiva cidade. A peça reúne também alguns dos principais atletas da 

Nike e personalidades do meio musical e da moda, como o cantor Seu Jorge, da top Izabel Goulart e 

os atletas Luan Oliveira, Fernando Fernandes e Ana Claudia Lemos. Ao promover a imaginária corrida, 

utiliza os ditos e os não-ditos para a construção de um mundo de possibilidades atingíveis. 

Mercadologicamente, a comunicação #VemJunto visa aproximar a marca das pessoas que 

correm regularmente para aumentar o seu consumo. Ao coloca-lo no mesmo plano das celebridades, 
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aposta na capacidade potencial que possuem de serem multiplicadores do movimento, incentivando 

que outras pessoas também incorporem a prática esportiva em seu cotidiano. 

A locução dos filmes “Encontre sua grandeza” são substituídos pela trilha sonora “Não vá se 

perder por aí” dos Mutantes, escolhida para reforçar a mensagem do poder coletivo de desafiar o status 

quo e inspirar um movimento de transformação. Assim, a campanha #VemJunto é um convite aos 

brasileiros para se tornarem mais ativos, ocupando as duas e transformando motivações individuais em 

um movimento coletivo por meio do esporte. 

A narrativa proposta pode ser avaliada por meio da Análise do Discurso (AD) de Linha 

Francesa, que tem como idealizador Michel Pêcheux e que conta com contribuições de importantes 

pesquisadores. Pode-se destacar Foucault com a noção de “formação discursiva”, da qual derivam 

outros conceitos, como interdiscurso; memória discursiva e práticas discursivas e Bakhtin, com o 

fundamento dialógico da linguagem, tratando da heterogeneidade constitutiva do discurso 

(GREGOLIN, 2007, p. 14). No Brasil, destacam-se Baccega e Orlandi, esta última pela compreensão 

dos sentidos e da simbologia dos objetos, onde o discurso é o encontro entre dois mundos: ideológico 

e linguístico. 

 

Os dizeres não são (...) apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 
sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma 
forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso 
tem de aprender (...) para compreender os sentidos aí produzidos, pondo em 
relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. (ORLANDI, 
2009, p.30) 

 

Ao jogar luz na interpretação dos sentidos, nos ditos e não-ditos, no lado implícito do discurso, 

a AD se torna uma importante ferramenta para a compreensão de narrativas, sejam elas comerciais ou 

não. Os “efeitos de sentidos” produzidos sob uma determinada circunstância e contexto, definem o 

modo como se diz da mesma forma que deixam vestígios para uma ampla rede de mensagens e 

interpretações por meio dos não-ditos. Ao adotar a trilha “Não vá se perder por aí”, o filme usa uma 

formação discursiva imperativa, evidente e explícita da busca pela superação por meio do esforço. Ao 

mesmo tempo, manifesta o não-dito de: 1) o conformismo presente em algumas camadas da 

sociedade, neste caso aplicada à prática de esporte, ao bem-estar e à qualidade de vida gera desconforto; 

e 2) ao utilizar as ruas das cidades para a prática de esportes, propõe uma releitura dos espaços urbanos 

– algo que é passível de ser feito por qualquer um (não apenas uma celebridade midiática ou esportiva). 
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Essas duas questões são abordadas de formas diferentes no desenrolar inicial da comunicação. 

Primeiro por meio da produção de vídeo-case produzido pela marca que indica que somente 2% dos 

adolescentes brasileiros correm regularmente e, como forma de mudança, apostam que estes 2% 

podem influenciar os outro 98%62. A segunda fica evidente nos filmes seguintes da campanha, que 

colocam em primeiro plano expoentes da, até então, multidão anônima, mas que atuam como 

embaixadores de temas e causas. 

 

Nike #VemJunto: Corra pelo Minhocão 

 

 O filme tem como personagem a corredora Kiki (Maura Arruda) e narra, sob a perspectiva 

dela, a forma como o esporte pode ser uma válvula de escape em relação ao ritmo frenético de uma 

cidade global, apresenta uma forma de ressignificação de grandes avenidas. 

 

Figura 17 – Corra pelo Minhocão63 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

 A personagem indica na narração que “quando está correndo, está em um outro mundo, livre 

das coisas” ao mesmo tempo que, ao fundo, um som de respiração ofegante dá ritmo ao filme. No 

depoimento de seu irmão ajuda na construção do perfil ao classificar a Kiki como uma pessoa reservada 

e que, com a corrida se abriu para o mundo e passou a “enxergar o mundo como outros olhos”. O 

                                                
62 Case Nike Vem Junto. Nike. São Paulo: Wieden+Kennedy, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=rfqGYOXQGac>. Acesso em 04/05/2016. 
63 Filme Vem Junto – Corra pelo Minhocão. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/160664493>. Acesso em: 

10 de abril de 2016. 
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discurso adotado tem a função de dar tom pessoal de fácil conexão com indivíduos da sociedade 

contemporânea. 

  Foi gravado no Elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão 

que diariamente, após às 22hs, é fechado para o fluxo de carros, motos e caminhões. Ao propor correr 

no local, a marca pretende mostrar como o esporte pode alterar a forma como o indivíduo se vê, se 

relaciona com a comunidade e como interage com a cidade. 

 Para dar maior veracidade ao discurso, a Nike ajudou na organização e promoção de um 

evento no mesmo local, que contou com a participação de 200 pessoas. A empresa também fez 

intervenções urbanas no local, como grafites com a personagem. 

 A mensagem do filme de 60 segundos produzido pela Nike para a campanha #VemJunto: 

Corra pelo Minhocão pode ser analisada de forma mais profunda, utilizando como fundamentação 

teórica a Análise de Discurso de linha Francesa. Isso porque não se restringe ao sentido único da 

narrativa, do que é contato, mas ao “real do sentido em sua materialidade linguística e histórica” 

(ORLANDI, 2000, p. 59), onde o sentido é uma relação determinada do sujeito. Orlandi reforça 

indicando que “não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente 

estão materialmente ligados” (idem, p. 47). 

 Para que este método seja aplicado, é necessário um deslocamento, uma mudança de 

perspectiva, de forma se se possa ver o quadro como um todo. 

 

Podemos mesmo dizer que a interpretação aparece em dois momentos da análise: 
(a) em um primeiro momento, é preciso considerar que a interpretação faz parte do 
objeto da análise, isto é, o sujeito que fala interpreta e o analista deve procurar 
descrever esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido 
à análise; (b) em um segundo momento, é preciso compreender que não há 
descrição sem interpretação, então, o próprio analista está envolvido na 
interpretação. Por isso é necessário introduzir-se um dispositivo teórico que possa 
intervir na relação do analisa com os objetos simbólicos que analisa, produzindo um 
descolamento em sua relação de sujeito com a interpretação: esse descolamento vai 
permitir que ele trabalhe no entremeio da descrição com a interpretação. 
(ORLANDI, 2000, p. 61-62) 

 

 Na Figura 18, é possível ver o detalhamento dos elementos que compõem a narrativa, de 

forma ampla e vertical, como sugere Orlandi (2000): 

 

• Sujeito/ locutor: Kiki é a personagem principal do filme e, por conta disso, atua como 

locutora durante a maior parte da narrativa. Utiliza linguagem coloquial e formações 
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discursivas para construir uma história de superação e da relação positiva com a comunidade 

em que se insere;  

• Enquadramento: coloca a personagem principal sempre em primeiro plano ou à frente dos 

demais personagens que compõem o enredo, trazendo a ideia de aumento de capital social por 

conta das conquistas; 

• Iluminação: não há tratamento especial, com efeitos artísticos durante a maior parte das 

cenas. Porém, em alguns momentos, a Nike insere elementos luminosos que dão a ideia de 

velocidade; 

• Movimento: o filme é predominantemente composto por takes externos, com os personagens 

correndo isoladamente ou em grupo; 

• Cenário/ambiente: se passa nas ruas da cidade de São Paulo, mostrando elementos 

cotidianos e o convívio com a comunidade; 

• Som: alterna uma trilha sonora de tons eletrônicos com o som das passadas dos personagens 

enquanto correm. 

 

Figura 18 – Elementos da Análise de discurso 

 

 
Fonte: Produção nossa. 
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 O filme, assim, passa de forma clara e evidente a possibilidade de conquista, de superação e 

de perspectiva de melhora por meio da prática esportiva. O que não diz, mas que tem tanto valor 

quanto, são os significados e simbologias da formação discursiva que leva o sujeito ao ganho (ou 

aumento) de capital social ao se tornar referência em sua comunidade. O produto aparece apenas 

como um elemento na trama, sem destaque, porém, atua como sensório necessário para a superação e 

a conquista. 

 O ambiente caótico de uma metrópole se contrapõe com a proposta de releitura dos espaços 

urbanos e da aproximação dos relacionamentos. Neste ponto, atua como forma de inspiração para que 

outros indivíduos busquem o mesmo comportamento em seus contextos sociais. A mesma 

composição discursiva foi aplicada nos demais filmes, como forma de reforço da mensagem. 

 

Nike #VemJunto: Corra para mudar 

 Este filme conta a história do ex-atleta de Decatlo Leo Brazil, que superou a origem humilde 

de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, para atingir a quarta colocação no ranking brasileiro de atletismo. 

A narrativa inicia com a frase “Foi através da corrida que eu tive a chance de mudar a minha vida” e 

reflete o dia-a-dia do personagem que atua na Zona Norte da capital fluminense para dar a 

oportunidade para crianças saírem das ruas pela prática do esporte. O personagem indica que “hoje 

não corre para chegar na frente, mas por toda uma comunidade”. Este discurso mostra a importância 

do valor social que a marca quer impor. Explicita a carga simbólica que aproxima a marca do desejo de 

ascensão e de sucesso. 

Figura 19 – Corra para Mudar64 

 
Fonte: Nike.com.br 

                                                
64 Filme Vem Junto – Corra para mudar. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/160667153>. Acesso em: 10 

de abril de 2016. 
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 As cenas retratam regiões periféricas do Rio de Janeiro para indicar que a inspiração e o 

sucesso pode estar em qualquer lugar. A ambientação utilizada no discurso publicitário é construída 

com base no “conhecimento cultural partilhado entre aqueles que a produzem e seu público” 

(CARRASCOZA, 2014, p. 44). A cena de consumo não está, assim, em primeiro plano. Aparece como 

detalhe, como elemento que compõe a paisagem, se integra e se camufla no contexto social e cultural. 

 

Figura 20 – Ambientação do filme Corra para Mudar82 

 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

 

Nike #VemJunto: Corra pelo som 

 

 O terceiro filme da campanha aproxima a Nike de outro território: o da música. Tem como 

personagem principal Kalil Motta e sua paixão pela corrida e pela música. O personagem indica que o 

movimento proposto pela fabricante de material esportivo pode ser uma proposta para alterar a relação 

entre indivíduos e entre comunidade, cultura e cidades ao afirmar que “(...) quando você bota uma 

música em uma caixa de som, com outras pessoas junto com você, tá todo mundo na mesma vibe, no 

mesmo sentimento, na mesma corrida, é como se a gente fizesse parte da música (...). Pelo mesmo 
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objetivo, que é correr, se divertir, escutar um som, interagir e conhecer novos lugares. Qualquer lugar. 

Você só precisa botar o seu tênis e sair para correr”. 

 

Figura 21 – Corra pelo som65 

 
Fonte: Nike.com.br 

  

Nike #VemJunto: Corra com o seu cão 

 

 Com narrativa de tom emocional, busca por meio do pathos discursivo estabelecer empatia 

entre o público e o produto. Segundo Carrascoza (2014), este item, essencial para o contágio66, a 

utilização de tipos comuns vivenciando situações nas quais se ilustra um problema e uma solução, com 

o propósito de obter identificação é um recurso comum nas narrativas publicitárias (p. 43). Todos os 

filmes presentes na campanha #VemJunto se assemelham na expansão do universo simbólico da marca 

para questões sociais, porém, o “Corra com o seu cão” se difere na medida que não busca a conexão 

com uma determinada região geográfica (Minhocão) ou comunidade, enquanto agrupamento social e 

cultural (Vigário Geral), mas com animais de estimação – território não tão comum e próximo do 

universo da Nike. 

 

                                                
65 Filme Vem Junto – Corra para mudar. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/160667153>. Acesso em: 10 

de abril de 2016. 
66 Carrascoza busca em Tolstói (2001, p. 102) a compreensão de contágio. Indica que “a arte é um meio de 

comunicação pelo qual as pessoas transmitem sentimentos umas às outras” (CARRASCOZA, 2014, p. 42) e é 
por meio da singularidade do sentimento, sinceridade do artista e da clareza da transmissão do sentimento que 
se estabelece um vínculo forte o suficiente para ser replicado. 
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Figura 22 – Corra com seu cão67 

 
Fonte: Nike.com 

 

Apesar de serem importantes elementos da comunicação da campanha “Vem Junto”, os 

vídeos-case são apenas uma peça dentro do caleidoscópio de narrativas que compõem a comunicação 

#VemJunto. Representam a primeira parte da construção da mensagem, que se distanciam da 

apresentação direta e explícita dos features dos produtos, tradicional de um discurso apolíneo. Ao 

assumir o formato de narrativas, a marca é apenas um detalhe na trama que contextualiza a cena de 

consumo. 

Os personagens dos quatro filmes iniciais servem para tornar mais tangível a mensagem, 

levando-a ao cotidiano da sociedade, mas, ainda assim, são mensagens construídas e controladas pela 

Nike e disseminadas nos meios e canais de comunicação tradicionais (como televisão) ou sob a 

influência comercial da empresa (via anúncios na internet e publicações nas redes sociais digitais de 

propriedade da marca). 

Como veremos a seguir, para estimular a participação e a colaboração das pessoas, a Nike 

explorou novos caminhos para a transmidiatização do discurso e a convergência da mensagem. 

 

Nike #VemJunto: Plataformas Colaborativas 

 

Para atingir os objetivos mercadológicos da marca de tornar os 2% de jovens brasileiros que 

praticam esporte regularmente influenciadores efetivos, a Nike desenvolver uma plataforma 

                                                
67 Filme Vem Junto – Corra com seu cão. Nike. Disponível em: <https://vimeo.com/160667108>. Acesso em: 10 

de abril de 2016. 
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colaborativa que permite criar e compartilhar histórias, com a atividade física como meio para 

superação. É composta por: 

 

a. Site (nike.com.br/vemjunto): 

Ambiente digital da marca que permite que qualquer pessoa crie um evento esportivo (pode 

ser uma corrida, treino de ciclismo, skate, basquete, vôlei, futebol ou outros esportes). No ambiente, o 

indivíduo escolhe o tipo de atividade, o nome, a hashtag68, a imagem de fundo. Customiza a logomarca 

do evento, insere uma descrição e as razões que tornam este evento diferente. Define o local e trajeto, 

do dia e a hora, a distância e o estilo (iniciante, avançado, conhecer pessoas, por uma causa e relaxar). 

 

Figura 23 – Site Nike #VemJunto 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

 Segundo dados disponíveis no próprio site, foram criados cerca de 980 eventos na plataforma 

no ano de 2016, com 21.560 participantes69. Segundo dados do comScore – instituto de pesquisa 

especializado em monitoramento de audiências e comportamentos de usuários na internet -, o site da 

Nike possui 78 mil visitas diárias, com tempo médio de 00:04:37 por visita. O site é 

                                                
68 “Tags são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar de forma 

explícita no aplicativo Twitter, e também adicionado ao Facebook, Google+ ou Instagram. Hashtags são compostas pela 
palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis 
pelos mecanismos de busca. Sendo assim, outros usuários podem clicar nas hashtags para ter acesso a todos que 
participaram da discussão”. Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag>. Último acesso em 
21/01/2017. 

69 Nike #VemJunto. Nike. Disponível em: <https://web.nike.com/vemjunto>. Último acesso em 21/01/2017. 
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predominantemente acesso para visualização dos produtos e comercialização de artigos esportivos, 

sendo que a área dedicada à campanha #VemJunto representa menos de 1% da audiência total. 

 

Figura 24 – Eventos criados por usuários na plataforma #VemJunto 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

A marca vai além da possibilidade de criação e gestão de eventos esportivos próprios, podendo 

promover as atividades desenvolvidas pelos usuários, de forma que ganhem maior visibilidade, sendo 

referências para a celebração do consumo, conforme indicado na Figura 21, que ilustra corridas criadas 

por indivíduos anônimos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

b. Redes Sociais Digitais da Nike 

 A narrativa também está presente nas páginas oficiais da Nike nas redes sociais digitais. O 

canal dedicado à campanha no YouTube70 possui basicamente a replicação dos filmes criados pela 

                                                
70 Brand channel da Nike no YouTube. Nike. Disponível em: <https://www.youtube.com/nikecorre>. Acesso em: 10 de 

maio de 2015. 
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campanha, que conta com aproximadamente 11 mil inscritos e 23 milhões de visualizações de seus 

filmes. No Facebook71, a página oficial da campanha é bastante ativa, com mais de 16 milhões de 

seguidores. O volume de pessoas que acompanham a Nike na rede social digital é resultado da 

diversificação do conteúdo – mais amplo e dinâmico do que o YouTube. Vídeos de ações 

complementares da campanha, como a corrida #VemJuntoNuncaEhTarde72 promovida pelos cantores 

Marcelo D2 e Seu Jorge ganham destaque por conta do potencial de mobilização. Porém, o maior 

ganho da presença da marca na plataforma é a possibilidade de interação. São milhares de textos, fotos 

e vídeos sobre a marca que são produzidos por usuários, que usam o Facebook para registrar e 

compartilhar suas marcas, vitórias e conquistas73. 

 

Figura 25 – Fan page da Nike Corre no Facebook 

 

 
 

Fonte: Nike.com.br 

 

c. Aplicativo Nike+ Run Club: 

                                                
71 Fan page da Nike no Facebook. Nike. Disponível em: <http://www.facebook.com/nikecorrebrasil>. Acesso em: 10 de 

maio de 2015. 
72 #VemJunto NuncaEhTarde. Nike. Disponível em: <https://www.facebook.com/nikecorrebrasil/videos/ 

1332259130121350/>. Último acesso em 21/01/2017. 
73 O Facebook não divulga números consolidados das atividades dos usuários sobre um determinado termo, página, tema 

ou conteúdo. Porém disponibiliza todo o material bruto para consulta, como as fotos publicadas por usuários 
participantes da rede social digital que possuem o termo “Nike Corre”. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/search/str/nike%2Bcorre/photos-keyword>. Último acesso em 21/01/2017. 



 

 

89 

O aplicativo desenvolvido para a Nike+ Run Club é mais um exemplo de integração de 

plataformas e de discursos propostos pela marca. Não é uma ação dedicada e exclusiva da campanha 

#VemJunto, mas integra a formação discursiva da marca ao manter a mesma linha hedonista de 

superação. Adicionalmente, atua como sensório que torna tangível a metrificação do sucesso e da 

superação por meio da prática do esporte ao mostrar a evolução do indivíduo, permitir a ampliação da 

rede de relacionamento e a comparação de performance individual em relação à comunidade que se 

insere. 

Figura 26 – Aplicativo Nike+ Run Club 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

 

 

4.2.2 O storytelling além dos meios de comunicação 

 

A busca em gerar uma experiência diferenciada extrapola os meios de comunicação. Marcas 

anunciantes e profissionais de marketing e de comunicação buscam levar a mensagem comercial para 

o ponto de venda, local onde o consumo (na perspectiva mercadológica de aquisição) é efetivado. 

Em diversos setores econômicos, como bens de consumo e vestuário, a briga pela exposição 

dos produtos nas gôndolas e vitrines é intensa e custosa na medida que quem paga mais ao varejista 

pode ter mais espaço. É nesse contexto que grandes empresas passam a estudar alternativas de 

relacionamento, de experiência e de consumo. 

As Pop-up Stores - lojas temporárias e/ou itinerantes que visam levar seus produtos a novos 

locais com grande fluxo, explorando um público momentâneo – aparecem como alternativa dentro 

deste cenário. Não se trata de um outlet, mas um ponto de venda para linhas exclusivas por um curto 

período de tempo de uma marca ou para criar uma experiência imersiva de um determinado produto 
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ou serviço com o objetivo de aumentar a percepção de valor. Nelas, a experiência de consumo pode ser 

maior do que em lojas perenes na medida que criam o elemento-surpresa e permitem rápidas trocas de 

local, de linhas de produto e de preços. 

No Brasil, as primeiras Pop-up Stores apareceram em 2009 e logo grandes marcas com atuação 

no país começaram a testar o modelo. A Nike estreou o formato em 2013 ao inaugurar a loja Canarinho 

na Galeria do Rock, em São Paulo, com duração de 60 dias e que tinha como objetivo valorizar a cultura 

do futebol. Em 2014, aproveitando a Copa do Mundo no Brasil e aliando aos 20 anos do 

tetracampeonato (e que marcou a entrada da marca oficialmente no mundo do futebol), a empresa 

apostou em um ambiente dedicado ao estilo de vida dos amantes do esporte. A “Nike 1994” tinha 

edições especiais e limitadas que antes eram encontradas somente no exterior e contava com a Nike 

FC (linha que estampava o jogador Neymar como ícone) e a NRG Football (coleção de uso casual 

inspirada nas seleções de Brasil, Inglaterra e França). 

 

Figura 27 – Imagem interna da Pop-up Store da Nike em São Paulo 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

A empresa indicava ainda que a loja tinha a “mais completa seleção de sneakers (tênis) em 

edições limitadas da América Latina e que contava com novidades semanais, sempre aos sábados. Além 
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disso, a Nike 1994 vendia com exclusividade a camisa da Seleção Brasileira feita em parceria com o 

estilista Pedro Lourenço especialmente para as mulheres” o espaço contava ainda com uma 

programação cultural e galeria de arte com projetos como o livro “Bola”, de Thierry Des Fontaines, e a 

“Mostra Futebol BR”, de fotografia pela DOC Galeria. 

Desta forma, as Pop-up Stores permitiam estender a mensagem e o universo simbólico da 

marca. O encantamento das vitrines se expandiu para cada espaço das lojas. Mais do que isso, 

ambientes como a Nike 1994 passaram a ser o local de celebração, de encontro, de cultura, com a 

realização de shows, promoção de novos artistas em uma “sociedade do espetáculo”. 

 

Figura 28 – Evento realizado na Pop-up store da Nike em São Paulo 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

Não obstante, a simbologia e o encantamento que ocorre dentro das lojas, como a Nike, 

aparecem de forma transposta na comunicação da marca, sendo um reflexo da possibilidade de 

integração e de construção de mensagem integrada na complexa atualidade. 

As Pop-up Stores podem ser caracterizadas como uma releitura do tradicional ponto de venda, 

onde a exposição dos produtos é apenas uma de suas atribuições. Estes espaços se tornam centros de 
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experiências e que contam com diversas “atrações” que reforçam a ainda mais o conceito de 

“espetáculo do consumo”. São reflexos de uma necessidade das pessoas de incorporar os bens e o 

consumo: é através dele, efetivado e representado pela aquisição de bens ou das manifestações de 

gostos, que as pessoas delimitam o caminho pelo qual se projetam e como gostariam de ser 

interpretadas. É nesse contexto que se abre espaço para coisas que não nos cabem (“isso não é para 

mim”) e para as que se adequam ao imaginário projetado que tenho de mim (“isso tem a minha cara”). 

Para a campanha Nike #VemJunto, a marca ampliou o conceito de experiência 

tradicionalmente proposto em pontos de venda ao criar um novo ponto de contato, de experimentação 

e relacionado. 

 

Figura 29 – Página Nike+ Run Club para São Paulo 

 

  
 

Fonte: Nike.com.br 

 

Por meio do Nike+ Training Club, aplicativo para celular que disponibiliza treinos 

desenvolvidos por especialistas para resistência, força e mobilidade, a empresa passou a criar e divulgar 

eventos esportivos. Disponível também na versão para computadores, a plataforma permite que as 

pessoas se inscrevam nos eventos diários, realizados em diversas capitais do país, como São Paulo e Rio 

de Janeiro. A participação pode ser realizada pelo cadastramento no site, o que permite que a empresa 
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tenha mais informações e maior controle sobre o perfil do participante. A entrada nos eventos, que 

ocorrem em locais públicos, como o Parque o Ibirapuera, é liberada por meio do check-in via aplicativo 

que, a partir daquele momento, passa a monitorar o percurso e toda a atividade física do participante 

durante o treino. 

 

Figura 30 – Treino “Voando Baixo” promovido pela Nike no Parque do Ibirapuera 

 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

Nos eventos, a Nike promove também a experimentação de materiais esportivos, como tênis, 

de forma gratuita, além de oferecer suporte técnico para a realização do treino por meio da contratação 

de especialistas e preparadores físicos. Todos os eventos são acompanhados por uma equipe que é 

responsável pelo registro em fotos e vídeos e divulgação posterior nas redes sociais da marca. A 

empresa contrata uma assessoria de corrida para auxiliar na organização e instala estruturas para frutas, 

águas, isotônicos e outros alimentos. Nos eventos noturnos, cada participante recebe uma pulseira que 

destaca o grupo dos demais corredores individuais locais. 
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Figura 31 – Experimentação de produto em evento promovido pela Nike no Parque do Ibirapuera 

Fonte: Nike.com.br 

 

Figura 32 – Venda de produtos exclusivos em evento promovido pela Nike na Praça do Ó, na Barra 

da Tijuca no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Nike.com.br 
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Também são promovidas atividades especiais, como o Nike Para Elas, evento realizado no Rio 

de Janeiro com atletas de elite patrocinadas pela marca e influenciadoras para divulgar o lançamento 

de uma nova linha de produtos femininos. 

 

Figura 33 – Evento “Nike Para Elas”, no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Nike.com.br 

 

A Nike, ao adotar a implementação de lojas como a Canarinho e 1994 e veicular campanhas 

como “Encontre a sua Grandeza”, indica que grandes marcas entenderam que somos frutos do meio e, 

por isso, não nos desassociamos de nosso tempo e contexto social. Sob a ótica do consumo e do 

comportamento cultural, esta relação cria uma simbiose entre causa e efeito, compra e representação, 

onde o que o consumo reflete o eu projetado na mesma media que o bem só se completa na medida 

que é consumido. 

Por meio da comunicação de #VemJunto a marca reforça o consumo simbólico. Os elementos 

constitutivos dos materiais publicitários, ditos e não ditos, atuam para colocar o sujeito em primeiro 

plano, passível de auto realização e de sucesso e, para isso, combina textos dionisíacos (depoimentos e 

relatos do esporte como potencial de transformação) com o contexto (locais e regiões onde as histórias 
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transcorrem, cenários e ambientes que foram gravados), sons (trilhas, músicas) e técnicas visuais 

(enquadramento, iluminação, movimento). 

Com o não-dito do discurso indica que o consumo não é imposto – a escolha do consumidor 

é sua escolha livre (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, p. 101) e que a necessidade de identificação é 

fator predominante para crescimento, sustentação ou até mesmo sobrevivência. 

Ao juntar novos produtos com a plataforma, sinaliza para a desterritorialização da mensagem, 

característico de um ambiente contemporâneo transmidiáticos e convergente na produção e na 

disseminação de conteúdo. As experiências se tornam insumos para a co-criação. Não há mediação 

direta da marca acerca do que é produzido e disseminado pelas pessoas, porém, há certo controle na 

medida que é de sua responsabilidade a ambientação e a evolução dos eventos. 

Toda narrativa é construída entre passado, presente e futuro, que toma como base um sujeito 

que se constitui em torno desta dinâmica do tempo. O modelo “terapêutico” de narrativa utilizado pela 

Nike coloca o sujeito dentro da possibilidade de auto realização, de afeto e como exemplo de sucesso. 

Questões culturais, comportamentos esperados perante a sociedade, hábitos de consumo, questões 

que extrapolam a materialidade das coisas sustentam a construção de um discurso que compõe o 

processo de subjetivação do indivíduo.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O modelo transmidiático e o fluxo comunicacional digital 

 

Como abordado no primeiro capítulo, os meios de comunicação estão passando por profundas 

transformações na forma como produzem e compartilham conteúdos por conta do processo de 

digitalização. O viés não é tecnológico, mas social e cultural. A sociedade contemporânea apropria 

premissas e padrões da cibercultura de forma cada vez mais intensa. A incorporação de um 

comportamento de acesso constante, de consumo on-demand, de personalização das mensagens, da 

influência na composição da grade de programação, da desterritorialização, da ativa participação na 

produção das mensagens e na possibilidade de ressignificação das mensagens por qualquer pessoa são 

pilares estruturantes de um novo padrão de comunicação. 

Meios e veículos caminham para a aproximação do online e do off-line, de forma que é cada vez 

mais difícil identificar limites e barreiras que os separam. Isso parte da integração do consumo, onde o 

que se passa na televisão pode instantaneamente virar um post em uma rede social ou em um site de 

notícias, expandindo o alcance da mensagem, porém, sem controle do produtor e com uma mediação 

ponderada pelas especificidades dos canais utilizados, na medida que buscam padronizar os recursos e 

formatos – e, assim, democratizam o processo de produção ao permitir que todos os indivíduos 

participantes tenham acesso aos mesmos tipos de recurso, sejam eles importantes veículos formadores 

de opinião, anunciantes globais, comerciantes locais, empreendedores ou um pessoa anônima. 

Os recursos disponíveis são instrumentos de construção de mensagens e, ao interferir na lógica 

de produção, assumem caráter ativo na determinação do fluxo comunicacional. O modelo one-to-many 

convive com o many-to-many, com o one-to-one e (por quê não?) o many-to-one. Anunciantes e 

empresas utilizam mercadologicamente o termo “espalhabilidade” para indicar a capacidade que um 

determinado material tem de se multiplicar, de ser replicado organicamente, isto é, por livre e 

espontâneo desejo do indivíduo, sem haver investimento financeiro no processo. Na perspectiva 

acadêmica, a alteração do fluxo comunicacional descentraliza o processo produtivo, enquanto as redes 

sociais digitais criam um palco para o espetáculo do sujeito, de mundo perfeito e repleto de ideologias, 

em que marcas e pessoas disputam pela atenção da audiência. O que difere é que a primeira busca ter 

retorno baseado na venda, no lucro ou um posicionamento que o permite ter vantagem sobre um 

determinado concorrente, enquanto o segundo busca o relacionamento com a audiência, com a 

comunidade que se insere, com amigos, familiares, colegas de trabalho, personalidades ou pessoas 

anônimas. Na medida que ganham reputação pessoas comuns se tornam ‘marcas’, populares e com 

capacidade de influência, enquanto as marcas anunciantes buscam cada vez mais ter uma comunicação 
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de tom pessoal para mostrar que são capazes de dialogar no nível do indivíduo em busca de maior 

adequação da narrativa com o cotidiano do receptor. 

Jenkins (2010) foi um dos percursores dos estudos sobre os impactos desta inversão de papéis 

em um ambiente convergente, de fluidez de conteúdos em múltiplas plataformas de mídia, de 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e de comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação (p. 29). Seus estudos sobre as transformações na indústria de comunicação, na 

busca pelo desenvolvimento de novos processos para mediação do valor e do envolvimento são 

importantes elementos de sustentação teórica para o entendimento do atual ecossistema midiático. 

 

Construção de narrativas colaborativas e o capital social 

 

Sob a perspectiva publicitária, este ambiente em ebulição abre espaço para um modelo 

colaborativo e participativo. Como abordado no segundo capítulo, pesquisadores como Carrascoza 

(2014), Covaleski (2010) e Casaqui (2014) buscaram determinar as alterações no processo produtivo 

das narrativas na contemporaneidade. Voltaram suas atenções para as estruturas da linguagem, os 

recursos discursivos constituintes de uma comunicação comercial na modernidade (COVALESKI, 

2010). 

A sustentação teórica de Jenkins (2010; 2014) do capítulo de abertura foi colocado em teste 

durante a análise da exposição New Portraits, de Richard Prince. A proposta de alterar o significado da 

mensagem original dos usuários e o contexto – já que sai das redes e vai para o museu – cria 

desconforto. Trata-se de uma crítica à “sociedade perfeita” no mundo ficcional das redes sociais. Mas, 

ao mesmo tempo, não deixa de ser uma referência ao produtor e ao material, que reflete no capital 

social, na construção da subjetividade e na projeção do eu. Neste jogo, não é a mídia social digital que 

altera o ambiente, mas o contrário. É a adaptação do conteúdo sob a plataforma. Castro (2012), já 

indicava que 

 

A capacidade de conjugar de modo efetivo o fascínio do mundo dos espetáculos e a 
interatividade das redes de comunicação instantânea e ubíqua está 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. 
(p.136) 

 

Joga luz nos desafios da hibridização na produção do discurso entre marcas e indivíduos e nos 

intercâmbios sociais, culturais e econômicos de processo relacional ainda em construção. O capital 
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social, como já indicado por Raquel Recuero (2012) aparece como importante fator para a construção 

e para a disseminação, ora metrificado pelo número de visualizações, likes, comentários ou 

compartilhamentos, ora pelo ganho de reputação dentro do grupo social na qual se insere. 

 

A Nike e a celebração do consumo 

 

A narrativa de Find Your Greatness da Nike é fundamentada na identificação: é por meio da 

construção do discurso de superação que visa atrair a atenção para o universo simbólico da marca. Os 

ditos, ou seja, o que aparece de forma explícita nos filmes e nas plataformas comunicacionais da marca, 

é que seus produtos são sensórios que auxiliam o indivíduo na busca pela superação. Compõem as 

cenas, mas não são as estrelas. Os dizeres dos textos destacam histórias de pessoas comuns, em 

situações cotidianas, por vezes desencorajadas ou fora do arquétipo de atletas (filmes The Jogger e The 

Last), mas que podem sentir o sabor da conquista. Projetam o indivíduo como alguém capaz de ser 

reconhecido, de ser recompensado, de ser vitorioso, por meio de seu esforço, como destacado no 

terceiro capítulo, dedicado ao consumo transmídia, na descrição da versão brasileira do filme. 

Os não-ditos, indicam que é possível encontrar exemplos de superação em qualquer lugar e 

contexto. Nas ruas, nas academias, em campos amadores, nas piscinas públicas. O discurso atua como 

antítese às frustrações do cotidiano, à falta de tempo, às relações superficiais, às desculpas por não 

cuidar de si, de não se sentir bem, de ser anônimo e invisível na multidão. 

Apesar de ter uma mensagem própria e particular, a utilização de recurso comunicacional que 

extrapola os atributos técnicos e funcionais dos produtos e serviços, destacando o universo simbólico 

da marca, não é único e exclusivo da fabricante de materiais esportivos. Porém, o que difere de 

reconhecidas ações de outras marcas globais, como Coca-Cola e Apple, que já enveredaram neste 

caminho, é o fato de compor o enredo de forma transmidiática. Adota um modelo circular e contínuo, 

onde os discursos produzidos pela marca complementam e convergem com a produção de histórias 

desenvolvidas por indivíduos que se relacionam com a marca. Transborda os limites de um meio 

específico (uma vez que leva a mensagem para vários meios, tradicionais e digitais) – e de todos os 

meios (já que une lojas físicas, produtos e eventos para o mesmo enredo). 

 

 

 

 



 

 

101 

Figura 34 – Diagrama da comunicação #VemJunto 

 

 
 

Fonte: Produção nossa. 
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Os filmes de Find Your Greatness representam o primeiro passo na construção de uma narrativa 

circular. A campanha #VemJunto tem proposta de tornar o discurso mais tangível por meio da 

combinação de uma sequência de materiais audiovisuais, ações experienciais e plataformas 

colaborativas. 

 Como vimos no capítulo 4, o filme de abertura da campanha #VemJunto, simula uma corrida 

entre Neymar Jr, Anderson Varejão, Fabiana Murer e Belina, personagem carioca que serve como 

estereótipo dos jovens brasileiros e referência para a possibilidade de superação por meio do esforço, 

do sacrifício, da dedicação. A jovem ‘ganha’ a disputa, mas logo inicia uma nova corrida, desta vez 

contra uma multidão, pessoas anônimas com o mesmo desejo. Por fim, aparece o atleta paraolímpico 

Fernando Fernandes como o objetivo de deixar subliminarmente a mensagem que absolutamente 

todos podem romper barreiras, se superar. 

De forma complementar, a Nike utilizou materiais audiovisuais menores, de 15 segundos, 

pílulas com personagens como Seu Jorge e Luan Oliveira para reforçar o discurso e aumentar a 

capilaridade da comunicação. Não buscou a inspiração em atletas profissionais e de elite, mas em 

personalidades que compõem o discurso por meio da simbologia. Porém, o discurso ainda é distante 

do cotidiano individual. Para fazer esta aproximação, a marca escolheu quatro pessoas de comunidades 

distintas, para dividir suas histórias. Kiki (#VemJunto: Corra pelo Minhocão), Léo Brazil (#VemJunto: 

Corra para Mudar), Kalil Motta (#VemJunto: Corra pelo Som) e Rapha Lopes (#VemJunto: Corra 

com seu cão) trazem a narrativa para o nível pessoal. Mostram como constroem o seu capital social, 

como utilizam espaços urbanos, como se relacionam com a comunidade que vivem e como buscam a 

transformação por meio do esporte. Rainsborough (2011) esclarece que, na perspectiva 

comunicacional, 

 

formas de vida e modos de ser podem ser observados. O que também pode ser 
observado é como estes formam parte de um ethos de transformação e recriação que 
permeia a maioria, senão todos, aspectos da nossa vida diária e organização social. 
Meredith Jones (2008) refere-se a isso como "cultura de reforma", através da qual a 
transformação e a mudança se tornam princípios organizacionais centrais; não mais 
confinado a histórias de inspiração, ou fantasias moralizantes, a transformação é 
agora um imperativo cultural (RAISBOROUGH, 2011, p.7) (tradução nossa)74. 

                                                
74 Certain ways of living and ways of being can be observed. What can also be observed is how these form part of an ethos of 

transformation and re-creation that permeates most, if not all, aspects of our daily life and social organization. Meredith Jones 
(2008) refers to this as ‘makeover culture’, whereby transformation and change become central organizing principles; no longer 
confined to inspirational stories, or moralizing fantasies, transformation is now a cultural imperative.”  (RAISBOROUGH, 
2011, p. 7). 
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 Esta “cultura da reforma”, baseada na visão de que o futuro pode ser melhor do que o passado, 

espelhado no estilo de vida transmitido pela mídia, é utilizada pela Nike com o propósito de inspirar a 

mudança. E é a partir deste ponto que a comunicação toma um caminho diferente: o discurso desce 

mais um nível, com ações pontuais promovidas pela marca e a integração com pontos de vendas (lojas 

físicas). Eventos organizados pela marca e produto customizados nas lojas para promovem a 

experiência e permitem a celebração do consumo. 

 O universo simbólico da marca é expandido e fortalecido nos eventos, seja na identificação 

dos participantes, seja na ambientação. Neste momento, o indivíduo deixa de ser um ser isolado na 

multidão e passa a fazer parte de um grupo. O senso de pertencimento e o estreitamento das relações 

entre a marca e o público passa a ocorrer como uma simbiose. Vale ressaltar que a marca não exige que 

sejam utilizados materiais esportivos de empresas concorrentes. Sabe que, naquele momento, está 

oferecendo mais do que produtos. 

 Aposta que a experiência gerada, se positiva, será o gatilho para que indivíduos atuem de 

forma ativa na produção e no compartilhamento de materiais dos eventos, dos produtos, da marca. 

Poderão, assim, criar seus próprios eventos e multiplicar o alcance da mensagem. Neste momento, a 

Nike inverte a posição: abandona o lado produtor e passa a ser o espectador deste espetáculo. 

 Desta forma, a comunicação #VemJunto, utiliza uma trama discursiva complexa que delineia 

os contornos de um “mundo real” (PRADO, 2013, p. 39), onde o sujeito moderno é convidado a 

refletir sobre si mesmo o tempo todo. As experiências mediadas permitem a projeção da imagem dos 

personagens perante a sociedade, a autopromoção, a influência e a formatação do capital social.  Sob a 

ótica do consumo, destaca o caráter ativo e criativo na produção do eu, onde “os materiais simbólicos 

que formam os elementos das identidades que construímos são eles mesmos distribuídos de maneira 

desigual” (THOMPSON, 1998, p. 184). Isso significa que o acesso, a interpretação e a ressignificação 

variam sempre dentro do contexto do indivíduo, de suas habilidades, das formas de poder, da mídia. 

Assim, as mensagens atuam tanto na esfera ampla de potenciais clientes, quanto na comunidade da 

personalidade que foi escolhida como destaque e que coloca os subsistemas de mídia e a publicidade a 

serviço do consumidor pacotes cognitivos modeladores de identidades (PRADO, 2013, p.42). 

A linha de comunicação adotada se baseia no modelo transmídia, que vai do filme para o site, 

do aplicativo para as ruas, das intervenções urbanas para as comunidades de corredores, com 

dinamismo, fluidez, alcance e com pertinência e relevância. Assim, a campanha #VemJunto, serve de 

referência no dialogismo criativo transmidiático contemporâneo ao utilizar elementos discursivos 

colaborativos. E aí, #VemJunto?  
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