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ABSTRACT 

The purpose of this research is the study of basic feature changes in advertising languages when 

under the impact of new communication technologies which generate both cyberspace and cyber 

culture. Its main part involves the campaigns developed between 1960-1980 and 1990-2010 - Lux 

(1963), Limpol (1978), Gol (2007) and Seda (2008). Other campaigns were remembered for 

emphasizing aspects resulting from major campaigns for analysis, such as Fox (2010) and Coca-

Cola (2010). The question that is tried to be answered is if advertising would be involved in a flow 

in which its language ceases to be the representation and becomes the presentation language. It is 

understood that through the exercise of representation, a third subject, "he / they", is placed on 

stage to represent the possible or desirable aspirations of a consumer-subject that is then induced 

to consumption. As presentation, it is said in advertising that pressed against a scenario of cyber 

culture characteristic changes, it would search for maintaining its status as a spokesperson and a 

mirror of the consumer society, accepting the presence of the "subject" as a co-participant of the 

advertising communication action. A subject-consumer, about whom the reversal of the classical 

roles of transmitter-receiver of the means/message occurs could be shared by both, considering the 

assumptions of "membership" or "rejection" of advertising in relation to this flow and the rejection 

meaning the maintenance of its persuasive function as a priority and the denial of the subject as a 

participant in the advertising´s "text". With membership, advertising takes the co-participation of 
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the subject and also the equivalence/transparency relation with him. To give the thesis 

fundaments, there was a search for authors whose discussions involved Culture and Media´s 

Environments, such as Lucrécia D’Alessio Ferrara and Marshall McLuhan; besides others like 

Edgard Morin, Zigmunt Bauman, Jean Baudrillard and Gilles Lipovetsky, who prioritize studies at 

present times under the strong impact of essentially changing transformations like cyberspace. The 

thesis has showed that the change in the flow from the representation to the presentation language 

occurs, and that the subject-consumer is a vector that determines his fate, while it is the 

advertising´s duty to look for it and introduce itself within the society´s liquid shared by both. 

Therefore, they are similar in the midst of immersion and in the use of seduction as a way to come 

to the world of communication, sharing the same metaphor and the same presentation as well. 

Keywords:  advertising, communication, immersion, presentation, representation, subject. 
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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa é estudar as características das mudanças na linguagem 

publicitária, quando se situa sob o impacto das novas tecnologias da comunicação, geradoras 

do ciberespaço e da cibercultura. São seus objetos de estudo campanhas desenvolvidas no 

período compreendido entre 1960-1980 e 1990-2010 – Lux (1963), Limpol (1978), Gol 

(2007) e Seda (2008); outras foram lembradas por enfatizar aspectos decorrentes das 

campanhas principais para análise, como Fox (2010) e Coca-Cola (2010). A pergunta que se 

procura responder é se a publicidade estaria envolvida num fluxo em que sua linguagem deixa 

de ser a da representação e passa a ser a da apresentação. Entende-se que sob o exercício de 

representação, um terceiro, “ele/eles”, é posto em cena para representar possíveis ou 

desejáveis aspirações de um consumidor-sujeito que, então, é induzido ao consumo. Como 

apresentação, diz-se da publicidade que, pressionada diante do cenário de mudanças 

características da cibercultura, partiria em busca da manutenção do seu status de porta-voz e 

espelho da sociedade de consumo, aceitando a presença do “sujeito” como co-participante da 

ação da comunicação publicitária. Um sujeito-consumidor, em que a ocorrência da inversão 

dos papéis clássicos do emissor-receptor do meio/mensagem poderia ser compartilhado por 

ambos. Considera as hipóteses da “adesão” ou “rejeição” da publicidade em relação a esse 

fluxo. A rejeição significando a manutenção da sua função persuasiva como prioritária e a 

negação do sujeito como participante do “texto” publicitário. Com a adesão, a publicidade 

assume a co-participação do sujeito e também a relação de equivalência/transparência com 

ele. Para fundamentar a tese, houve a procura por autores cujas discussões envolvessem a 

Cultura e Ambientes Midiáticos como Lucrécia D’Alessio Ferrara e Marshall McLuhan; além 

de outros como Edgard Morin, Zigmunt Bauman, Jean Baudrillard e Gilles Lipovetsky, que 

priorizam estudos sobre o momento presente sob forte impacto das transformações 

essencialmente cambiantes como o ciberespaço. A tese mostrou que a mudança em fluxo da 

linguagem da representação para a da apresentação ocorre, e tem no sujeito-consumidor o 

vetor que determina seu destino, cabendo à publicidade procurá-lo e apresentar-se em meio ao 

líquido da sociedade por ambos compartilhado. São, portanto semelhantes em meio à imersão 

e no uso da sedução como maneira de vir ao mundo da comunicação, compartilhando também 

da mesma metáfora, a da apresentação. 

Palavras-chave: contemporaneidade; comunicação; imersão; mediação; publicidade; sujeito. 



ABSTRACT 

 

The research´s objective is to study the characteristics of the changes of advertising 

language, when it lies under the impact of new communication technologies, which generate 

cyberspace and cyber culture. Its study´s objects are campaigns developed in the period 

between 1960-1980 and 1990-2010 - Lux (1963), Limpol (1978), Gol (2007) and Seda 

(2008); other campaigns were remembered for emphasizing aspects arising from major 

campaigns to analysis, such as Fox (2010) and Coca-Cola (2010). The question to be 

answered is: would the advertising be involved in a flow in which its language ceases to be a 

representation and becomes the presentation? The understanding is that through the exercise 

of representation, a third subject, "he / they", is placed on stage to represent possible or 

desirable aspirations of a subject-consumer that is, then, induced to consumption. On 

presentation, it is said that advertising, pressed against a backdrop of changing characteristics 

of cyber culture, would leave in search of maintaining its status as spokesperson and mirror 

of the consumer society, accepting the presence of the "subject" as a co-participant of the 

advertising communication´s action. A subject-consumer, in which occurs the reversal of the 

classical roles of transmitter-receiver of the medium/message, could be shared by both. He 

considers the assumptions of "membership" or "rejection" of advertising in relation to this 

flow. The rejection means the maintenance of its persuasive function as a priority and the 

denial of the subject as a participant in the advertising´s "text". With membership, 

advertising takes the co-participation of the subject and also the equivalence/transparency 

relation with him. To give the thesis fundaments, there was a search for authors whose 

discussions involves Culture and Media´s Environments, such as Lucrécia D’Alessio Ferrara 

and Marshall McLuhan; besides others like Edgard Morin, Zigmunt Bauman, Jean 

Baudrillard and Gilles Lipovetsky, which prioritize studies on the present moment under the 

strong impact of essentially changing transformations like cyberspace. The thesis showed 

that the change in the flow from the representation language to the presentation one occurs, 

and that the subject-consumer is a vector that determines its fate, while it is advertising´s 

duty to look it up and introduce itself within the society´s liquid by both shared. Therefore, 

they are so similar in the midst of immersion and using seduction as a way to come to the 

world of communication, sharing also the same metaphor, the presentation. 

Keywords: contemporary; communication; immersion; mediation; advertising; subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo como objeto de estudo as campanhas desenvolvidas no período compreendido 

entre 1960-1980 e 1990-2010, esta pesquisa questiona as características das mudanças da 

linguagem publicitária, quando se situa sob o impacto das novas tecnologias da 

comunicação, geradoras do ciberespaço e da cibercultura. 

A pergunta é: estaria a publicidade envolvida num fluxo em que sua linguagem deixa 

de ser a da representação e passa a ser a da apresentação? 

Como representação entende-se aquela publicidade que, vinda da prática social 

persuasiva, se assume como porta voz e espelho para a sociedade de consumo, procurando 

exercer o papel de principal influenciadora sobre a decisão de consumo do “sujeito” levando-

o à ação (pré) determinada, à compra do que foi anunciado. Cumpre tal tarefa, a partir da 

organização de recursos verbais e não verbais, para gerar a circulação de sentidos que 

representam a lógica da ação mercadológica. 

Como apresentação diz-se da publicidade que pressionada diante do cenário de 

mudanças características da cibercultura, partiria em busca da manutenção daquele seu status 

de porta voz e espelho, aceitando a presença do “sujeito” como co-participante da ação da 

comunicação publicitária, em que a ocorrência da inversão dos papéis clássicos do emissor-

receptor do meio/mensagem poderia ser compartilhado por ambos. 

Como apresentação, a publicidade procuraria ainda garantir a influência que exerce 

como mediadora, assumindo a prática da sedução diante do “sujeito”, que tem se 

“apresentado” em primeira pessoa como potente para, inclusive, interferir na própria 

linguagem publicitária, que “quer se mostrar para se ver” em meio à tecnologia e aos temas 

do contemporâneo com os quais convive. 

Diante de tal questão, o que nos parece e cabe à pesquisa estudar e procurar 

demonstrar é que a possibilidade de mudança do discurso da representação para o de 

apresentação vem acontecendo em fluxo, um fluxo imersivo de informações no qual se passa 

de “A” (da representação) para “B” (da apresentação). 

Entende-se aqui como (se houvesse) uma sequência de passos necessários para atingir 

um determinado fim (A � B), mas não lineares ou predeterminados e sim difusos e fluidos 
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como a sociedade que se desenha contemporânea. Aqui cabe uma posição desta tese: conta-

se com a participação cada vez maior do “sujeito”. 

A tese parte do momento entre as décadas de 1960 e 1980 onde, sob o exercício de 

representação, um terceiro, “ele/eles”, é posto em cena para representar possíveis ou 

desejáveis aspirações de um consumidor que, então, é induzido ao consumo. É a publicidade 

que se dirige ao consumidor através de sujeitos fictícios, mas que o representa nas diversas 

situações de consumo de marcas, produtos e serviços. Não são os “consumidores-sujeitos” 

que estão em cena agindo nessas situações, mas artistas, modelos fotográficos e outros 

profissionais atuando e interpretando os diversos papéis de oferta e venda feitas pela 

publicidade; todos envolvidos com a representação/encenação de papéis que surgem “em 

lugar” do “consumidor-sujeito”, dando conta, porém, de projetar o comportamento esperado 

como resultado da ação da publicidade. 

A relação entre o emissor e o receptor no espaço da comunicação publicitária 

acontecia assim, através da intermediação feita pelos meios impressos e eletrônicos; meios 

que, como limites, mantinham a separação entre o emissor e o receptor, reduzindo e mesmo 

impossibilitando o contato e/ou qualquer troca entre eles.  

De um lado, o emissor assumia o controle da produção técnica e conceitual das 

interfaces das páginas de revistas e jornais, e/ou dos programas de rádio e TV; assumindo, na 

verdade, toda a produção simbólica envolvida na comunicação voltada para a sociedade e o 

fazia a partir de um recorte único da realidade, o dele.  

Do outro, o receptor colocava-se como observador diante das mesmas interfaces 

agora prontas para o consumo por meio das bancas de jornal e revistas, ou dos aparelhos de 

rádio e TV. Era o receptor da informação, o “consumidor-objeto” do conteúdo publicitário 

colocado à sua frente sem a possibilidade de interferência na sua geração/emissão. 

A característica de rigidez das interfaces comunicacionais daquele momento 

colaborava para a confirmação de um modelo de comunicação tido como de “um-para-

todos” (LÉVY, 1997, 1999); uma única fonte que produz e distribui o mesmo conteúdo 

procurando atingir um grande público, qual seja a massa de consumidores. 

Com a chegada dos anos 90, ocorre um ponto de inflexão dessa relação tendo, como 

possibilidade, a ruptura do modelo de comunicação publicitária apoiado na representação 

com estímulo persuasivo. Foi o momento da emergência dos novos meios e das novas 
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mídias, com a intensa digitalização da informação e a consequente construção de uma rede 

de trocas potencializada dentro da sociedade de consumo. 

A emergência da tecnologia digital substitui a rígida e unívoca mensagem persuasiva 

por interfaces cada vez mais porosas que permitiria a troca na relação emissor-receptor, 

criando a possibilidade da mudança para um modelo de comunicação conhecido como 

“todos-todos” (LÉVY, 1997, 1999), muitos cumprindo o papel da emissão ou da recepção, 

simultaneamente. 

Desde então, a publicidade parece seguir em permanente questionamento sobre si 

mesma em meio a um ecossistema especial, o “bios mediático” (SODRÉ, 2002), onde o 

sujeito contemporâneo a vê, a constrói e é visto por ela. 

Qual o papel da publicidade diante das mudanças na sociedade contemporânea? 

Manter a linguagem da representação e assumir o discurso persuasivo diante do 

consumidor-sujeito?  

Abraçar a mudança de linguagem para a da apresentação procurando acompanhar o 

sujeito-consumidor e compartilhar com ele o discurso da sedução? Mais, aceitar a mudança 

da linguagem publicitária que tornaria clara ainda outra mudança, a da relação de 

controle/poder do “consumidor-sujeito” que, pela inversão, passaria a “sujeito-consumidor”? 

Se assim for, o sujeito estaria “deixando de lado” um terceiro que o representaria, 

aquele sob total controle da publicidade, e assumiria o papel do “sujeito-consumidor” como 

o “primeiro”, um “eu” que passaria a ter e a construir cada vez mais a sua participação no 

dia-a-dia da sociedade de consumo e, por consequência, nas campanhas publicitárias que 

surgiriam a partir daquele momento. 

Lembremos que em meio à emergência da cibercultura com forte presença da 

tecnologia e das discussões ligadas ao desenvolvimento e utilização das suas interfaces, 

surgiram e mantém-se em expansão a pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas de acesso público, muitas delas do mesmo universo profissional através do qual 

a publicidade realiza as suas ações. 

No momento da publicidade de representação, o “consumidor-objeto”, em contato 

com a oferta de diferentes mídias – a TV ou o rádio, o jornal ou a revista –, percebia o 

sucesso do consumo na atividade comunicativa, afinal o objeto das campanhas deveria 

confirmar a validade da “representação pela publicidade”. Não nos parece, no entanto, que 
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seu envolvimento fosse tão intenso ao ponto de “arrastá-lo” num processo que chamamos de 

imersão, onde seus sentidos e sua atenção seriam entendidos como mais uma parte passiva 

do processo comunicativo, e a relação tempo-espaço determinada durante a ação de 

consumo. Ao contrário, há que perceber, por exemplo, a clara separação entre o 

“consumidor-objeto” e as mídias à sua volta, onde uma vez persuadido pela comunicação, só 

lhe caberia o deslocamento no tempo-espaço para confirmar sua experiência de consumo, ou 

identificar algum local habilitado e dirigir-se até ele para, enfim, tornar efetivo, além de 

simbólico, o ato do consumo. 

A representação não supõe a imersão nem o fluxo imersivo. 

Foi a partir dos anos 90 que o “consumidor-objeto” começaria outra prática, a 

“mostrar-se para ver-se”, e pressionaria a própria publicidade a seguir os seus passos na 

possibilidade de mudança da conjugação do tempo verbal da ação comunicativa, da terceira 

pessoa, “eles” (me representam), para a primeira, “eu” (me apresento), fazendo surgir daí um 

receptor-ativo, nosso “sujeito1-consumidor”. 

É ele, o “sujeito-consumidor”, que a partir dali, procurando diminuir a distância entre 

a emissão e a recepção, poderia inserir-se no fluxo de informações como partícipe da sua 

fluidez, como se fizesse parte dela, com a possibilidade de manipular e organizar o “dado 

bruto” da informação (sua mensagem) em comunicação, ou seja, um processo que envolve 

justamente a troca de informações; melhor, num relacionamento e não numa transferência 

unilateral de “dados”. 

Nosso “sujeito-consumidor” começaria a vestir as características de um anfíbio, 

habilitando-se a viver em dois ambientes diferentes, pois conviveria com o meio líquido e 

difuso da sociedade contemporânea (BAUMAN, 2001), onde encontraria, ao mesmo tempo, 

o fluxo da informação, o ambiente adequado para exercer esse papel, pois extrairia dele o 

próprio “ar” simbólico capaz de animá-lo para questionar e agir em meio à ela; e a utilização 

da multiplicidade das mídias como meio técnico disponível à sua volta; quer pela mediação, 

que além do processo de recepção das mensagens, segue pelas relações sociais e culturais 

presentes na sociedade contemporânea (MARTIN-BARBERO, 2001).  

                                                
1 “(…) o termo sujeito remete a um ‘ser’, a um ‘princípio ativo’ suscetível não apenas de possuir qualidades, mas 
igualmente de efetuar atos” (GREIMAS, 2008, p.487); na notação “sujeito-consumidor” destacamos a 
reconhecimento do sujeito como aquele que deixa de ser o ”objeto” da relação de consumo. 
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Como um anfíbio, o sujeito-consumidor estaria imerso no meio que o abrigaria, lá a 

água, aqui a comunicação. 

A linguagem da apresentação daria conta do entendimento desse fluxo imersivo, em 

que seria possível ter o sujeito-consumidor como parte de um mapa que, uma vez aberto, é 

“conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22), e assim a publicidade 

continuaria a desempenhar o papel de grande mediadora das relações de consumo, e ao 

mesmo tempo estabelecer relações de entretenimento com a própria publicidade e com os 

sujeitos-consumidores. 

A imersão a que nos referimos é o estado em que o sujeito-consumidor é também 

produtor de informação e, como anfíbio, pode mostrar seu “poder” de apreensão e adaptação 

a ambientes diferentes: suas habilidades ligadas à linguagem publicitária, parte do seu meio, 

e também do uso da tecnologia (do digital) como prerrogativa para lidar com o meio 

“líquido” em que sua presença se encerra. 

Líquido, como metáfora de uma exploração da riqueza e da extensão dos seus 

sentidos, com suas leituras/escrituras, tanto denotativas quanto conotativas. 

Denotativas, quando trata do líquido que remete à noção de fluidez, corrente, 

movimento, indeterminação, algo que se molda à forma daquilo que o contém, como a água 

para o anfíbio, mas também a comunicação para o sujeito.  

Conotativas, quando o termo desdobra-se em oposição ao sólido, uma metáfora 

importante dentro da nossa discussão, pois estamos tratando da possibilidade de mudança de 

linguagem, não imediata, mas em fluxo diverso de alternativas onde, num momento mais 

“sólido”, a linguagem publicitária teria operado pela representação, mas que parece seguir 

para outra ação mais “líquida”, a apresentação. 

São temas presentes quando tratamos do contemporâneo (COSTA, 2010), do 

momento em que a comunicação se faz das mais diversas maneiras, e os meios impressos, 

eletrônicos e digitais se sobrepõe no tempo-espaço como se fossem camadas aguardando a 

decisão do sujeito-consumidor, para que alguma delas ganhe importância em relação às 

outras. 

Questões, como a construção da identidade do sujeito-consumidor, por exemplo, 

podem sofrer a influência da sua presença/ação em rede, das comunidades virtuais que 
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frequenta, com informações disponibilizadas a partir dos diferentes devices2 à sua volta, quer 

por sua decisão/permissão, quer não. Muito além, portanto, da identificação dos seus hábitos 

de consumo, ou das marcas/produtos/serviços que, pretensamente, podia escolher. 

É esse sujeito-consumidor que parece “demandar” participação frente à publicidade, o 

que nos aproxima do tema da interação/interatividade — uma espécie de fusão “emissão-

recepção”—, como mais uma das características desse momento onde a apresentação, como 

forma de linguagem da publicidade, poderia receber do sujeito-consumidor sua 

presença/participação e a publicidade poderia se apresentar como espelho/reflexo. 

O que observamos é que, no alto grau de complexidade que cerca e dá o “tom” da 

sociedade contemporânea (MORIN, 2008), a publicidade procuraria “jogar” com o sujeito-

consumidor mas, para tanto, participar do mesmo “jogo” e igualmente, “mostrar-se” para 

“ver-se”. 

9 janeiro de 2007 foi a data escolhida para lançamento do iPhone, um smartphone3, o 

primeiro aparelho de telefonia celular do portfolio de produtos da Apple Inc., empresa que 

até aquele momento não atuava nesse mercado e não possuía qualquer ligação com ele. 

O evento teve transmissão online, e pelo seu endereço4 virtual poderia ser 

acompanhado em qualquer parte do planeta onde houvesse algum ponto de conexão à 

internet. 

Steve Jobs5, ele próprio uma interface comunicativa vestindo o seu traje 

“descontraído” — jeans, tênis, blusa preta de gola alta —, parecia dizer à platéia que o 

                                                
2 Device = s. dispositivo, aparelho; artifício, truque, artimanha; (Informática) chip de hardware que é capaz de 
receber ou mandar dados; nessa tese, o termo também nos serve para identificar “extensões” tecnológicas 
utilizadas pelo sujeito. 
3 Smartphone, numa tradução livre do inglês, é um telefone celular com funcionalidades avançadas sendo as 
principais a capacidade de conexão com redes de dados para acesso à internet, a capacidade de sincronização dos 
dados do organizador com um computador pessoal e uma agenda de contatos que pode utilizar toda a memória 
disponível do celular – não é limitada a um número fixo de contatos. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone. 
4 O endereço virtual daquela apresentação não está disponível, mas o evento de lançamento pode ser visto em 
duas partes, pelo endereçamento abaixo (acesso realizado em 5 de novembro de 2011):  
- http://www.youtube.com/watch?v=6uW-E496FXg&feature=related (parte 1); 
- http://www.youtube.com/watch?v=Vququ7x8gnw&feature=related (parte 2). 
5 Steven Paul Jobs, mais conhecido como Steve Jobs (San Francisco, California, 24 de fevereiro de 1955 - Palo 
Alto, California, 5 de outubro de 2011) cofundador das empresas Apple Inc, da NeXT e do estúdio Pixar. Criou 
notoriedade em torno de seu nome por levar a cabo uma política industrial que valoriza a inovação e o design de 
seus produtos. 
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acompanhava, “façam como eu”, num convite extremamente persuasivo para a tomada de 

conhecimento das características do aparelho, o iPhone, principal atração do evento.  

Jobs mantém a platéia em suspense, mede os passos de um lado a outro do palco que 

ocupa bem a frente de todos, tanto no auditório lotado, quanto daqueles que estavam “juntos” 

em conexão pela internet. 

Começa a destacar o papel inovador da empresa que igualmente representa, e destaca 

a busca pela simplicidade como uma das suas maiores características. Põe em cena vários 

dos prováveis concorrentes do produto prestes a ser lançado, e os critica, aponta o excesso de 

botões, o uso de interfaces complexas e pouco amigáveis em relação a quem as utilizaria. 

Dirige-se à platéia e parece congelar o tempo, estava prestes a anunciar as boas novas 

para o mundo conectado.  

Num momento, mostra-o como uma espécie de minotauro — metade o limpo iPod6, 

metade um telefone à Graham Bell. Noutro, surge o iPhone, e tudo começa a ganhar forma e 

função; o device é mostrado como simples, natural e tátil como deve ser a percepção do 

humano frente às suas extensões. Caso Nicholas Negroponte (1995), estivesse 

acompanhando o evento, veria a interface desaparecer frente aos seus olhos, tão natural 

quanto o “venha Rex” do seu cãozinho de estimação.  

Jobs ainda diz, num evidente contraponto às características recém criticadas nos 

concorrentes citados anteriormente, “vamos explorar o melhor instrumento de acesso do 

mundo. Nascemos com dez deles, nosso dedos”, ressaltando o uso do toque humano, como a 

“tecnologia” necessária para fazer o iPhone funcionar. 

Sem qualquer botão aparente, mas com uma tela de vidro de 3,5" de altura, sensível 

ao toque dos dedos, o touchscreen, o aparelho prometia à maneira persuasiva, combinar as 

funções de tocador de músicas, ou de vídeos, fotografar e ver fotos, além dos recursos de voz 

e telefonia. Mais ainda, habilitado para acessar a internet sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, e 

capaz de sincronizar dados de agenda, e-mails, calendários, mensagens de voz e de texto. 

Todas, ferramentas conhecidas, mas até aquele momento, não disponíveis da maneira 

integrada num dispositivo como o aparelho celular. 

                                                
6 iPod refere-se a tocadores de áudio digital projetados e vendidos pela empresaApple Inc. O "POD" é a sigla de 
"Portable On Demand", o que em tradução livre poderia ser algo como "portátil sob desejo"; a letra "i" na frente, 
significando "eu" em inglês, num sentido pessoal como "o portátil que eu desejo" ou "o portátil que sempre 
quis". 
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A tela foi mostrada como uma interface pronta para o uso daqueles que, postos em 

rede, percebiam a possibilidade de conectar-se a tudo que fazia sentido no universo da 

cibercultura, e todos aqueles que compartilhavam das mesmas ações. Naquele momento, o 

“telefone” iPhone começava a ser visto como um ponto-de-acesso móvel à rede.  

Apagado era apenas um objeto em preto e prata; quando ligado, iluminava-se 

trazendo um diagrama colorido de ferramentas — aplicativos para as diferentes necessidades 

dos seus usuários —, um aparelho cuja simplicidade de manuseio até então distante do 

sujeito-consumidor, mostrava-se como uma espécie de fio de Ariadne, ou melhor, uma chave 

para abrir caminhos em meio às conexões do emaranhado de pontos da internet, aqueles 

determinados pelas escolhas do usuário do aparelho. 

Steve Jobs divertia-se: estava ali, ironicamente, como aquele que se “apresentava” 

durante o evento como apenas “mais um” sujeito-consumidor fazendo a descoberta do 

aparelho, mas na verdade é ele o “representante” daqueles que o acompanham como platéia 

diante do palco ou da tela do computador espalhada pelo mundo da conexão. “A Apple está 

reinventando o telefone”7 (JOBS, 2007). 

 

Figura 1: Lançamento do iPhnoe, em 09/01/2007 

Fonte: http://technabob.com/blog/2007/01/09/ apple-macworld-2007-big-announcements-apple-tv-and-iphone 

 

Experimenta a imersão mediática quando demonstra as possibilidades disponíveis no 

novo suporte: usa o mapa do GoogleMaps8, que utiliza o sistema de GPS9, para localizar 

                                                
7 Frase atribuída a Steve Jobs durante o evento de lançamento do iPhone na ExpoMacworld, San Francisco, em 9 
de janeiro de 2007(http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2007/01/09/287351816.asp). 
8 GoogleMaps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra gratuito na web 
fornecido e desenvolvido pela empresa Google Inc. 
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seus amigos/colaboradores/endereços pelo território estadunidense, aproveita para, de 

imediato, realizar uma ligação telefônica para uma das pessoas encontradas; resolve em 

outro momento fazer uma teleconferência tendo o seu aparelho como o ponto de encontro 

para as trocas entre os participantes; aproveita ainda para fazer uma visita aos vídeos mais 

acessados no YouTube10; descansa do passeio ao som das músicas guardadas no aparelho 

para sua apreciação. 

O seu “passeio” serve-se da prática da sedução para convidar cada um dos sujeitos-

consumidores conectados a compartilhar da mesma experiência e imaginarem-se a si 

mesmos em meio a ele, para que em seguida cada qual assuma o seu próprio “passeio”, 

assim que possua a mesma chave, o iPhone. 

Por fim, o “sonho” postergado, Jobs avisa a todos que o device estará disponível em 

até seis meses daquele evento e provoca uma verdadeira paralização no mercado de 

aparelhos celulares11.  

Nosso olhar não viu apenas o lançamento de um produto, mas sim um evento que nos 

despertou para o questionamento que essa tese pretende responder. 

A apresentação de que o iPhone foi objeto, atualizou-nos frente à concepção de uma 

rede cada vez mais semântica12, com as intenções de uma web 3.013, onde as formas de 

comunicação gravitam em torno do sujeito conectado, contendo a potência da atualização no 

momento em que ele assim desejar, em um processo de imersão mediática que o envolve, o 

agencia14, e o acompanha em meio à sua própria ação em rede. Faz-nos recordar também do 

                                                                                                                                                   
9 Sistema de Posicionamento Global, do inglês Global Positioning System, inclui um conjunto de satélites; é um 
sistema de informação que fornece via rádio a um aparelho receptor móvel a sua posição com referência às 
coordenadas terrestres. 
10 YouTube é um site que permite aos seus usuários carregar e compartilhar vídeos em formato digital. 
11 Folha de S. Paulo, caderno Dinheiro, edição de 10 de janeiro de 2007. 
12 A web semântica é uma proposta de extensão da web atual feita por Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora 
Lassila, num artigo publicado na Scientific American, maio de 2001, que permitirá aos computadores e pessoas 
trabalharem em cooperação. 
13 A web 3.0 propõe-se a ser a terceira geração da Internet. A primeira, web 1.0, foi a implantação e 
popularização da rede em si; a web 2.0 é a que o mundo vive hoje, centrada nos mecanismos de busca como 
Google e nos sites de colaboração do internauta, como Wikipedia, YouTube e os sites de relacionamento social, 
como o Facebook e Orkut. A web 3.0 pretende ser a organização e o uso de maneira mais inteligente de todo o 
conhecimento já disponível na Internet. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_3.0. Acesso em 
17/08/2011. 
14 Agenciamento (agency) - termo que os povos de língua inglesa utilizam para designar a sensação 
experimentada por um interator de que uma ação significante é resultado de sua decisão ou escolha. Nos meios 
digitais (videogames, realidade virtual, ambientes colaborativos baseados em rede, etc.) nós nos defrontamos o 
tempo todo com um mundo que é dinamicamente alterado pela nossa participação (Arlindo Machado - trabalho 
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Homo media, de Vicente Gosciola (2003): “que não só está entre os meios de comunicação, 

mas neles interfere e por eles é influenciado”. 

Por fim, o homem unidimensional15 (MARCUSE, 1973), dependente do tempo 

extenso, preso às estruturas da comunicação de massa, se desfaz. Alternativas a ele têm 

surgido como resultado da busca (de muitos) para reagir dentro das possibilidades presentes 

nos temas da Cibercultura, definido e marcado pelas tecnologias digitais onde o sujeito-

consumidor substitui a massa de consumidores.  

A publicidade, para manter-se, como já dissemos, como o espelho do sujeito-

consumidor/sociedade, procura distanciar-se da prática que a consagrou como uma das 

pontas do processo de comunicação linear: isolada e hegemônica no exercício do controle e 

emissão da mensagem. Agora, procura atuar na rede de modo a estar sempre entre os 

primeiros e mais vistos resultados dos mecanismos de busca pela internet como Google, Bing 

e Yahoo. 

Flerta com a metalinguagem16 para expor-se, falar sobre si mesma fazendo com que 

dois mundos, o da “ficção” e o da “realidade”, mesclados pela prática da sedução, 

interpenetrem-se e tenham como saldo dessa aparente “confusão”, o compartilhamento da 

experiência comunicativa - e de consumo. A prática da metalinguagem se transformaria em 

uma organização lúdica do meio/mensagem, capaz de capturar a atenção de um eventual 

sujeito-consumidor.  

Vale, como exemplo, o filme da campanha dos caminhões da montadora Volkswagen 

criado pela AlmapBBDO17: um caminhão estacionado em meio ao rebanho que irá 

transportar, é montado dentro das necessidades do provável comprador. O processo 

publicitário de produção do filme é deixado sob os olhares do sujeito-consumidor à frente da 

                                                                                                                                                   
apresentado no NP07 – Núcleo de Pesquisa Comunicação Audiovisual - XXV Congresso Anual em Ciência da 
Comunicação (Salvador/BA, 4 e 5 de setembro de 2002). 
15 O Homem Unidimensional, para Herbert Marcuse, seria o produto da sociedade de massa, consumista em 
excesso, em que tudo é comercializável. Nessa sociedade, as atividades, ideias e mesmo os desejos são impostos 
por forças exteriores. 
16 Em Lógica e Linguística, “metalinguagem” é uma linguagem usada para descrever algo sobre outra(s) 
linguagens (linguagens objeto). Modelos formais sintáticos para descrição gramatical, e.g. gramática gerativa, 
são um tipo de metalinguagem. De modo mais amplo, metalinguagem pode referir-se a qualquer terminologia ou 
linguagem usada para descrever uma linguagem em si mesma — uma descrição gramatical, por exemplo, ou um 
discussão sobre o uso de uma linguagem) procurando a parceria do sujeito no usofruto da mensagem, 
compartilhando o seu espaço naação comunicativa permitindo-se "jogar", num apelo/convite lúdico, com ele. 
17 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=_-TMK9HRKrk&feature=colike. 



 

11 

 interface (TV, cinema, internet), que “vê” como o filme foi feito para encantá-lo. É a 

publicidade “falando” sobre si mesma, e mesmo havendo informação disponível sobre a 

prática da produção e pós-produção de filmes, e o que foi mostrado passou por intenso 

processo de adequação aos tempos e modos para a exibição, parece contar com a aprovação e 

a “cumplicidade” do sujeito-consumidor. 

Pela linguagem da “apresentação”, procura aproximar-se do sujeito-consumidor, 

aceitando a estratégia da co-autoria/compartilhamento da comunicação publicitária não-

linear característico da cibercultura onde, muitas vezes, o sujeito-consumidor “chega antes” e 

diz de que maneira “quer”, ou “não quer” a comunicação da qual faz parte. 

“Uma linda família feliz. Sorridentes, com roupas bonitas e limpas, um casal e seus 

dois filhos, sentados à mesa, se entreolham com carinho enquanto passam uma espátula cheia 

de margarina numa torrada douradinha. Fazem cara de apetite e mordem a fatia de pão, 

seguindo-se um sonoro: "Hum, delícia!". Assim começa o dia para uma família perfeita: a 

família do comercial de margarina, ou de leite, ou de suco, ou iogurte18” (Patrícia Araújo). 

No momento da “apresentação” nos parece que a prática persuasiva da “perfeição” 

excessivamente “perfeita” de um mundo “perfeito”, é rejeitada por ser justamente um 

modelo de representação. Por demais previsível como no exemplo destacado, o excesso 

provocado pela repetição tende ao enfado visual/semântico.  

A realidade imediata do sujeito-consumidor se apresenta mais diversa, com mais 

interferências do acaso do que o cenário ou a edição de filmes e trilhas podem prever. É o 

que se vê em exemplos vindos do YouTube e das redes sociais19, espaços justamente da 

“apresentação”. A publicidade parece perceber esse fenômeno e busca nele, a visão das vidas 

e o exercício dos poderes midiáticos compartilhados com esse sujeito-consumidor.  

Num dos exemplos selecionados para investigação, os sujeitos-consumidores foram 

convidados a “colaborar” para o desenvolvimento da campanha publicitária “Verdades sobre 

                                                
18 Patrícia Araújo é Bacharela em Administração de Empresas e Especialista em Pedagogia Empresarial 
(patriciaaraujofs@hotmail.com). Disponível em: http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/minha-
margarina/47549/print. Acesso em 10/09/2010. 
19 Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos 
de relações, que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das 
redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 
participantes. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social - cite_note-0. Acesso em 5/11/2011. 
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 o Gol”20, da agência AlmapBBDO onde filmes funcionaram como os ativadores da ação 

publicitária. “Verdades sobre o Gol”, e o endereço eletrônico21 da campanha ficou disponível 

para a colaboração dos sujeitos-consumidores interessados em propor e enviar pela rede suas 

próprias “verdades”, deixando-as à disposição da campanha, da agência publicitária, ou de 

qualquer outro que a acessasse. A agência de publicidade sugeriu a ideia do roteiro a ser 

seguido e os sujeitos deram-lhe continuidade.  

Houve um começo. Coube aos que participaram da proposta continuar o seu 

desenvolvimento onde o site, diferente da TV, pôde ser visitado, apropriado, propondo 

diferentes alternativas para o discurso do material publicitário oferecido e seguindo os 

desejos de compartilhamento da autoria dentro das alternativas oferecidas pelos 

“autores/ativadores” da campanha e, nesse caso, sem qualquer conflito da autoria. 

Uma maneira de questionar/tensionar a relação de emissão/recepção, fazendo com 

que a própria “pretensão” reflexiva da comunicação publicitária seja colocada à prova pois 

que, no momento presente, passa a ter a participação daqueles que antes se colocavam à 

frente do espelho/interface como área de estéril contato unilateral e agora passam a 

ultrapassá-la, procurando, mais uma vez, “mostrar-se” para “ver-se”, passando do discurso 

da representação para a apresentação. 

A pesquisa aponta as características das mudanças na linguagem publicitária, quando 

se situa sob o impacto das novas tecnologias da comunicação como geradoras da 

cibercultura. 

Para dar conta de tal empresa, cabem aos caminhos primeiro analisar e qualificar o 

relacionamento entre os discursos da representação e da apresentação, o fluxo e o processo 

de imersão na comunicação que envolve tanto o sujeito quanto a publicidade. 

Procura-se discriminar cada um desses processos, tendo como necessidade encontrar 

as respostas à questão proposta pela pesquisa.  

Estaria a publicidade envolvida num fluxo em que sua linguagem deixa de ser a da 

representação, passa a ser a da apresentação e, como conseqüência, ultrapassa o território 

                                                
20 Comentários e informações sobre a campanha podem ser obtido no site Sedentário e Hiperativo. Disponível 
em: http://www.sedentario.org/publicidade/as-verdades-sobre-o-gol-gol-facts-3106. Acesso em 12/09/2009. 
21 www.verdadessobreogol.com.br - o blog da campanha já não está mais disponível; foi acessado como parte de 
nossa discussão o site Verdades sobre o Gol (http://www.verdadessobreogol.com.br/Historias.pho). Acesso em 
12/09/2009. 
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consagrado do consumo para alcançar, como alternativa, o entretenimento e as possibilidades 

de descoberta de novas dimensões de seleção oferecidas pelo mercado? 

A partir desse ponto decorrem outras questões que, desdobradas, procuram envolver o 

tema e compreender a sua complexidade. Ressalta-se que a pergunta abre espaços 

importantes para investigar o posicionamento da publicidade frente à tecnologia e, 

sobretudo, o estudo das novas dimensões da sua linguagem.  

Percebemos a participação do outro, o receptor da informação, no espaço antes 

ocupado apenas pela publicidade. O digital sugere/propõe a troca e possível interação entre 

emissor-receptor uma vez que ambos compartilhariam o mesmo meio/mensagem, um espaço 

sempre em construção e onde a interface tecnológica que os separava, agora poderia 

aproximá-los porque tenderia ao zero, à transparência (LEMOS, 2002). 

A publicidade contemporânea multiplica-se em ações diversas, faz uso da tecnologia, 

do entretenimento, da colaboração. O que percebemos é que, entre emissor e receptor, a 

figura do meio/mensagem cumpre outros papéis no processo de emergência da virtualidade. 

É possível identificar a aproximação entre eles até na busca mercadológica pela segmentação 

do público consumidor presente nas ações de comunicação massiva, dos bens e serviços que 

tomaram o sentido da abundância da produção, sempre crescente, nos anos do pós-Segunda 

Guerra. Houve uma multiplicação, própria da dinâmica do capitalismo industrial, financeiro 

e por fim, cognitivo (da informação), onde “o conceito de trabalho abstrato é substituído pelo 

de conhecimento codificado, e o conceito de trabalho concreto pelo de conhecimento tácito” 

(HERSCOVICI, 2006)22, gerando possibilidades de atendimento das novas necessidades 

desenvolvidas pela sociedade, sejam elas autênticas ou criadas, tendo o mercado como seu 

incentivador e a publicidade como sua prima-donna. 

Tendo em vista o estudo das características da comunicação publicitária no âmbito 

das diferenças introduzidas pelos novos meios e novas tecnologias, a tese contém três 

hipóteses ligadas à sua questão principal: 

A publicidade mantém a linguagem da representação e confirma a prática persuasiva 

diante do “consumidor-sujeito”?  

A publicidade abraça a mudança de linguagem para apresentação, procurando 

acompanhar o sujeito-consumidor e compartilhar com ele o discurso da sedução?  

                                                
22 HERSCOVICI, Alain, in UNIrevista, Vol. 3, n° 1 (julho 2006). Conhecimento, capitalismo imaterial e 
trabalho: alguns elementos de análise, ISSN 1809-4651. 
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Aceita a mudança da linguagem publicitária que tornaria clara ainda outra mudança, a 

relação de controle/poder do “consumidor-objeto” que, pela inversão, passaria a “sujeito-

consumidor”? 

São questões que guardam relação direta com os caminhos da tese e a partir delas 

torna-se possível contrapor os cenários de modo dialógico, onde a linguagem da 

“representação”e/ou da "apresentação" podem apontar diferentes destinos da comunicação 

publicitária submetida à participação do sujeito-consumidor.  

  



 

15 

1 REPRESENTAÇÃO 

 

“Durante a segunda metade do século XX, abriu-se um novo capítulo da história das 
imagens, da tela e, portanto, do cinema. A televisão é o primeiro grande vetor dessa 
transformação” (LIPOVETSKY, 2009). 

 

Neste primeiro capítulo, nossa proposta é, não só de contextualizar a linguagem 

publicitária, mas também investigar o fluxo informacional/publicitário no período 

compreendido entre 1960 e 1980, momento da excelência das práticas persuasivas e da 

linguagem da representação na comunicação publicitária, a fim de destacar a importância do 

funcionamento do meio mídia, em particular a TV e suas atuações mediáticas durante aquela 

época. 

Foi o momento em que se estava construindo/conhecendo a “aldeia global” anunciada 

por McLuhan em “A Galáxia de Gutenberg” (1962). Momento a partir do qual a 

comunicação - a publicidade, em particular - adquiria maior importância na 

sociedade/cultura gestada nos anos pós-Segunda Guerra, um período fortemente influenciado 

pelo aumento da produção de bens e no consumo em massa, consequência, também, da 

própria proliferação e difusão de imagens geradas pela “dupla” comunicação/publicidade que 

tinha como “missão” a prática da persuasão. Procurava-se identificar, diferenciar e informar 

a sociedade sobre as propriedades e funções do que era oferecido num mercado cada vez 

mais global. 

Esse momento é importante para caracterizar a atuação da comunicação publicitária 

brasileira para que seja possível, a partir da análise de peças publicitárias, definir, no 

presente texto, a importância daquele período para a evolução da publicidade como 

linguagem. 

Entenderemos a publicidade a partir daqui como espaço simbólico de representação 

da realidade onde: 

 

“(...) tudo tende a confluir para a imagem publicitária como valor coletivo e que 
pode tornar a interpretação cênica da realidade mais importante do que qualquer 
modo tradicional de representação (...)” (SODRÉ, 2002, p.5).  

 

Também, como nos sugere Regiane M. Nakagawa (2007, p.37), quando busca a 

diferenciação entre a função mercadológia da comunicativa na publicidade: 
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“(...) toda mensagem constitui um representação que está no lugar de alguma outra 
coisa para um ente, no qual ocorre a geração de significados que, muitas vezes, 
podem ultrapassar aqueles previstos pelo objetivo que direcionou a elaboração do 
arranjo sígnico” (NAKAGAWA, 2007).  
 

A análise de dois filmes publicitários – campanhas da Lux (1963) e Limpol (1978) –, 

bem como de características da publicidade nos meios impressos e audiovisuais ao longo 

desse primeiro período, poderão sustentar a proposta deste capítulo onde se busca o 

entendimento do processo em que ocorre a transição que acreditamos estar em curso, da 

linguagem da representação para a da apresentação. E, dentro do mesmo fluxo, a 

participação do indivíduo, que chamaremos de consumidor-objeto, depois consumidor-

sujeito, para chegar ao “estado” de sujeito-consumidor – transitando de um para o outro 

conforme as mudanças na linguagem da comunicação, todos em meio às várias 

transformações e mesmo à ruptura de padrões e comportamentos, tanto sociais quanto 

profissionais. 

Entender esse processo é importante para o estudo das mudanças que atingiram meios 

e a própria mídia, muitas determinadas pelas diferentes possibilidades da prática 

comunicativa durante o período analisado e, como consequência, (co)responsáveis por uma 

demarcação das práticas publicitárias ao longo do período, criando o que podemos chamar de 

publicidade “tradicional” frente a outra que entendemos como “contemporânea”. 

É a construção desse fio condutor que pode nos levar ao entendimento desse 

processo/fluxo com que iniciamos este capítulo. 

 

1.1 FLUXO INFORMACIONAL: PUBLICIDADE, MEIOS IMPRESSOS E           
ELETRÔNICOS (RÁDIO, TV)  

 

“Uma nova revista que saía: Manchete. E se explicando: ‘Manchete quer ser uma 
revista de primeiro plano. O máximo que o homem da rua costuma dizer do 
interessante de um assunto é que saiu em manchete’. Enquanto isso, continuavam as 
revistas Fon-Fon, O Malho, a Carioca. Mas as velhas revistas estavam com os dias 
contados. E nas revistas novas, apareciam produtos como ‘Nescafé: O café é feito na 
xícara’, ‘Em três tempos, você faz o café’ ” (RAMOS, 1985). 
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A imprensa só nos encontrou por volta de 1808, quando da transferência da Família 

Real para o Brasil, mantida sob os olhares atentos e cuidados de censura prévia até meados 

de 1820. Um comportamento e funcionamento dependentes da aprovação de outros para o 

exercício do contato com as pessoas, objeto último das publicações, mas a imprensa nascente 

procurava por independência econômica que viria com a “venda” de espaços para as 

primeiras ofertas de produtos e serviços. A publicidade ganhava espaço e já mostrava sua 

prática de mesclar-se à informação e até patrocinar outras atividades que dela se servissem.  

Ainda em 1808, foi veiculado23 o primeiro anúncio pago da história da publicidade 

brasileira, de um imóvel. Foi a época de “quem quer comprar” e do “quem vai querer” 

retirados da linguagem oral dos mascates e incorporado à nossa publicidade (RAMOS, 

MARCONDES, 1995). 

 

Figura 2: Annuncio 

Fonte: RAMOS, Ricardo. Do reclame a comunicação: pequena história da propaganda no Brasil. São Paulo: 
Atual, 1985. 

 

A oferta no jornal representou um divisor de águas entre os gritos pelas ruas e a 

publicidade impressa como nova forma de comunicação que, reconhecendo a 

“incompreensão” momentânea do novo meio, manteve parte daquele estilo para facilitar a 

transposição da linguagem oral para a escrita, que o obrigava a “conformar” a mensagem, ou 

buscar na forma impressa o uso de elementos da linguagem oral para que fosse entendida. 

A publicidade procurou acompanhar o andamento da sociedade frente à “novidade” 

tanto que, por volta de1900, a variedade de formatos dos impressos incluía cartazes, painéis 

ao ar livre, almanaques e revistas como a “Revista da Semana”, “Malho”, “Fon-Fon” e “A 

Careta”. Eram cada vez mais jornais e revistas procurando acompanhar o crescimento de 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e a atividade publicitária depende do 

                                                
23 Edição de 17 de setembro de 1808 da Gazeta do Rio de Janeiro. 
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desenvolvimento/envolvimento para justificar sua influência e participação na vida 

econômica e no dia-a-dia da sociedade da qual faz parte. 

Mas o sentido da mensagem manteve-se o mesmo: o grito, ou o apelo à “atenção” do 

outro de maneira mais “direta”, como se o impresso fosse uma espécie de portator da voz das 

ruas, preocupando-se pouco com a qualidade do texto e produtos/serviços apenas 

mencionados ao lado de títulos como “atenção, muita atenção!” (RAMOS, MARCONDES, 

1995). 

A “voz” surgiu na constituição do rádio com finalidade comercial por volta de 1930, 

quando foram determinantes temas como os avanços técnicos nos sistemas de transmissão, a 

popularização dos aparelhos e a regularidade na inserção de anúncios publicitários na 

programação, colaborando para que as emissoras pudessem ter na sua programação: música 

popular, esportes e informação de atualidades. Surgia o conceito de audiência24 no rádio e 

envolvia ouvintes distribuídos pelo território nacional dirigindo-se a todas as classes sociais 

(MEDEIROS; VIEIRA, 1999). 

Os anunciantes procuravam maneiras de se aproximar dos seus ouvintes, receptores 

privilegiados da informação transmitida, fazendo com que a publicidade no rádio se 

expandisse e obtivesse recursos que superassem os destinados à publicidade exterior. Em 

simultâneo, a necessidade de serviços especializados de criação/produção/gravação de 

anúncios para o rádio, deu lugar ao surgimento das primeiras “produtoras de rádio”: a Cia. 

Royal (1935), que produzia spots e jingles e os estúdios da agência Standard (1937), que 

gravavam os programas patrocinados pelos produtos Colgate-Palmolive (SIMÕES, 1990). 

Ao cabo dessa etapa de experimentação/descoberta dos formatos e soluções 

tecnológicas do material publicitário a ser enviado pelo “ar”, alcançou-se, aproximadamente, 

a 40 emissoras formando uma “rede” descentralizada (FEDERICO, 1982), característica 

fundamental para o envolvimento do sujeito frente ao fluxo de infomarções que já obedecia à 

pauta de temas e se servia das primeiras personalidades midiáticas como intermediárias 

diante da emissão da mensagem que seguia para diferentes localidades, reproduzindo o 

mesmo texto publicitário com personagens e vozes. 

O rádio manteve forte influência no mercado publicitário até 18 de setembro de 1950, 

data da inauguração das transmissões da primeira emissora de televisão do Brasil, TV Tupi, 

                                                
24 Aqueles que apreciam voluntariamente, ou não, um evento; que assistem, escutam e recebem informações. 
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de São Paulo. Até aquele momento coube a ele e aos meios impressos ganharem o espaço 

para o encontro com as pessoas e reafirmar-lhes que a publicidade, uma atividade comercial 

ligada à informação “patrocinava” o acesso à mesma informação, mais até, a publicidade 

trazia a proposta de aproximar marcas, produtos e serviços das pessoas numa sociedade, a 

brasileira, com moldes e hábitos ainda ligados ao agrário, pois cerca de 64% da população 

brasileira estava no campo (IBGE, 1940). 

Com a chegada da TV, a imagem foi acrescentada aos hábitos de consumo midiático 

brasileiro e assim instaurando um território comunicativo em cujas vias, eletrônicas e/ou 

impressas, a sociedade e os sujeitos poderiam ser mantidos “próximos” uns dos outros, 

obedecendo à pauta/agenda apresentada por esses “alicerces”. A representação, que através 

do rádio podia ser ouvida, a partir da TV poderia ser vista. 

Nos seus primeiros anos, a televisão brasileira copiou o modelo estadunidense de 

exploração comercial e não abriu concorrência direta contra os jornais e o rádio, tanto que os 

redatores de anúncios provinham totalmente do rádio, fazendo com que a publicidade 

televisiva da época fosse extremamente “radiofônica” (RAMOS; MARCONDES, 1995). 

Havia um caráter de aventura e os primeiros anos foram marcados pela aprendizagem, com 

muito improviso ao vivo. O aparelho televisor tinha alto custo, era importado, restringindo o 

seu acesso, mas depois das primeiras dificuldades técnicas e de estranhamento do meio, a 

televisão acabou superando o rádio, desenvolvendo uma linguagem própria e se estruturando 

em redes de cobertura nacional a exemplo do próprio rádio. 

A programação da TV era improvisada, gerada completamente ao vivo e os intervalos 

comerciais e seus formatos ainda estavam sendo desenvolvidos. Na história da TV brasileira, 

o rádio “emprestou” parte do seu aprendizado e das suas características para o 

“funcionamento” da TV como a distribuição de tempo e mesmo sobre a realização dos 

primeiros anúncios. 

Ricardo Ramos (1985) lembra que “(...) quando a TV Tupi levou ao ar os primeiros 

programas, anunciantes grandes era coisa que não tinha. Não havia firmas especializadas em 

filmes e jingles” para a TV, era a prática da exibição da peça publicitária “ao vivo ou com 

slides”. Persianas Colúmbia, por exemplo, um dos primeiros anunciantes da TV, foi 

responsável pela utilização das primeiras “garotas-propaganda”, que eram funcionárias da 

emissora. 
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Era comum a prática do “vender a qualquer custo” que começou a ceder lugar para a 

“satisfação garantida”, dando ouvidos às expectativas dos que consomem e tem acesso à 

escolha dos produtos/serviços postos à disposição. Com TV, inicia-se a discussão sobre o 

marketing suas estratégias e a comunicação. 

Theodore Levitt (1983), num artigo publicado originalmente em 1960 na Harvard 

Business Review25, identificou o período com a prática do que chamava de “miopia de 

marketing”, revelando através de seus textos/estudos uma série de erros nas percepções do 

mercado, procurando mostrar a importância da “satisfação” envolvendo os clientes já que, 

para ele, marketing significava “criar e manter clientes”, em contradição com o entendimento 

de que era papel do maketing preocupar-se com a entrega de produtos onde possam ser 

comprados, destacando a produção como atividade principal das empresas. 

Para a American Marketing Association, por exemplo, a atividade do marketing 

constituía no “desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços 

do produtor ao consumidor ou finalizador” (AMA, 1960), destacando sua função gerencial 

de alocação da produção de bens e serviços, uma atividade de negócios. 

Mais atual é a definição de Philip Kotler (2000, p.30) para quem: 

 

“Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 
obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços de valor com os outros”. 

 

Os profissionais de marketing envolvem-se em diferentes tipos de marketing, 

direcionando suas ações conforme o mercado que pretendem atingir. Esse “escopo de 

marketing” baseia-se nos seguintes tipo de marketing: bens, serviços, experiências, eventos, 

pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias. 

Há que fazer breves observações sobre a estratégia e a atividade do marketing que 

“envolvem” as práticas de comunicação como um de seus “braços” frente à ação no 

mercado. À campanha de comunicação/publicidade cabe “persuadir” o sujeito e levá-lo à 

ação de compra, mas antes e pela ordem, três outras instâncias devem ser satisfeitas: o 

produto/serviço, a política de preços e a distribuição/localização (ponto) do bem negociado; 
                                                
25 Artigo disponível em inglês: 
http://faculty.ksu.edu.sa/77740/MBA%20Marketing/Lists/Tasks/Attachments/1/Marketing%20Myopia.pdf; e, 
em português: http://www.tapioca.adm.br/disc/etc/miopia_original.pdf. 
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cumpridas as fases e em conjunto com a sua promoção, formam-se os “4p’s26” do “composto 

de marketing”. 

Destacamos que para a publicidade do produto (disponível no mercado), é necessário 

“conhecer”, através da pesquisa dos hábitos/costumes, o público (consumidor) para quem 

deverá ser “anuciado”. 

É preciso lembrar que, além da publicidade, o esforço de comunicação envolve 

práticas como o jornalismo, as relações públicas, a venda pessoal, promoção de vendas, 

mesmo o merchandising nos pontos-de-venda ou uma forma integrada de divulgação do 

produto. 

Começava-se a “inventar” o consumidor, aquele que, buscando o que poderia 

consumir deveria ser conhecido e investigado para ser atendido/conquistado/persuadido 

dentro do espaço demarcado pelo mercado de trocas potencializado pela economia vigente 

no período do pós-Segunda Guerra, marcado pelo “elogio” ao produto/produção que vinha 

desde o início da Revolução Industrial. 

Estamos tratando do fluxo de informação que a partir desse período passou a envolver 

o sujeito dentro do seu universo. Não devemos nos esquecer que, para que isso ocorresse, 

seria preciso haver um elemento constituinte do processo que pudesse conectar os pontos que 

compõem esse fluxo: o sujeito, os meios e as informações. Esse elemento é a linguagem e é 

dela que trataremos a partir de agora. 

 

1.2 LINGUAGEM 

 

Quando falamos sobre a publicidade, a TV e outros assuntos ligados à comunicação, 

há que se destacar o entendimento, surgimento e construção do conceito de linguagem, 

tratada por Bourdieu (1983) e também por muitos outros autores, como a articuladora da 

comunicação humana e nela da cirscunscrição de um modo de ver e entender o mundo 

segundo uma estrutura, que entendemos ser a da representação. Também da própria lógica da 

                                                
26 O composto mercadológico foi formulado primeiramente por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing 
(1960) e trata do conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem estar atentas se desejam 
perseguir seus objetivos de marketing. O composto é dividido em 4 seções, os "quatro P's": produto (product), 
preço (price), praça (place, ponto de venda/distribuição) e promoção (promotion) . 
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linguagem, a semiótica27, a ser observada pela tese e que “surge como uma necessidade do 

mundo moderno”, em que ocorre “uma expansão desenfreada dos sitemas de representação” 

(FERRARA, 1993). 

Linguagem designa um sistema organizado de símbolos, signos que se põe em lugar 

de alguma ideia e, portanto, pode representá-la. É também um sistema complexo, mas 

fechado, em que suas propriedades desempenham a função de codificação e consolidação 

dos dados obtidos através da percepção humana, transmitindo um determinado sentido ou 

significado e permitindo à sociedade a comunicação/troca das suas experiências. É, portanto, 

um sistema de troca de informações (BOURDIEU, 1983; MORIN, 2008). 

A linguagem, matriz e condutora de nossas preocupações é assim e, em simultâneo, 

determinada pelo ambiente, pelos processos sócio-culturais presentes na forma de 

troca/interação e na construção da realidade de diferentes culturas/sociedades que têm, no 

surgimento e no desenvolvimento de diferentes tecnologias informacionais, a busca pela sua 

continuidade, em que tal desenvolvimento não segue uma sequência linear e abandona 

progressivamente as tecnologias anteriores, portanto ocorre que as tecnologias se sobrepôem, 

convivem no tempo e espaço e, influenciando-se umas às outras, miscigenam-se. 

Lévy (1996) destaca a oralidade primária, o “mundo mágico do ouvido” para 

McLuhan (1962), como a primeira fase das tecnologias informacionais, em que o 

agenciamento/intermediação28 remete ao papel da palavra que, anterior à adoção da escrita, 

tem como função básica a gestão da memória social indo além da livre expressão das pessoas 

ou a comunicação prática do cotidiano. A sociedade que se utiliza da linguagem oral como 

recurso expressivo tem suas coordenadas existenciais de tempo e espaço apoiada em 

lembranças ou na persistência da memória, sobretudo a auditiva, gerando uma relação cíclica 

e simbólica com o tempo, o “eterno retorno”29. 

O “mundo neutro da visão” (McLuhan, 1962), relaciona-se com o estatuto da palavra 

escrita como complemento da oralidade, que introduz uma mudança na relação tempo e 

                                                
27 É a semiótica, segundo Charles Sanders Peirce (1839-1914), que nos faz companhia ao longo do texto. Peirce 
foi o fundador da semiótica, dedicou-se à lógica, à matemática, à filosofia e à linguagem. 
28 “Agenciamento” e “intermediação” são conceitos que serão trabalhados com maior aprofundamento no 
“Capítulo 2 – Apresentação”, para o momento vale dizer que agencimento/intermediação dão conta do que (a 
palavra) coloca entre o emissor (memória) e o receptor da informação. 
29 Conceito filosófico formulado por Friedrich Nietzsche em obras como “A Gaia Ciência”, aforismo 341. 
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espaço no domínio da comunicação. Pela primeira vez os discursos puderam ser separados 

das circunstâncias em que foram produzidos, provocando como consequência a separação 

entre o emissor e o receptor. 

Separadas as mensagens das situações em que são usadas e produzidas, tem início a 

reflexão teórica e as pretensões à universalização do conhecimento. Assim, a partir da 

escrita, o eterno retorno da oralidade é substituído pelas perspectivas da história. 

Lévy (1996) afirma que, diferente do “sinal” da memória, o vestígio escrito é literal, 

sendo assim não sofre as deformações provocadas por elaborações, tendo seu sistema de 

armazenamento próximo daquele da memória humana de curto prazo. Trabalhos diversos de 

antropologia têm demonstrado que indivíduos de culturas escritas tendem a pensar por 

“categorias”; enquanto os de culturas orais captam, primeiro, as “situações”. 

 

“O ‘pensamento lógico’ corresponde a um estrato cultural recente ligado ao alfabeto 
e ao tipo de aprendizagem (escolar) que corresponde a ele (…) um certo tipo de 
pensamento racional ou crítico só pode desenvolver-se ao se relacionar com a 
escrita” (LÉVY, 1996, p.93). 
 

A história ocidental relaciona o início do que entendemos por civilização a partir do 

aparecimento e desenvolvimento da escrita; desde então, a atitude diante da linguagem, do 

conhecimento armazenado, tem sido determinante para o entendimento das diferentes fases 

do desenvolvimento da humanidade. 

Características da linguagem escrita, como: a “linearidade”, o encadeamento “lógico-

sequencial”, a “autoria” e os pressupostos de “veracidade” podem ser lembrados como parte 

dos pilares semânticos que sustentam a civilização ocidental que pôde, com o 

desenvolvimento das técnicas de impressão (1455), disseminar sua “concepção” de mundo – 

religião, filosofia, literatura, ciência –, a partir do texto impresso organizado, segundo a 

estrutura do livro como sua expressão essencial; ou um apanhado físico de folhas de papel 

impressas, linearmente organizadas, transformado em “modelo” dos anseios, ritmos e 

pensamento humano. 

Percebemos o livro como um produto de uma tecnologia informacional específica, 

cultural, social e historicamente determinante para a compreensão da transmissão de 

informação dentro da sociedade. Nele, temos um sentido da leitura obedecendo a uma 

ordem: do início para o fim, da primeira à última linha, da esquerda para a direita, capítulo a 
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capítulo. Uma estrutura e organização da sociedade cuja proposta pode ser chamada de 

“cultura da página impressa”, pois sugere uma interpretação semelhante da realidade 

encerrando em si mesma, desejos humanos de sentido, completude, ordem e autoria. 

A ideia do livro, como uma totalidade que unifica e sintetiza, que determina o sentido 

e orienta a compreensão, faz com que a complexidade, o caos da realidade e a própria 

polivalência da língua possam ser resumidos em uma certeza. Daí, talvez, o conforto quase 

transparente desta forma de construção da realidade dos/nos últimos quatro séculos.  

É essa estrutura e suas consequências que serão agora desenvolvidas em função da 

sua importância para que o mundo ocidental receba a discussão sobre a Modernidade como 

um dos seus vetores de condução e articulação. 

 

1.3 A ESTRUTURA DA PÁGINA IMPRESSA E PUBLICIDADE 

 

Pode-se dizer que foi através das páginas e da estrutura do livro impresso que o 

mundo ocidental envolveu-se com a Modernidade, um conceito que se “refere a estilo, 

costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e 

que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 

1991, p.11), quando transformações promoveram o nascimento de novas instituições de 

poder enquanto outras perdiam sua função. 

Em uma breve e simplificada consideração, entendemos por Modernidade um 

conjunto de ideias ou uma visão de mundo relacionada ao projeto empreendido a partir da 

transição teórica operada por Descartes30: a ruptura com a tradição herdada – o pensamento 

medieval dominado pela Escolástica, baseado na fé – em favor do método e da dúvida, o 

ceticismo metodológico. Um projeto que seria consolidado com a Revolução Industrial e se 

relaciona com o desenvolvimento do capitalismo. 

O surgimento da prensa de tipos móveis (por volta de 1455) e depois, do livro e da 

imprensa, é contemporâneo da emergência do sistema capitalista (por volta de 1450); assim, 

no final do século XV, empresas capitalistas já estavam estabelecidas nos maiores centros de 

comércio da Europa e no decorrer do século XVI expandiram suas atividades, incluindo os 

mercados de outras partes do mundo. 
                                                
30 Principalmente através na obra Discurso sobre o método, publicada em 1656. 
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No desenvolvimento das sociedades modernas, o uso da comunicação através de 

meios técnicos terminou criando novas formas de ação e interação na sociedade, envolvendo 

processos de “mediatização da cultura”, interferindo nas formas de relação social com um 

olhar diferente sobre o outro e sobre o próprio sujeito. As relações sociais, antes face-a-face, 

assumiram características midiáticas, tornando possível, por exemplo, a relação à distância. 

O que estamos procurando dizer é que a linguagem escrita trouxe a intermediação, a 

troca de informação entre interlocutores, não mais de forma direta, mas através de um 

“código” e um “registro”. 

Na oralidade primária, essa troca direta entre uns e outros podia utilizar-se, além das 

palavras, da interpretação e de toda a construção gestual, da entonação vocal e das reações 

dos presentes. Ocorrendo “ao vivo”, havia todo o compartilhamento de experiências; era uma 

“ferramenta” de transmissão da memória coletiva para, como consequência, a construção de 

um “depósito” do patrimônio cultural da sociedade como o único suporte para registro e a 

geração das “narrativas dramáticas, agradáveis de ouvir, contendo uma importante carga 

emotiva e acompanhadas de música e rituais diversos” (LÉVY, 1996). 

Essas narrativas transmitidas de geração em geração formariam (com o passar do 

tempo) um círculo onde qualquer (pequena) alteração das/nas narrativas e mesmo de 

possíveis/prováveis reinterpretações, resultaria não um círculo, mas numa espiral em infinita 

evolução do seu traçado. É o “devir” para Pierre Lévy (1996). 

Com o meio impresso ocorre um “congelamento” das trocas antes realizadas 

diretamente. A mediação através da palavra impressa (código) deixa de ter o apoio das 

manifestações entre os interlocutores e passa a ter, como apoio, a própria representação. É 

necessário, antes do compartilhamento de qualquer informação, o conhecimento (alfabeto) e 

a prática (alfabetização) do mesmo código, para que a possibilidade do acesso ao que foi 

registrado se efetivasse. Ocorre aqui o “fechamento” do círculo das narrativas, agora 

“certificados”, uma vez registrado na palavra/página impressa. 

O meio impresso transformou o “diálogo” da troca em comum de ideias e propósitos, 

em informações empacotadas para o consumo público através de um bem móvel e portátil de 

produção (o livro/a imprensa). É a reprodutibilidade/portabilidade que garante a permanência 

no espaço-tempo de uma visão de mundo e torna possível a constituição das sociedades 

asseguradas por uma memória comum, com registos, arquivos de toda espécie garantidores 
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da extensão e manutenção de uma cultura, da formação de um público laico e da construção 

e vulgarização do conhecimento, uma representação de mundo. 

É com a impressão que a publicidade assume o papel de interlocutora, fazendo a 

mediação entre os entes interessados na oferta e procura por algo, ligando-se à difusão 

pública de (ideias) produtos ou serviços; é ela que, através da prática da representação, da 

substituição do objeto por signos, reproduz, compartilha e procura manter a visão de mundo 

da sociedade que a gerou, transformando-se em seu espelho. 

Registros em tabuletas de barro descobertas em Pompéia, por exemplo, dão conta de 

“anúncios” do combate entre gladiadores já na Antiguidade Clássica (MUNIZ, 2011), 

mostrando que a linguagem publicitária procura desde suas origens fazer uso de 

características do cotidiano da vida em sociedade, da língua e/ou da cultura, como vetores 

para a “sugestão” de valores e outras elaborações simbólicas que levariam “o consumidor a 

convencer-se consciente ou inconscientemente” do seu papel diante do entendimento do 

anúncio ou qualquer outra peça publicitária31 colocada à sua disposição (CARVALHO, 

2002, p.13) e a ele direcionada como receptor através da mediação imperativa de uma ordem 

(fazer agir) ou e uma persuasão (fazer crer). 

Numa sociedade orientada pelo consumo, a publicidade procura assumir-se como um 

“ativo” habilitado a confirmar, através da posse dos produtos/serviços pelo consumidor-

objeto (também objeto de consumo), a condição de satisfação ou dos anseios dessa sociedade 

– a publicidade como espelho da sociedade; cumpre tal tarefa mostrando um mundo de 

“fantasia” em que sua função, “encontrar algo extraordinário para falar de coisas banais”, 

torna os produtos/serviços próximos ao consumidor-objeto, transmitindo valores e 

diferenciação (CARVALHO, 2002, p.12) – a publicidade induz o consumidor-objeto à uma 

“realidade” deslumbrada, para que almeje aquele estilo de vida ou para que deseje ser aquela 

celebridade; ao mesmo tempo que é uma fantasia, o produto/serviço em questão ofertado é 

acessível à realidade do consumidor-objeto, trazendo a sensação de proximidade e 

identificação com toda a cena e o levando à ação (compra), pois ela, sim, é possível.  

 

                                                
31 “Anúncio publicitário” é um gênero textual que tem por finalidade a promoção de uma marca, produto ou 
serviço, voltada para o público ao qual se destina e ao suporte ou veículo em que eles são veiculados. “Peça 
publicitária” é cada um dos elementos produzidos para uma campanha de publicidade Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade. 
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“A publicidade visa aconselhar um determinado auditório sobre a vantagem de se 
escolher um produto ou serviço e, por isso, deve modular seu aparato argumentativo 
de acordo com as características desse público. Essa calibragem é não só 
recomendada, mas vital para a eficiência do discurso, pois há recursos persuasivos 
que permitem maior comunhão entre um orador e o tipo de auditório que ele busca 
convencer” (CARRASCOZA, 2004, p. 17). 

 

A Revolução Industrial (século XVIII), diante aos cenários da produção em massa e 

do aumento da capacidade de oferta, trouxe como uma das suas consequências a necessidade 

de aumento do consumo dos bens produzidos. Foi o momento em que a publicidade passou a 

fazer parte do cotidiano da sociedade que se formava. Entretanto, a atividade publicitária 

assumiria importância frente à emergência da sociedade do consumo, somente no século XX. 

Marshall McLuhan (1962) identificava três períodos ou galáxias: a cultura oral ou 

acústica, a tipográfica ou visual e, por fim, a eletrônica. Na década de 60, a publicidade 

concentrava-se na “galáxia” dos meios impressos, onde estaríamos todos “aprisionados” na 

dimensão do texto escrito como “o” ato comunicativo por excelência, mantendo-nos presos 

ao formato altura x largura das páginas sem a intermediação humana, mas capazes de 

determinar a linearidade do discurso e a sequência das palavras e ideias organizados segundo 

um diagrama que tudo deixa hierarquizado - lado a lado, acima e abaixo, direita e esquerda, 

em livros, revistas e demais suportes do meio impresso. Um espaço “conformado” onde o 

uso intensivo da visão é determinante para sua leitura/entendimento, em detrimento de 

qualquer outro canal sensível. É o “homem tipográfico”, lógico e disciplinado, absorvendo a 

racionalização da vida moderna através da própria disposição do texto impresso que leva, 

mais uma vez, à apreensão linear de conteúdos. 

Com o desenvolvimento dos meios eletrônicos — o rádio e a TV —, seria possível 

levar a comunicação a reproduzir a simultaneidade do pensamento humano própria da 

oralidade e devolvendo-lhe a relação social anterior à invenção da própria imprensa.  

 

“Uma das grandes mudanças que estão ocorrendo em nosso tempo é a passagem do 
olho para o ouvido. A maioria de nós, tendo crescido no mundo visual, vê-se agora 
subitamente confrontada com a necessidade de viver num mundo acústico, que é um 
mundo de informações simultâneas” (MCLUHAN, 2005, p.268). 

 

A terceira galáxia, a dos meios eletrônicos (“comunicação elétrica” para McLuhan, 

1962) possui características que permitiriam um tipo de “aproximação” entre sujeitos: a 
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instantaneidade e a velocidade de emissão/difusão da mensagem aliadas ao caráter massivo 

da sua recepção em larga escala. 

“A era electrônica, que sucede a era tipográfica e mecânica dos quinhentos últimos 
anos, coloca-nos face a novas formas e a novas estruturas de interdependência 
humana” (MCLHUAN, 1962, prefácio...). 

 

Os meios eletrônicos de comunicação buscam uma forma/relação “direta” com suas 

audiências/telespectadores, com forte apelo à integração sensorial – visão e audição –, numa 

tentativa de restaurar a riqueza expressiva da comunicação oral, uma nova forma de 

interdependência proporcionada pela tecnologia eletrônica que poderia, afinal, “recriar” o 

mundo como uma “aldeia global”, uma identidade coletiva com bases tribais, mas em escala 

planetária em meio a redes complexas e velozes dos meios de comunicação (MCLUHAN, 

1962). 

A experiência comunicativa passa então a ser compartilhada por diferentes culturas: a 

maneira como os sujeitos (receptores da informação) utilizavam a TV era semelhante, 

independente da língua falada ou dos costumes locais; estaríamos seguindo a 

lógica/planejamento de um bem/cultura produzido em série colocado à disposição das 

massas globalizadas. 

Para uma parte importante da “aldeia” a publicidade é também informação, pois atua 

como fonte emissora qualificada, mas identificada sempre como comercial32; vale dizer que 

a publicidade seleciona e discrimina as informações que torna pública procurando mesclá-las 

ao discurso que valoriza a ação do consumo. 

Entretanto, é efêmera, porque tem a existência do tempo das campanhas que trata de 

levar ao seu público, cujo segmento previamente pesquisado/identificado é o mais adequado 

para ser “atingido” pela campanha, porque mais próximo dos interesses desse público e do 

produto/serviço anunciado.  

 Como atividade/prática profissional, a publicidade está intimamente ligada à 

economia de mercado, procurando sempre manter-se como sua “porta voz”, colocando-se 

como ferramenta concorrencial porque está à disposição de produtos/serviços de origens 

diferentes dentro de um mesmo mercado (ZOZZOLI, 2007). 

                                                
32 Fazemos uma distinção entre os termos publicidade e propaganda: a publicidade como atividade profissional 
dedicada à difusão pública de ideias associadas a empresas, produtos e/ou serviços, comerciais; propaganda tem 
seu uso primário de contexto político, em geral aos esforços de persuasão patrocinados por governos e/ou 
partidos políticos. 
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Procura absorver e refletir o período/momento vivido pela sociedade na qual está 

inserida sem questionar o conteúdo, mas divulgando-o e, no período em destaque, colocando 

nas ruas a informação/conteúdo dos produtos vindos da produção e prontos para o consumo. 

Dessa forma viabiliza a própria produção para que se prolongue um ciclo - que se pretende - 

virtuoso. 

Nos anos 60, com as trasmissões via satélite, dava-se passos significativos para 

envolver todo o planeta na mesma “cobertura” dos eventos, independente da sua localização. 

No Brasil, os meios adequados para o acesso/entrada da informação ganhou 

importância em função da possibilidade de cobrir, de ponta a ponta, o território brasileiro. O 

surgimento de um “Programa” de Integração Nacional e Social, cuja missão era “implantar, 

expandir, operar e coordenar os serviços básicos não apenas de telefonia, mas das 

telecomunicações em geral”,  foi chave para o acesso/entrada do país na “aldeia global”. 

Foi um período extremamente intenso em que a sensação de que “tudo o que é sólido 

desmancha no ar” como lembrou Berman (1989), mais que sugerida pela avalanche da 

Modernidade, toma posse das relações sociais que passaram a fazer parte daquela “aldeia” 

através da televisão. 

Em meio a essas transformações não poderia a publicidade manter-se igual, logo ela 

que existe para espelhar-se e espalhar-se pela própria sociedade. Então, aconteceu também a 

mudança para um funcionamento diferente das campanhas publicitárias que, coerente com as 

alterações nos procedimentos da geração de produtos, se caracterizaria pela transição entre o 

destaque anterior aos argumentos, informações e características racionais desses produtos 

que, divulgados através do discurso persuasivo, eram pautados pelo “convencimento”, em 

que características dos sujeitos-objeto do consumo foram atribuídas aos produtos num misto 

de valores sociais ratificados e vigentes em que as relações de poder de compra e do acesso a 

produtos ficam envolvidos na construção de uma espécie de “personalidade” que operava 

entre a comercialização e o consumo.  

Tratava-se da construção da identidade entre um consumidor (sujeito-objeto) e o 

produto/serviço anunciado como argumento de venda, mas gerada a partir da criatividade 

publicitária, buscando e, por vezes, criando atributos, características cada vez mais 

dissociadas dos motivos racionais que pautavam a publicidade até então. 

Teve início, repetimos, a construção de uma “personalidade” para aqueles bens, que 

gradativamente tomaria o espaço prioritário das informações técnicas e operacionais na 
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linguagem publicitária em favor da diferenciação e oferta que atribuia ao produto, qualidades 

subjetivas mais próximas do público-alvo a ser atingido. 

Deste modo, o enfoque tradicional da publicidade como acontecia até meados da 

década de 60 (como no filme de Lux), deixava de ser articulado racionalmente e era 

substituído por mensagens “divertidas” e/ou surpreendentes diante do mercado de consumo. 

A criatividade surgia como “a” ferramenta de auxílio na busca pela diferenciação de 

produtos, que já se mostravam muito próximos uns dos outros, embora guardassem as 

diferenças entre seus fabricantes/marcas (como no filme de Limpol de 1978). 

 

1.4 PUBLICIDADE E O CONTROLE DA RELAÇÃO EMISSOR-MEIO 
RECEPTOR  

 

O alfabeto, tratado por McLuhan (2005, p.269-270), o “chamado abecedário” é 

composto por vinte e seis letras, que em si não possuem qualquer significado e “são 

chamadas de fonemas porque, em termos linguísticos, isso significa a menor partícula sem 

sentido possível” que, quando combinadas são capazes de guardar e manifestar 

conhecimento. Foi através dele, continua McLuhan, que as pessoas “sofreram uma espécie 

de fissão” entre sua parte visual e suas “partes cinéticas, acústicas e táteis” abrindo espaço 

para a abstração e para o “controle racional das paixões e do mundo da natureza” como 

sistematizado por Aristóteles. 

 

“(...) Além disso, esse alfabeto deu às pessoas hábitos deveras estranhos. Deu-lhes a 
idéia de dominação imperial. O homem ocidental, com o seu alfabeto, sempre julgou 
obrigatório impô-lo a todos os outros povos. Ele devia disseminar a civilização 
disseminando a alfabetização em todas as direções” (MCLUHAN, 2005). 

 

É assim quando tratamos também do modelo de comunicação de Shannon e Weaver, 

a Teoria Matemática da Informação, que entendia a comunicação como um discurso sempre 

linear, em que a emissão de uma sequência de sinais mínimos de informação codificada deve 

seguir um caminho direto até aquele que deve recebê-lo, procurando garantir a “entrega” do 

sinal pela qualificação, inclusive tecnológica, do meio responsável pela condução do sinal 

emitido: a comunicação = emissor > meio/mensagem > receptor (MATTERLART & 

MATTELART, 2001). 
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É uma estrutura cuja “herança” remete aos fonemas, às letras, à página impressa: 

começo > meio > fim. Dessa maneira, parte de um todo ordenado, o canal de comunicação 

dentro do processo comunicativo pode sofrer interferências, “ruídos”, deixadas à 

interpretação e compreensão da mensagem, subordinadas ao repertório compartilhado pelos 

participantes do processo. Fica evidente o papel dominante do emissor nessa relação; é dele 

que partem todos os sinais, cabendo ao receptor “cumprir” o que foi emitido, uma relação 

emissor-receptor unilateral. 

Ao divulgar algum produto/serviço/ideia/comportamento, a publicidade pela TV, por 

exemplo, emite um sinal codificado, a mensagem, que parte para o encontro com quem deve 

recebê-lo. O sinal, captado em algum domicílio habilitado a recebê-lo, é decodificado e dele 

parte-se para a ação sugerida pelo conteúdo da mensagem “sempre” persuasiva, qual seja a 

compra de algo ou a submissão a alguma ideia já estabelecida como objetivo da emissão. 

 

“(…) Shannon, o pai da teoria da informação, que criou um quadro matemático 
rigoroso para avaliar o custo de uma mensagem, era um empregado da Bell 
Telephone Co. Isso evidentemente não altera o valor científico de seus teoremas, 
mas sugere-nos limitar suas extrapolações (ao universo mecânico)” (DEBRAY, 
1994). 

 

O esquema informativo de Shannon e Weaver nos trouxe um “início” para os 

questionamentos/entendimentos envolvendo a informação, a comunicação e a 

maneira/tentativa de mantê-los sob controle, mas não dá conta da riqueza que os processos 

humanos de troca podem apresentar. 

Somos seres simbólicos, dotados de uma linguagem que envolve, mas também 

ultrapassa o domínio da causalidade física e da relação bipolar aqui exposta, porque nossos 

atos mentais não obedecem a um determinismo específico da natureza, mas estão em 

semiose, ou “ação do signo” como “a ação de determinar um interpretante” (SANTAELLA, 

1992, p.50). 

Deleuze e Guattari (1980) nos falam da necessidade de uma “pragmática 

permanentemente” em ação para entender as questões da linguagem, uma perspectiva que a 

lance ao mundo, desde o início, estabelecendo ou restabelecendo esse vínculo entre as 

palavras e as coisas, fugindo à primazia do código e à autonominação dos fatos de 

linguagem. 
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A visão de processos ou fluxos entre meios que são tecnologicamente distintos, mas 

que se contaminam no processo midiático dá origem ao antigo, “mas” sempre novo 

fenômeno da convergência de meios comunicativos; visão que ganha o espaço ao longo da 

pesquisa por tratar da quebra da lógica linear, posta em dúvida pela aproximação às formas, 

às vezes caóticas, pelas quais acontecem as trocas informacionais na sociedade. É o 

momento em que o “receptor” passa a ser “usuário” tornando-se o protagonista dentro do 

próprio fluxo em que se localiza e daí a comunicação assume-se como troca de significados. 

Os estudos da recepção, feita por Martín-Barbero (2003, p.28), nos permitem “rever o 

processo inteiro da comunicação a partir de seu outro lado, o da recepção, o das resistências 

que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de seus usos”, abre-se mão do modelo 

matemático da comunicação e do papel dominante do emissor na atividade comunicativa e, 

como consequência, concebe-se que o receptor “também” é produtor de sentido. 

 

1.5 ANÁLISE DE FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

Às campanhas publicitárias sugeridas para análise, propomos a aplicação de um 

sistema interpretativo que nos ajude a dar conta da localização, quer histórica, quer simbólica 

das maneiras como nosso olhar pode atentar para os objetos – campanhas, peças audiovisuais 

ou impressas – que se quer analisar. 

Tomamos como base um suporte teórico que nos ajudasse a estruturar tal sistema 

interpretativo e nos auxiliasse na observação do conteúdo publicitário como meio/mensagem 

direcionada ao sujeito de consumo que, durante o período observado, é entendido como um 

receptor passivo da informação emitida pelos meios de comunicação, a TV como destaque. 

 

EMISSOR MEIO / MENSAGEM RECEPTOR 

marca veículo de comunicação público-alvo 

 

Emissor: em geral, o material publicitário, vamos chamá-lo de “anúncio” – filme, 

impresso, audiovisual, interativo – é construído por vários profissionais, redatores, diretores 

de arte, entre outros, podendo ser feitos por agentes terceirizados, como uma agência de 
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publicidade ou empresa especializada. Os anúncios, bem como outras estratégias 

publicitárias, revelam-se como obras relacionadas a marcas, produtos, serviços, etc., para que 

o discurso publicitário – com veiculação através da mídia - esteja de acordo com seus 

interesses.  

Portanto, considera-se que o emissor é a própria marca ali anunciada. Como elemento 

discursivo, supõe-se que ele deseje privilegiar sempre a si mesmo, enquanto marca, 

destacando parte ou a totalidade dos seus signos componentes. 

Receptor: identificado como consumidor da marca anunciada ou como consumidor 

em potencial, a partir dos dados coletados em cada campanha sob análise. Destacamos o 

perfil deste consumidor diante do tipo de discurso que o considera em atenção.  

Meio / Mensagem: são as características ligadas à veiculação do anúncio que 

relaciona elementos que lhe dão contexto, considerando as imagens, o áudio e outros textos 

perceptíveis, relevantes para a narrativa representada.  

Deve-se considerar que não temos o acesso direto às informações que em cada 

momento nortearam as decisões tomadas para a realização de cada anúncio aqui analisado, 

uma vez pertencentes ao acervo das agências de publicidade e marcas aqui trazidas. Mas foi 

possível, através da observação do conteúdo gerado para um usuário hipotético, compreender 

o cenário maior no qual se desenrola a trama do anúncio. 

 

1.5.1 “Nove entre dez estrelas usam Lux”  

 

EMISSOR MEIO / MENSAGEM RECEPTOR 

LUX TV público feminino 

 

A campanha publicitária “nove entre dez estrelas usam Lux” tornou-se, ao longo do 

tempo, um ícone da propaganda mundial. Foi criada pela agência J. Walter Thompson na 

década de 30 e reformulada somente nos anos 80. 

Naquele momento, 1963, a preocupação do cliente/anunciante era a de “relançar” o 

sabonete agora com nova identificação, procurando trocar o nome “Lever”, já consolidado 

no imaginário local, mas presente apenas no Brasil, pelo “Lux” conhecido mundialmente.  
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O filme33 utiliza a “fórmula” reconhecida pelo público-alvo do produto desde a sua 

chegada ao mercado, “nove entre dez estrelas usam Lux”, justificando sua apresentação 

como produto “sofisticado”, mas acessível para grande parte das mulheres, seu público 

preferencial; busca também a representação do desejo de identificação entre o personagem 

da campanha, uma “estrela” no imaginário do público, frente à consumidora que é uma 

mulher “comum” que embora não fosse estrela, era convidada a partilhar ao menos o mesmo 

produto de consumo; afinal, se “nove entre dez usam...” quem poderia ser a décima senão 

ela, a consumidora com seus desejos ali representados? 

Lux chegava, como mercado, a uma brasileira que vivia no clima dos sucessos do 

cinema de Hollywood e a TV já havia tomado o lugar das rádios na preferência pela 

audiência (gráfico A), onde atrizes como Regina Duarte, eram “convidadas” a compartilhar 

desses momentos através da TV, “diretamente” em seus lares. 

 

1.5.1.1 Tomada de cenas - filme comercial de 60s  

 

Figura 3: Vídeo 1 - Cenas do comercial para a televisão, veiculado em 1963 (anexo em CD) 

                                                        

Vídeo: canto esquerdo da tela, primeiro 

plano - homem aguarda; do alto da 

escada surge Regina, só sorrisos. 

Áudio: a aparência maravilhosa, a suave 

expressão que toda mulher deseja e todo 

homem admira, é o segredo do sabonete 

Lux.  

 

 

 

 

                                                
33 Regina Duarte no comercial de Lux – 1963 (preto-e-branco). Disponível em: 
http://www.unilever.com.br/aboutus/historia_das_marcas/lux/lux_comercialdetv_1963.aspx?W=160&H=166. 
Acesso em 11/07/2012. 
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Vídeo: câmara corta para ela, mostrada 

num plano largo, toma toda a tela; a 

descida da escada termina com o casal 

junto. 

 

 

 

 

                                                      

 

Vídeo: close no sabonete Lux.  

Áudio: Lux é diferente. 

 

 

 

 

                                                             

Vídeo: close, mãos ensaboadas, muita 

espuma; destaque para a “suavidade”; 

volta para Regina no banho, sorrisos... 

Áudio: somente Lux possui aquela 

pureza que você tanto deseja, a espuma 

cosmética de Lux faz renascer aquela 

beleza natural ajudando a manter 

jovem e macia a sua cútis... 
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Vídeo: a espuma cosmética de Lux...  

texto na tela, imagem da atriz Susan 

Strasberg; passagem para a imagem 

refletida de Regina Duarte, admirando-

se com sorrisos. 

 

 

 

                                                                                                                         

Áudio: ao acariciar o seu rosto, você 

saberá porque Lux é o preferido por 

nove entre dez estrelas do cinema e 

entre elas, a fascinante Susan Strasberg. 

Ela também usa o puro e acariciante 

sabonete Lux, no cuidado diário de sua 

pele.  

 

 

                                                      

Vídeo: casal, Regina Duarte e modelo 

masculino juntos na imagem refletida 

em espelho com moldura em destaque. 

Áudio: faça como as mais lindas 

mulheres do mundo para ter aquela 

aparência maravilhosa que os homens 

tanto admiram. 
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Vídeo: corta para imagem do sabonete 

LUX com a apresentação da sua 

embalagem; texto sobre a imagem com 

a assinatura, slogan, da campanha. 

 

 

Fonte: http://www.unilever.com.br/aboutus/historia_das_marcas/lux/lux_comercialdetv_1963.aspx. 

 

Ao observar o filme comercial percebemos, num primeiro momento, a cena 

“sofisticada” em que a narrativa deve acontecer; nela, um modelo masculino aguarda 

pacientemente por “sua estrela” ao pé da escada. Quando a estrela, Regina Duarte, surge, em 

cada momento de close, o sorriso aberto domina a cena como um segundo momento de 

percepção onde sua ação parece convidar a telespectadora a desfutar de situação semelhante 

no seu dia-a-dia.  

A busca da beleza e o prazer do banho são sensações que, representando o público 

feminino, ainda reforçam o imaginário da “atração” ao sexo oposto, afinal, uma “estrela” atrai 

olhares por onde passa. 

Os cortes durante a narrativa controlam o tempo, mostram como exemplo a modelo 

Regina Duarte durante o seu banho com grande destaque para a “suavidade” e “espuma” que 

se mostram prazerosas para, novamente, provocar o desfrute da telespectadora. 

Num terceiro momento de apreensão simbólica do filme há a declaração clara do 

slogan da campanha, “nove entre dez estrelas...” – apreender, neste caso, significa perceber o 

ato através do qual o sujeito pode conceber/entender uma ideia. 

O discurso se mostra no filme, linearmente construído: emissor (publicidade/Lux) > 

meio/mensagem (TV, persuasão) > receptor (telespectadora). 

O emissor, (sabonete) Lux, constrói a situação de persuasão voltada para o receptor, a 

telespectadora que é identificada como público-alvo da campanha; a TV, funcionando apenas 
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como o meio de contato unilateral entre emissor e receptor, tem a mensagem patrocinada pela 

marca Lux como seu mais importante conteúdo informacional. 

Não há “áudio direto” nas cenas, mas a locução acompanha a ação e, preocupada em 

manter a atenção do público nas características “vendedoras” do produto, procura ocupar todo 

o espaço do comercial com voz grave, firme e sempre destacando as qualidades do produto 

como benefícios para “ter aquela aparência maravilhosa que os homens tanto admiram”, e 

somente alguém como a telespectadora poderia perceber já que, ao “acariciar o seu rosto, 

você (ela) saberá porque Lux é o preferido por nove entre dez estrelas do cinema”. 

As cenas representam uma situação de “contato” entre pares onde a “estrela” prepara-

se, embeleza-se, “usa o puro e acariciante sabonete Lux, no cuidado diário de sua pele”, e 

assim consegue a atenção do seu “modelo-parceiro” de idílio de 60s, onde o roteiro do 

encontro ao pé das escadas, num cenário que busca a imagem de sofisticação procurada pelo 

sabonete Lux, segue até o momento da consagração da “beleza” do casal em situação de 

cumplicidade refletido num espelho, a “estrela” no primeiro plano. E finaliza com a assinatura 

da campanha, “preferido por nove entre dez estrelas”, com a sugestão/persuasão: nove, 

porque a décima cabe muito bem para você, telespectadora. 

A publicidade vinha há muito baseando sua ação na criação de enunciados que 

levassem mensagens para persuadir os indivíduos, fazendo com que eles agissem conforme os 

anúncios - a lógica dos impressos, por exemplo, requer atenção para a leitura dos dados 

postos para consulta, através do anúncio. 

A comunicacão persuasiva, na perspectiva do marketing, restringe o processo 

comunicacional, tornando-se uma “arma” para a captacão, conscientizacão e aceitacão de 

marcas, produtos ou serviços, anunciados (CITELLI, 2004). 

A ação persuasiva é composta por procedimentos diversos que propõe ao receptor ser 

levado a conhecer, crer ou aceitar alguma proposta por ela apresentada a partir da mensagem, 

onde ela: 

 

(...) recolhe e instrumentaliza um conjunto de técnicas, regras e procedimentos de 
origens diferentes, em especial psicológicos, psicossociais, sociológicos, lin-
güísticos e semânticos que vêm sendo experimentados com maior ou menor sucesso 
na criação de mensagens e no planejamento de campanhas persuasivas, tanto 
comerciais quanto institucionais e ideológicas (GOMES, 2003). 
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No entanto, o discurso da persuasão não deve ser entendido como ato de submissão 

forçada a partir do receptor, mas como ato de proposição para que ele esteja apto a absorver 

as ideias expressas pelos enunciados. É, então, torná-lo receptivo àquilo que se está falando, 

ao mesmo tempo em que são estimulados seus pensamentos, sentimentos e ações. A 

publicidade apresenta assim, tentativas de criar supostas verdades através da construção de 

mensagens informativas, argumentativas, racionais de ênfase no produto e com o intuito de 

gerar, no receptor, o máximo de credibilidade. 

A sociedade vem experimentando mudanças onde o espaço-tempo construído 

anteriormente, com a linguagem da representação, desaparece sob nossos pés e rapidamente, 

vivendo sob o comportamento dos mercados de consumo, temos sujeitos-objeto da 

comunicação, antes acostumados (e persuadidos) a adquirir os produtos do seu dia-a-dia, 

seguindo/buscando algo além daquele momento: a aquisição de experiências ligadas pelo fio 

da sedução, um discurso mais complexo, menos informacional, mais emocionante. 

Vale discutir as principais diferenças entre persuasão e sedução quando utilizadas 

como estratégias de comunicação publicitária, ou a partir de quais aspectos pode-se 

estabelecer uma “ruptura” e “troca” do discurso publicitário da persuasão pelo da sedução? 

Percebemos no cotidiano, consumidores/indivíduos adquirindo valores, não apenas 

funcionais aos produtos que adquirem, mas um diferencial, algo além daquilo que o produto 

pode fazer, que possa proporcionar-lhes algum benefício emocional. Então, a publicidade abre 

mão da ênfase sobre o produto, da linguagem argumentativa racional, e enfatiza a experiência 

que se pode ter através dos produtos/serviços adquiridos.  

É o emprego do discurso da sedução, que não trabalha com “verdades”, mas com a 

construção de “universos” nos quais seus participantes sintam-se envolvidos pela fantasia 

proposta.  Assim, os enunciados garantem as “necessidades” do presente, mais hedonista e 

individualista do “novo” consumidor. 

Cada estratégia, persuasão e/ou sedução, merece nossa análise para que possamos 

entender como a publicidade se apresenta em nosso dia-a-dia. Devemos lembrar que a 

publicidade é o nosso ponto de partida para a reflexão sobre o campo da comunicação, para 

bem observarmos a transição entre a ideia de “convencimento” própria do discurso persuasivo 

da representação, pela ideia/estratégia da sedução como experiência de apresentação. 
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1.5.2  “Limpol, Garoto Bombril” (1978) 

 

Em 1978, surgia o “Garoto Bombril”34 na campanha para Bombril e suas “mil e uma 

utilidades”; era um personagem que sugeria uma caricatura das garotas-propaganda do início 

da TV, uma pessoa normal, fora dos estereótipos da publicidade até então. Estava na 

televisão: como um “anti-herói” dos comerciais, cuja arma era o humor, dirigia-se para sua 

telespectadora como uma mulher e não como “piloto de fogão”. 

O comercial seguia um perfil acolhedor, quase íntimo e foi um marco para a 

publicidade brasileira por guiar-se por um lema simples, mas inédito entre nós: se o comercial 

é algo que “entra” nas casas sem ser convidado, então é melhor que seja uma visita 

“simpática”35.  

Falava abertamente com o público, usando uma comunicação direta, espontânea e 

sincera. Com a visibilidade proporcionada pelo sucesso do personagem, houve o início de 

uma linha de produtos sob a marca Bombril. Assim, surgiu o detergente líquido Limpol, cujo 

filme comercial, em 1978, é objeto de nossa análise. 

 

1.5.2.1 Tomada de cenas - filme comercial de 60s 

 

Um tanto “desconfortável” diante da tela, o ator Carlos Moreno no papel do Garoto 

BomBril surge como voz da marca reconhecida do mercado trazendo novidades num mercado 

em que outras concorrentes já estavam presentes. 

 

 

 

 

 

                                                
34 Personagem vivido pelo ator Carlos Moreno e criado por Francesc Petit e Washington Olivetto quando 
trabalhavam para a agência DPZ, atendendo à conta do cliente Bombril, 1978. 
35 Notícia disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/5-icones-da-propaganda-criados-pela-dpz. 
Verificado em 11/07/2012. 



 

Figura 4: Vídeo 2 - Cenas do comercial para a televisão, veiculado em 1978 

que a senhora encontra por aí. 

Cenas do comercial para a televisão, veiculado em 1978 (anexo em CD)

Vídeo: meia figura atrás de um balcão, 

jaleco branco ambiente escuro, não se vê 

os contornos da mesa/suporte onde os 

produtos estão dispostos, mas sabe

que estão apoiados em 

há limites claros para a cena, apenas os 

do quadro da TV, proporção 4x3 (janela 

clássica). 

Áudio: aqui estão todos os detergentes 

que a senhora encontra por aí.  

 

Vídeo: cuidado evidente com a 

comparação para evitar qualquer tipo de 

mal estar por ser uma marca nova diante 

do mercado já consolidado por pelo 

menos quatro outros produtos mostrados 

pelo Garoto; dois azuis e dois laranjas, 

limpol é verde; segue para o primeiro 

plano como oferta à telespectadora.

 

 

Áudio: o nosso é o Limpol. O

lava louças tão bem quanto qualquer 

outro, mas tem duas diferençazinhas. 

Tem a marca Bombril e custa um 

pouquinho menos. É um pouquinho só, 

mas é menos! 
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(anexo em CD) 

Vídeo: meia figura atrás de um balcão, 

jaleco branco ambiente escuro, não se vê 

os contornos da mesa/suporte onde os 

produtos estão dispostos, mas sabe-se 

que estão apoiados em alguma coisa, não 

há limites claros para a cena, apenas os 

do quadro da TV, proporção 4x3 (janela 

Áudio: aqui estão todos os detergentes 

Vídeo: cuidado evidente com a 

comparação para evitar qualquer tipo de 

estar por ser uma marca nova diante 

do mercado já consolidado por pelo 

menos quatro outros produtos mostrados 

pelo Garoto; dois azuis e dois laranjas, 

limpol é verde; segue para o primeiro 

plano como oferta à telespectadora. 

Áudio: o nosso é o Limpol. O Limpol 

lava louças tão bem quanto qualquer 

outro, mas tem duas diferençazinhas. 

Tem a marca Bombril e custa um 

pouquinho menos. É um pouquinho só, 
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Vídeo: levado para adiante dos seus 

concorrentes, o produto é ofertado à 

consumidora que vê o Garoto com 

simpatia, ele não agride e não põe em 

dúvida qualquer escolha do mercado, mas 

oferece a sua opção e solicita a confiança 

dos que o veem em função do 

pertencimento em família de produtos 

que tem a lã de aço BomBril como carro 

chefe e entre as “mil e uma utilidades”, 

slogan. Daquela, traz um coadjuvante que com ela também pode atuar, o Limpol.                                          

Ainda destaca a “pequena” diferença de preços como vantagem racional do seu 

produto: o Garoto ainda meio sem jeito, limpa o ambiente em que está, garantindo a 

mensagem de limpeza que faz parte do ideário da marca mãe.  

                                                              

Vídeo: tela estática qual um anúncio 

impresso, mostrando o produto Limpol 

em meio às louças, todas limpas e 

brilhantes, que compõe a peça e “dá o 

recado”, assinatura da 

campanha/produto, “Limpol! O 

detergente da Bombril”. 

Áudio: Limpol! O detergente da 

BomBril. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Zfsx73JFZsA. 

 

No filme comercial, temos a visão em primeiro plano do ator Carlos Moreno no papel 

do Garoto da Bombril, que ocupa todo o centro da ação tendo bem à sua frente os produtos 

sugeridos para a comparação. A tela mostra-se maior que a presença do ator até que começa o 

seu monólogo que pretende “dialogar” com o público feminino, “donas de casa”; é o segundo 
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momento de percepção, em que o humor e atuação aparentemente “improvisada” do 

personagem procura a proximidade com sua audiência. 

Não há cortes, a câmara permanece “parada”, o discurso persuasivo se mantém no uso 

de argumentos como a “diferençazinha” no valor comparativo entre os produtos do mesmo 

segmento que Limpol. Prossegue também com a “colaboração” dos concorrentes em cena; 

não há o que informar, pois todas as consumidoras já conhecem e são rapidamente lembradas 

pela visão geral dos produtos sobre as vantagens/características deles. 

Mas Limpol, em particular no terceiro momento, se oferece para a apreensão 

simbólica através do filme, na declaração do slogan da campanha, “O detergente da Bombril”, 

dando conta da recuperação do “guarda-chuva” da marca-mãe, Bombril, que “empresta” seu 

crédito para a consumidora. 

É um texto, o filme, mostrado de maneira linear, mas agora com alguns ingredientes 

novos: persuasão-humor, representação-proximidade com o universo do sujeito-objeto que 

começa a ser visto pela publicidade como “interlocutor” da atividade comunicativa. 

Emissor (publicidade/Limpol) > meio/mensagem (TV, persuasão, humor) > receptor 

(telespectadora). 

O emissor, (detergente) Limpol ganha voz pela condução do Garoto Bombril, constrói 

a situação de persuasão utilizando-se do humor, volta-se para o receptor, a telespectadora, seu 

público-alvo; a TV começa a funcionar com uma proposta: o Garoto Bombril procura um 

aparente “diálogo” com sua interlocutora. Solicita sua colaboração quando compara os 

produtos em que o “seu” passa a figurar. Sabe-se muito bem que não há como esperar 

qualquer resposta frente ao aparelho de TV, mas a resposta, a publicidade, aguarda, virá do 

“sucesso” da campanha e consequente venda do produto. 

O “áudio” vem do ator que se dirige para a câmara, há também ao final do filme a 

locução no momento da assinatura da campanha para diferenciar-se da ação do Garoto e 

mostrar agora, fora do “balcão” em que o Limpol estava sendo mostrado, o ambiente claro e 

limpo dos utensílios, após o suposto uso do detergente “Limpol, o detergente da Bombril”. 
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1.6 Análises  

 

De acordo com os exemplos de mídia televisiva apresentados, percebemos a mudança 

na linguagem que a publicidade utiliza em sua comunicação com, o que chamamos agora, de 

–consumidor-sujeito. 

A mensagem transmitida traz uma aproximação junto ao receptor, assim como o início 

de uma participação do mesmo no estudo da própria mensagem a ser emitida, uma vez que 

neste momento o emissor se compromete em agradar o receptor, ainda representando, mas 

trazendo à tona as necessidades emocionais desse consumidor-sujeito, isto é, alguém que é 

entendido pela comunicação/publicidade primeiro como consumidor e depois como um 

sujeito, mas que deixou de ser o “objeto” que deveria consumir o que fora anunciado. 

 A partir desse ponto, os anúncios deverão acompanhar a nova percepção para então 

conseguirem atingir a atenção do emissor na receptividade da mensagem. 
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2 O “ACHATAMENTO”  CULTURAL  
 
 

“(...) ‘É sempre o fim do mundo’, disse Russell Grandinetti, um dos principais 
executivos da Amazon. Ele ressaltou, porém, que a paisagem estava mudando pela 
primeira vez desde que Gutenberg inventou o livro moderno, há quase 600 anos. ‘As 
únicas pessoas realmente necessárias no processo de edição hoje são o escritor e o 
leitor’, afirmou ele. ‘Todos que ficam entre esses dois têm riscos e 
oportunidades’”36. 

 

A epígrafe deste capítulo nos serve como reflexão diante dos caminhos a serem 

percorridos pela tese. Qual o significado da afirmação feita, quando se observa que, para a 

existência de algum “conteúdo” (texto) somente são necessários seu emissor (autor) e seu 

receptor (leitor)? 

A notícia trata da decisão da Amazon.com37 – que já havia “ensinado” que leitores 

não precisam de livrarias –, de oferecer a edição direta de livros sem a necessidade de 

qualquer intermediário ou relação comunicativa face-a-face entre o “escritor” e o “leitor”, ou 

seja, sem a necessidade da editora, do crítico ou do agente literário. 

Mais ainda, o site procura por meio de e-mail e chats aproximar e estimular a 

comunicação virtual entre os autores e os seus leitores, na verdade uma prática comum 

dentro do mercado editorial tradicional, a comunicação direta ocorre apenas nos momentos 

de lançamento de livros como parte do seu esforço promocional. 

A maneira pela qual a notícia foi recebida também merece atenção, através de um 

app38 para smartphone, o iPhone, oferecido gratuitamente pela revista Veja onde o usuário 

(da informação) pode dispor do pequeno aplicativo para receber diretamente em seu device39 

(dispositivo tecnológico) as últimas notícias disponibilizadas através do site da revista. Um 

misto entre veículo tecnológico e vínculo comunicativo permite que a publicação obtenha 

informações sobre os hábitos de consumo midiático do usuário, suas preferências 

                                                
36 Notícia disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/amazon-poe-em-alerta-as-editoras-
tradicionais. Verificado em 30/10/2011. 
37 Informação disponível em: Direct Publishing, www.amazon.com, http://www.webpronews.com/kdp-payouts-
up-2012-01. Verificado em 15/01/2012. 
38 São os aplicativos/programas que desenvolvidos para serem utlizados no iPhone, vários deles vem localizados 
na sua tela inicial, utilizam para sua instalação a transmissão por Wi-fi, EDGE ou 3G. 
39Device é qualquer equipamento ou componente tecnológico anexado a um computador; são exemplos os discos 
rígidos, impressoras e mouses. No espaço comportamental contemporâneo como a cibercultura, os diferentes 
devices são assumidos pelo sujeito como extensões de si próprios. 
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 relacionadas ao serviço de troca, sua localização geográfica, entre outros dados, e que seja 

também um “alvo” preferencial para as estratégias de venda de assinaturas e outros serviços 

da Editora Abril, proprietária da revista Veja, com algum outro dos seus produtos editoriais. 

Através dessa notícia, somos informados de que a Amazon.com está oferecendo a 

autores, conhecidos ou não, a oportunidade da publicação e comercialização dos seus livros 

diretamente pelos serviços oferecidos em site. Para tanto, criou uma linha de produtos 

editoriais em formato digital e impresso, para lançar marcas específicas de ficção e não-

ficção onde os “novos” autores poderiam disponibilizar seu títulos e também dispor de 

informações qualificadas de vendas e audiência, antes uma informação restrita e de uso 

exclusivo do universo das empresas editoriais e da sua estrutura de funcionamento. 

Interessados na informação, resolvemos “postá-la” numa conta do microblog40 

twitter41, publicá-la num blog42, compartilhá-la através do Facebook43 e Google+44. Espaços 

em que outros, conhecidos ou não, poderiam também interessar-se por ela, comentá-la, ou 

simplesmente deixá-la à disposição para outra decisão qualquer, a de excluí-la, inclusive. 

A sociedade contemporânea (1990 – 2010) e nela as modas e modos da publicidade, 

têm sofrido mudanças importantes e muitas vezes repentinas, tornando cada vez mais difícil 

percebê-las em função do vetor que as determina, a velocidade. 

Virilio (1996) notava os efeitos da velocidade e da tecnologia (na pós-Modernidade) 

como geradoras de um espaço de vivência social e política onde ela, a velocidade, se 

manifesta no que chamava de “circulação habitável”, ou a incorporação das mais diversas 

tecnologias em todas as esferas da vida humana, possibilitando a “presença” na “não-

presença” dos corpos, um movimento em que se “está” e se “é” ao mesmo tempo e em 

qualquer lugar. 

É o “presente contínuo”, gerador de um tipo de dinamismo que passaria a fazer parte 

das características da vida humana. Não percebemos tais mudanças, a “velocidade da 

velocidade” presente em nosso dia-a-dia cria um novo vetor resultante das observações feitas 

                                                
40 Micro-blogging é uma forma de publicação de blog que permite atualizações breves de texto – em torno de 
140 caracteres - e publicá-las para que sejam vistas publicamente ou apenas por um grupo restrito escolhido pelo 
usuário. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging. Acesso em 11/11/2011. 
41  http://www.twitter.com/wbekesas ou @wbekesas. 
42 http://wbekesas.tumblr.com/ e < http://wbekesas.blogspot.com. 
43 http://www.facebook.com/wbekesas. 
44 https://plus.google.com. 
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por Virilio. Cria o vetor aceleração, que provocaria, segundo o autor, um achatamento 

cultural responsável por eliminar a percepção do tempo/espaço, fundamentais para a 

consciência social e da cultura, desenvolvendo então uma realidade em que se torna  possível 

conhecer as particularidades de algum lugar em tempo real, sem estar fisicamente lá. O 

mundo virtual passaria a ser mais “real” que as próprias experiências do sujeito..  

As palavras de Virilio são importantes justamente porque o autor preocupou-se com a 

análise mais crítica dos efeitos que a “revolução cibernética” e seus resultados poderiam 

provocar na sociedade.  

Porém, distante de gerar tal “achatamento”, o mundo contemporâneo assiste a uma 

disseminação de referentes culturais. A explosão comunicativa cria o “presente contínuo” de 

Virilio e há que considerar os efeitos de tal expansão de linguagens na diversificação e 

constituição da própria cultura global. 

Lembremos que Virilio (1993) foi também crítico “feroz” do processo de 

digitalização da sociedade e relacionava à imagem, ou à representação (digital) da cidade 

contemporânea, à empresa digital, como uma manifestação de ação/dominação do capital. 

Virilio questionava se a cidade ainda teria uma localização ou posição geográfica, uma vez 

que estaria imersa numa realidade em que as noções de centro e periferia, urbe e campo, 

tinham sido transformadas por uma outra imagem, onde a dissolução de fronteiras resultaria 

numa nova face da arquitetura da cidade. 

 

“Se no século XIX a atração cidade/campo esvaziou o espaço agrário de sua 
substância (cultural e social), no final do século XX é a vez do espaço urbano perder 
sua realidade geopolítica em benefício único de sistemas instantâneos de deportação 
cuja intensidade tecnológica perturba incessantemente as estruturas sociais; 
deportação de pessoas no remanejamento da produção, do face a face humano, do 
contato urbano para a interface homem/máquina” (VIRILIO, 1993, p.12). 

 

Somos nós que habitamos essa superfície extensa, como uma nova arquitetura do 

espaço informacional em que uma interface homem/máquina constrói-se tão próxima (e 

permeável) que nos envolve no ambiente, agora um ambiente comunicativo. 

São os espaços abertos dentro da aceleração do espaço também virtualizado, como 

desdobramentos da linguagem da apresentação em meio à comunicação e, dentro dela, a 

publicidade como a atividade condutora do processo, agora “fluxo” (CASTELLS, 2001; 

DELEUZE, G. e GUATTARI, F., 1996).  
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“Assim, proponho a ideia de que há uma nova forma espacial característica das 
práticas sociais que dominam e molduram a sociedade em rede: o espaço dos fluxos. 
O espaço dos fluxos é a organização material das práticas sociais em tempo 
compartilhado que funcionam por meio de fluxos” (CASTELLS, 2001, p. 501). 

 

A partir desse momento, o vetor aceleração será nossa companhia constante e 

pressiona nossas certezas obrigando-nos, dada sua força, a conviver com a dúvida e alguma 

indeterminação relacionada aos conceitos que utilizaremos. 

O capítulo discute a velocidade e a aceleração mas as propõe como parte do “espaço 

dos fluxos”, agora informacional: a cibercultura. Também a comunicação com bases 

tecnológicas e como o bios midiático tem sido capaz de envolver mesmo “as zonas menos 

determinadas da socialidade” (SODRÉ, 2002, p. 238), é aqui que vislumbramos o 

nascimento das redes sociais online como fenômeno antecipatório dos processos de 

imersão/imersividade no bios midiático acompanhado de maneira distinta pela 

“interatividade”, espécie de commodity das mídias digitais, em que ambas manifestações 

cumprem o papel de transformarem-se em presença “banal” e obrigatória no cotidiano 

contemporâneo. 

 

2.1 FLUXO, A SOCIEDADE EM REDE  

 

Para Castells (2001), dentro do contexto da globalização/capitalismo avançado, a 

formação das redes (digitais) de informação constitui a principal característica da sociedade 

contemporânea, o que termina por expressar a desarticulação das sociedades e culturas 

baseadas num local físico o que determina a transição da sociedade de massas para uma 

cultura em rede onde a cibercultura é o próprio “espaço de fluxo” (CASTELLS 2001). 

 

“Fluxos não representam apenas um elemento da organização social: são a 
expressão dos processos que dominam nossa vida econômica, política e simbólica. 
[...] Por fluxos, entendo as sequências intencionais, repetitivas e programáveis de 
intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por 
atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade” 
(CASTELLS, 2001, p. 501). 
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Deleuze e Guattari (1996) nos lembram ainda que esse fluxo envolve temas como a 

interatividade, lembrada há pouco, mas que ela só poderia existir em um “espaço liso”, onde 

é possível um “campo perpétuo de interações”, isto é, um espaço distinto do que seria um 

“espaço estriado”, dominado pela metrificação dos poderes instituídos: 

 

“(…) num espaço aberto onde as coisas-fluxo se distribuem, em vez de distribuir um 
espaço fechado para coisas lineares e sólidas. É a diferença entre um espaço liso 
(vetorial, projetivo ou topológico) e um espaço estriado (métrico): num caso, 
"ocupa-se o espaço sem medi-lo", no outro, "mede-se o espaço a fim de ocupá-lo"  
(Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. São Paulo: Ed. 34, 1997. p. 25). 

 
 

Como consequência, tem-se o mundo virtual onde as alterações nas concepções de 

espaço e tempo são partes da sua existência. Como tantas vezes ditas aqui, não há mais 

distância, território, domínio ou espera: nas “fronteiras” desse mundo, procura-se viver o 

aqui e o agora. 

O virtual usa novos espaços, novas velocidades e o tempo como problematização e 

(mesmo) reinvenção do mundo; propõe um compartilhamento de tudo e assim questiona os 

limites entre o interior e o exterior do pensamento e da ação humanos. 

Neste cenário, a informação e o conhecimento ficam destacados, pois seu uso não se 

submete a limites e nem determina o seu fim. Ou, quando desenvolvidos, ocorre um processo 

de interpretação, de interligação e de complementariedade, promovendo um ato de criação e 

invenção. 

 

“(…) uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede 
global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração e 
acesso. Nessa realidade, da qual cada computador é uma janela, os objetivos vistos e 
ouvidos não são nem físicos nem, necessariamente, representações de objetos 
físicos, mas têm a forma, caráter e ação de dados, informação pura” (SANTAELLA, 
2004, p. 40). 

 

Em meio à construção desse mundo como virtualidade, formado de “informação 

pura”, nosso sujeito-consumidor começa a ganhar forma (em breve nos dedicaremos a 

explicá-lo detalhadamente). É ele que Santaella (2004) chamou de “leitor imersivo”, 

possuidor de uma “agilidade perceptiva e uma prontidão de respostas na interação com o 
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fluxo incessante de signos que se apresentam nas interfaces da hipermídia” (SANTAELLA, 

2004, p.14), e emergiu a partir dos espaços “incorpóreos” da virtualidade. 

Através da comunicação, esse fluxo possibilita ao leitor imersivo (sujeito-

consumidor) o acesso e o compartilhamento do mundo virtualizado, pois é a “comunicação 

que nos liga ao outro” (MAFFESOLI, 2004, p.20) e age como uma espécie de “cola do 

mundo pós-moderno” (MAFFESOLI, 2004, p.20) com a possibilidade de compartilhamento 

planetário atualizado pela emergência da tecnologia da qual decorre o novo receptor que com 

ela nasce mas, ao mesmo tempo, é explorado pela compulsiva imersão que o caracteriza.  

A emergência das tecnologias digitais, a sua popularização como parte do aumento do 

acesso ao computador pessoal, fez da Internet “a espinha dorsal da comunicação global 

mediada por computadores (CMC): é a rede que liga a maior parte das redes” (CASTELLS, 

2001, p.431), causando efeitos de proporções mundiais nas estruturas da comunicação. 

Foram assim negociados, por exemplo, padrões de trocas de arquivos como o FTP e 

HTTP45, possibilitando a superação dos limites das mídias convencionais na produção e 

emissão de conteúdos diversos como músicas ou imagens em movimento, e a transmissão 

para qualquer parte da sociedade/mundo conectado. 

São esses “documentos” que – guardando conteúdos em forma de textos, imagens, 

sons e vídeos –, são reproduzidos com auxílio dos softwares e hardwares dos computadores, 

transfomando-se num dos motores da (r)evolução tecnológica contemporânea, produzindo 

mudanças sociais e outros hábitos nos quais os sujeitos podem ser emissores <=> receptores 

no compartilhamento do modelo todos-todos. Os sites da Internet passaram a compor o 

cotidiano desses “internautas”, que navegam pelo ciberespaço ao sabor dos seus toques e 

clicks dos mouses, criando uma convivência harmônica entre sistemas lineares, 

característicos da representação, e os não-lineares, mais próximos da apresentação, como 

linguagens em que a publicidade atual se desenvolve: são como “conversas” textuais, 

sonoras e visuais na produção de culturas intermediadas pela comunicação cada vez mais 

tecnológica.  

O objeto central dessa comunicação deixou, há muito, de ser os meios de 

comunicação em si, muito menos a recepção das mensagens da mídia por parte de sujeitos 

entendidos como simples receptores – agora, o que prevalece são as interações ou as relações 
                                                
45 File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos) e Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo 
de Transferência de Hipertrexto). 
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“entre as práticas de comunicação e os movimentos sociais, para as diferentes 

temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 1999, p. 

258).  

Viabilizadas por mecanismos próprios das novas tecnologias, essas interações 

ocorrem através da diversidade de dispositivos – técnicos, culturais, sociais – presentes nas 

relações entre os sujeitos e os meios de comunicação. Terminam funcionando como 

“catalisadores” de transformações dentro da sociedade, por meio da transposição de 

contextos sociais/culturais entre diferentes grupos na dinâmica do todos-todos, ou das trocas 

presentes/possíveis no cotidiano contemporâneo que, a partir daí, viabilizadas pelo uso das 

tecnologias digitais, podem ser mutuamente reconhecidas e ultrapassar diferenças culturais 

aparentemente “insuperáveis”, mas ainda presentes no uso tradicional das mídias.  

Castells (1999) nos ajuda a entender a produção de cultura nesse desenho de 

sociedade em que as modificações na comunicação vindas da linearidade (própria da 

linguagem de representação), seguem para a diversidade de “angulações” e possibilidades do 

ciberespaço, que influenciando e modificando as trocas entre os sujeitos em rede, podem, por 

consequência, provocar mudanças entre as diferentes e distintas culturas que são postas em 

contato.  

Em resumo, entendemos que em meio a todo esse processo, os sujeitos multiplicados 

aos milhões constróem uma realidade (a da rede) através do encontro das linguagens 

particulares de cada grupo (de sujeitos). As diferentes linguagens “funcionam” como mídias 

e juntas são as formadoras da cultura contemporânea cada vez mais global. A realidade 

criada (compartilhada) é o resultado do processo de troca/contato da comunicação e da 

linguagem construídas em rede (comum) dos que interagem em tempo real.  

Há nesse entendimento, a lembrança de Marshall McLuhan que não viveu a era da 

comunicação mediada por computadores, mas pela TV e pela eletricidade, e não poderia 

prever que sua teoria, “meio é a mensagem”, seria modificada pela mídia “www”. Na 

Internet, pode-se dizer que é “a mensagem que modifica o meio”, ou, diante da “(…)‚ 

diversidade da mídia e à possibilidade de visar o público-alvo, podemos afirmar que no novo 

sistema de mídia, a mensagem é o meio.” (CASTELLS, 1999, p. 364).  

Existe um choque entre o que dizia McLuhan e o que postula Castells? Aqui, 

voltamos à mediação (sempre) exercida pela comunicação/publicidade, mas uma mediação 

com possibilidade de interação que se quer exercida através das novas mídias. 
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Para Castells (1999), a máxima “o meio é a mensagem” de Marshall McLuhan 

(1964), seria modificada pela Internet onde “é a mensagem que modifica o meio”, ou, diante 

da “(…)‚ diversidade da mídia e à possibilidade de visar o público-alvo, podemos afirmar 

que no novo sistema de mídia, a mensagem é o meio” (CASTELLS, 1999, p. 364). 

McLuhan viveu a era da comunicação mediada pela TV e pelos meios eletrônicos (a 

eletricidade); era cedo para a comunicação mediada por computadores (CMC) de Castells, 

mas entendia que a importância dos fenômenos ligados ao meio de comunicação, até então 

entendido apenas como canal de passagem de conteúdo comunicativo, é ele mesmo um 

elemento “determinante” para a comunicação. 

McLuhan chamava atenção para que se percebesse que uma mensagem, por exemplo, 

emitida oralmente e/ou por escrito, quando transmitida através do rádio ou da televisão, põe 

em jogo diferentes estruturas da percepção humana provocando também diferentes 

mecanismos de compreensão, podendo adquirir por fim, diferentes significados. Há que 

deixar claro no entanto, que o meio tecnológico (ou o canal) em que se estabelece a 

comunicação, não constitui a mensagem, mas que a mensagem está no próprio meio pelo 

qual se apresenta e que passa a constituir sua própria natureza. 

Então, o meio, o canal ou a tecnologia, além de constituir a forma comunicatica, 

também “determina”, como dito, o próprio conteúdo da comunicação. 

Não é o meio tecnológico que constitui a mensagem/conteúdo, mas a mensagem está 

no próprio meio (que pode ir muito além do tecnológico) pelo qual se apresenta e passa a 

constituir sua própria natureza essencial.  

Na máxima o “meio é a mensagem”, entendemos que cada meio tem características 

próprias provocando efeitos específicos na sua recepção, assim, qualquer transformação ou 

alteração nesse meio pode provocar a alteração na recepção da mensagem. McLuhan nos 

ajudou a enteder que as características específicas de cada meio “conformam” o conteúdo da 

mensagem para sua transmissão. 

 

“o meio é a mensagem porque é o meio o que modela e controla a escala e forma 
das associações e trabalho humanos. Os conteúdos ou usos destes meios são tão 
variados como incapazes de modelar as formas de associação humana. Em realidade 
o mais típico é que seu conteúdo nos impede de ver seu caráter” (MCLUHAN, 
1964). 
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Quando o meio é analisado para definir a melhor forma para a utilização de cada um 

deles, nos faz lembrar a discussão também de McLuhan, sobre a distinção entre os meios 

quentes e os meios frios.  

Os meios quentes (hot) transmitem a mensagem de forma clara e precisa e se impõem 

ao receptor de forma forte; não há a exigência de grande esforço para a sua “leitura”, têm alta 

definição e requerem baixa participação do receptor. São exemplos dele: a imprensa (escrita 

alfabética), rádio e cinema (exceção para a animação). 

Nos meios frios (cool), a mensagem é menos “óbvia” que a dos meios quentes, 

solicitando maior atenção/dedicação para sua compreensão, têm baixa definição e alta 

participação do receptor. São exemplos: a televisão (escrita ideográfica), a fala, o telefone e a 

animação. 

 

“Há um princípio básico pelo qual se pode distinguir um meio quente, como o rádio, 
de um meio frio, como o telefone, ou um meio quente, como o cinema, de um meio 
frio, como a televisão. Um meio quente é aquele que prolonga um único de nossos 
sentidos e em alta definição [......] Alta definição se refere a um estado de alta 
saturação de dados [. . .] De outro lado, os meios quentes não deixam muita coisa a 
ser preenchida ou completada pela audiência. Segue-se naturalmente que um meio 
quente, como o rádio, e um meio frio, como o telefone, têm efeitos bem diferentes 
sobre seus usuários” (São Paulo, Cultrix,1969, p. 38 apud Ferrara, 2002, Leitura sem 
palavras, p. 14). 

 

Concordando (em parte) com Castells, pode-se dizer que esta categorização não está 

“exatamente” correta, na medida em que haveria meios como a própria televisão que podem 

se encaixar como quente ou frio. O momento atual, da digitalização, confere à mídia a alta 

definição e participação, tornando difícil a distinção entre quente e frio. 

Em nosso entendimento, uma situação que McLuhan já previa, quando tratava da 

possibilidade de “ruptura” de um sistema (anterior) de significados que encontra a sua 

“ressignificação” quando migra para outro sistema (posterior), é o caso do filme no cinema 

(quente) quando segue para a transmissão pela TV (frio). 

Uma “das causas mais comuns de ruptura em qualquer sistema é o cruzamento com 

outro sistema (...).” (1964, p.57). Sendo assim, meios frios ou quentes podem ser 

esquentados ou esfriados conforme o modo como articulam a mensagem, logo forma e 

conteúdo, meio e mensagem constituem unidades indissolúveis que interferem no próprio 

processo comunicativo, transformado um meio tecnológico em meio comunicativo. 
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Diferente dos anos 60, o número atual de mídias é plural, simultâneo e também 

crescente. Pode-se dizer que Internet em si já é uma conjugação de mídias diferentes e, a 

cada momento, surge uma nova mídia dentro dela. 

É assim que na rede (Internet), tem-se ações como o envio de um determinado 

conteúdo hipermidiático através de um e-mail ser diferente do seu upload por um vídeo no 

YouTube, ou do post de uma nota dele relacionado pelo Twitter, ou do seu 

compartilhamento com fotos pelo Flickr. E cada uma dessas diferentes formas de 

comunicação/troca, embora todas presentes no universo mediático da rede, possuem uma 

dinâmica própria e produzem um impacto social distinto, implicando, através do trânsito 

entre diferentes alternativas de comunicação/troca, a modificação, de fato, da mensagem e do 

seu conteúdo. Dessa maneira, apesar de a mensagem ser a mesma, o efeito causado não é o 

mesmo. Há uma “remediação” dentro do meio. 

A máxima de Marshall McLuhan, “meio é a mensagem”, continua válida, porque 

abraça a possibilidade do seu reverso: um determinado tipo de conteúdo acaba se adaptando 

(e, muitas vezes, se condicionando) às mídias à sua volta. O meio interfere no produto final 

da mensagem, que é a sua transmissão. Assim, o meio é, de fato, a mensagem.  

Não há um choque entre o entendimento de Castells (1999) e McLuhan (1964), mas a 

diferença de pontos de vista sobre o mesmo fenômeno – fazem a mesma afirmação, sob 

diferentes maneiras e momentos de observação do fenômeno. 

Veremos como tal dinâmica pode ser aplicada ao universo específico da comunicação 

publicitária com o convite explícito à participação do sujeito-consumidor para o 

compartilhamento da experiência de consumo midiático como possibilidade/prática cotidiana 

da cibercultura, atualizada como experiência comunicacional e mercadológica. 

 

2.2 FLUXO INFORMACIONAL: PUBLICIDADE EM TODAS AS MÍDIAS  

 

“ 46Inspirada na lista de verdades sobre o ator Chuck Norris, uma brincadeira na 
Internet, a Almap criou uma campanha em torno das 'verdades' sobre o Gol. Estreia 
no fim de semana. Enquanto a lista sobre o ator americano reúne máximas que 
supervalorizam seus poderes, como 'As lágrimas de Chuck Norris curam o câncer. É 

                                                
46 Nota publicada originalmente em 23/02/2007, disponível para consulta no endereço eletrônico: 
http://www.bluebus.com.br/show/2/74891/_verdades_sobre_o_gol_campanha_da_almap_em_todas_as_midias_
veja. Consulta realizada em 29/02/2012. 
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uma pena que ele não chore nunca', a lista sobre o Gol exagera as características do 
carro. Anúncios que integram a campanha saem com títulos como 'Alguns 
extraterrestres juram que foram abduzidos pelo Gol' - ou 'Não é o macaco que 
levanta o Gol. O Gol é que faz o macaco empurrar a Terra para baixo'. Além da 
mídia impressa, inclui 6 comerciais para TV, spots de rádio, e 1 hotsite em 
‘verdadessobreogol.com.br’, que estréia agora no domingo” (Elisa Araújo). 

 

Em 23 de fevereiro de 2007, o jornal online Blue Bus47, dedicado à assuntos da mídia 

e da publicidade, “subiu48” a nota acima; nela, dava conta de informar o lançamento da 

primeira campanha publicitária preocupada em pôr em prática, através das alternativas 

formais da comunicação/publicidade, uma ação que os sujeitos em rede já vinham a tempos 

expimentando: a apropriação e compartilhamento de ideias numa ação de bricolagem. 

A campanha levada à frente pela agência AlmapBBDO, tinha como “missão” esgotar 

os estoques do automóvel Volkswagen Gol, então o “carro mais vendido do Brasil há 20 

anos”, que estava prestes a sofrer grandes mudanças em seu projeto original para um novo 

modelo do veículo, na linguagem do mercado, uma mudança de “geração”. 

Diante de tal proposta, a agência sentiu-se com mais liberdade para sugerir, junto ao 

seu cliente, o “convite” para que o público-alvo da campanha colaborasse com ela na prática 

da comunicação e propunha a “divisão’ da autoria do material que seria veiculado. A 

campanha envolvia várias “ferramentas” de comunicação: na primeira fase: 6 comerciais 

para a TV, 10 anúncios impressos, spots de rádio e ações online. As ações observavam a 

pertinência do material a ser desenvolvido diante do sujeito a ser “atingido”. 

A campanha buscou sua “inspiração” em um site na Internet onde se desenvolve “As 

verdades de Chuck Norris49” e, por similaridade, as peças reforçam, com humor, os 

“poderes” das “verdades” do produto Gol, que “seria” produzido “exatamente” para atender 

aos “desejos” do seu público-alvo. 

Na ação online foram feitas propostas de compartilhamento com diferentes 

“comunidades” envolvidas com as práticas da web 2.0 e suas “redes sociais”, temas que 

merecerão aprofundamento quando tratarmos das várias metáforas que compõem o 

                                                
47 Fundado em 1995, o site Blue Bus declara em seu site, “não tem outra pretensão intelectual ou prática do que, 
como um ônibus, 'levar as pessoas aos lugares', através de notas curtas, opinião e links, como um 'guia' diário 
instalado basicamente sobre o assunto 'mídia'.” 
48 Na linguagem corrente entre os que “publicam” informações as mais variadas, “subir” é a versão “prática” 
para a ação de realizar o upload de dados de qualquer natureza. 
49 http://www.chucknorris.com.br. 
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ecossistema da cibercultura. Para o momento, é importante destacar a característica de 

“ocupação” de um “território” virtual onde grupos de sujeitos se organizam em torno de 

assuntos comuns, sem que seja necessário qualquer outro motivo para estarem “juntos”, 

senão o tema que os aproximou. Nessas comunidades virtuais, a construção simbólica e 

manutenção de interesses acontecem de maneira colaborativa, o compartilhamento, e então o 

endereço virtual existe porque seus frequentadores são também  responsáveis pelo  conteúdo 

simbólico que todos ajudaram a desenvolver e do qual todos se servem. 

Para a ativação da campanha, a agência publicitária tomou a iniciativa de apresentar-

se diante dos grupos organizados nessas comunidades dizendo-se próxima deles justamente 

porque compartilham das mesmas afinidades – a marca, o automóvel… as verdades de 

Chuck Norris, depois do automóvel Gol –, e convidá-los a participar da ação que se 

desenvolvia aumentando a apresentação e expressão de cada grupo diante de seus pares, e 

gerando, em potência, uma grande rede social em torno das “verdades” que seriam trazidas 

pelos participantes. E todos. a agência inclusive, fariam parte de um esforço de comunicação 

e, portanto, aumentar os limites daquele território ocupado.  

No endereço virtual, o hotsite “verdadessobreogol.com.br” trazia uma lista das 

verdades sobre o produto GOL e abria a possibilidade de receber as sugestões dos 

consumidores-sujeitos e “suas próprias verdades”. Cada “verdade” enviada, permitia o anexo 

de alguma imagem: foto, ilustração ou vídeo. E, desde que identificados, todos os 

frequentadores do hotsite poderiam alterar e “mexer” nas verdades incluídas na lista, havia 

ainda o rankings das “verdades” com votação realizada entre esses usuários e ações 

promocionais que aumentavam a “qualidade” da experiência compartilhada. 

 

“ 50Em 15 dias, internautas mandaram mais de 400 'verdades sobre o Gol' para o blog 
‘verdadessobreogol.com.br’ criado pela Almap para o carro mais vendido do Brasil - 
é o que declara a agência. As 'verdades' enviadas pelos consumidores serão 
transformadas em conteúdo para a campanha 'Verdades sobre o Gol', que estreou no 
dia 25 de fevereiro e deve ficar no ar durante o ano todo. As melhores frases vão 
inspirar roteiros de animações no site, adesivos e anúncios. A campanha, que já 
ganhou comunidade no Orkut, é inspirada na lista verdades sobre Chuck Norris, que 
circula na Internet exagerando os poderes do ator de filmes de ação (Blue Bus). 

 

                                                
50 Nota publicada originalmente em 13/03/2007, disponível para consulta no endereço eletrônico: 
http://www.bluebus.com.br/show/2/75308/verdades_da_almap_serao_transformadas_em_conteudo_de_campan
ha. Consulta realizada em 29/02/2012. 
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Notamos que o espaço e relação entre a marca/produto/serviço <=> agência <=> 

consumidor-sujeito alterou-se. A partir daquela campanha, a apresentação como linguagem 

publicitária passaria, cada vez mais, a fazer parte da prática da comunicação/publicidade e o 

consumidor-sujeito em transformação frente às suas habilidades cibernéticas, passaria a 

assumir o papel de sujeito-consumidor, estando potente para “arrastá-los” ao território aberto 

pela cibercultura/tecnologia como área para sua apropriação e ocupação.  

Aqui, margeando o surgimento do sujeito-consumidor, nos parece ser o momento 

adequado para detalhar do que trata o fluxo (consumidor-objeto > consumidor-sujeito > 

sujeito-consumidor) que também investigamos diante da  nossa questão de pesquisa e cuja 

relação procuramos tecer ao longo da nossa discussão.  

É consumidor-objeto, aquele sujeito que ainda na década de 60, é visto como o 

receptor da informação publicitária - apenas isso. Um sujeito que, tomado como um “objeto” 

da ação publicitária é por ela influenciado e conduzido, portanto não tem ou não exerce 

qualquer papel dentro do processo de emissão e recepção da informação, além de agir de 

acordo com a mensagem para ele direcionada. 

Era importante investigar esse sujeito para que, segundo pesquisas de 

comportamento/mercado, fosse possível “conhecê-lo” (objeto de pesquisa) para garantir que 

a mensagem emitida seria por ele recebida sem perdas (ruído) da “qualidade” de emissão. E 

assim, diante dos meios eletrônicos (principalmente) como ferramenta de comunicação em 

massa, a resposta esperada a partir do estímulo era a de “consumir” o que quer que fosse 

anunciado. Era o mantra do “vender a qualquer custo”, uma espécie de simbiose entre a 

produção de bens e o seu consumo em que a publicidade cumpria o papel da divulgação (em 

massa) do que havia sido produzido para ser consumido. 

Foi também o momento em que ocorreu a valorização da publicidade “criativa” 

visando maximizar o encontro da mensagem com seu receptor. As duplas de criação 

firmaram-se como o formato de atuação profissional em que diretores de arte e redatores 

passaram a desenvolver juntos os conceitos e estratégias de comunicação: imagens juntaram-

se aos textos de maneira mais organizada, não apenas justapostos. A linguagem publicitária 

assumia, cada vez mais, o seu caráter persuasivo. 

Foi durante esse período (1960-1980) que houve o entendimento da importância da 

“satisfação” dos consumidores em meio às ofertas do mercado e a substituição de um mantra 

por outro, o da “satisfação garantida”. 
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Foi o nascimento do consumidor-sujeito. Aquele que é percebido pela publicidade e 

outras “ferramentas mercadológicas”, como alguém que se manifesta e assume suas escolhas 

diante das opções presentes no mercado de trocas e passa a exercer o papel de consumidor 

com “direitos” relacionados ao seu ato de compra/consumo dos bens disponíveis, como 

percebido pelos movimentos de defesa do consumidor e até outros como o do 

“consumerismo”, caracterizado pelo consumo racional e responsável diante do ato de 

consumir. Mas, ressalte-se, um sujeito que (ainda) “recebia” a informação publicitária 

através de um “terceiro”.  

Cabia à publicidade interpretar os anseios do consumidor-sujeito a partir das 

informações sobre ele vindas da “estrutura” de marketing, tornada “ferramenta 

indispensável” para o desenvolvimento do mercado, e assim procurar “propor” a mensagem 

(representação) em que a ação de consumo diante de algo (produto/serviço) por ele 

(simbolicamente) desejado estava pronto e disponível para atendê-lo. 

Mas a diversidade de comportamentos do consumidor-sujeito só fazia crescer o 

número de diferentes alternativas de consumo. O próprio mercado em seu também crescente 

processo de diversificação, própria do capitalismo pós-industrial (BELL, 1974), começou a 

envolver-se numa outra proposta para atender às demandas que surgiam. A segmentação 

(1980 – 1990) foi a alternativa estratégica de marketing (KOTLER, 1992, p. 177) encontrada 

para dar solução às questões relacionadas à otimização dos estoques da produção aliada às 

diferenças de comportamento e hábitos de consumo dos consumidores-sujeitos, suas 

necessidades e desejos em suas diferentes culturas que, cada  vez mais, estavam sendo 

incorporadas ao mercado globalizado. 

A ideia da segmentação adquire maior importância quando a percebemos dentro do 

processo de emergência do sujeito nas suas decisões de consumo frente ao mercado, ou à 

percepção delas. O conceito de segmentação é relativamente simples baseando-se no fato de 

que os consumidores-sujeitos não podem ser tratados todos da mesma forma; são por demais 

diferentes, mas também se mostra impossível tratá-los de forma individualizada (como 

veremos mais adiante). O que se fez foi tentar reunir “grupos” (cada vez menores) de sujeitos 

com características, preferências e gostos “semelhantes”, e tratá-los como se fossem 

“iguais”. O que se percebeu como o centro da discussão é que há que respeitar as diferenças 

entre os consumidores-sujeito, diferenças que devem ser consideradas em todo processo 

decisório das empresas/marcas e devem estar presentes sua comunicação/publicidade. Os 
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processos mediativos da linguagem passam, pouco a pouco, a ser substituídos pelas 

imprevisibilidades das interações. 

A segmentação com seus grupos cada vez menores de consumidores-sujeitos foi 

acompanhada de outra ação de comunicação/publicidade e do marketing. Então, na 

companhia das estratégias de segmentação surgia o conceito de “relacionamento” como 

maneira de (ainda) antecipar-se às decisões do consumidor-sujeito e oferecer-lhe o que 

pretendia consumir. Foi o momento da utilização de ferramentas como as de CRM que, 

utilizando-se do gerenciamento de dados fornecidas pelos dispositivos tecnológicos 

(digitais), buscava “mapear” o consumo identificando as melhores e mais eficientes formas 

de abastecer o mercado daquilo que se queria consumido e usava o “relacionamento”, mais 

uma vez, para procurar e obter a melhor maneira para que isso acontecesse. 

Voltando à campanha “Verdades sobre o Gol”, o que ela pôde nos mostrar é que a 

despeito das iniciativas “premonitórias” da comunicação/publicidade e do marketing, uma 

outra mudança acontecia protagonizada pelo acesso ao digital e, dentro dela e sobretudo, 

pela emergência da Internet com seus internautas. Uma mudança tamanha que poderia ser 

encarada como um “fim” para as práticas da comunicação (e do marketing) até aquele 

momento. A marca/produto/serviço também partem para a prática da apresentação de si 

próprias, buscando a credibilidade frente ao mercado consumidor através da construção de 

uma identidade com a qual o seu público-alvo possa se relacionar e continuar a consumir, 

mas através da identificação com elas próprias buscando elementos como a transparência de 

seus atos frente ao mercado. É o que veremos agora. 

 

2.3 O FIM DO MARKETING? 

 

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do marketing - produto, praça, 
preço e promoção - não funcionam mais. O paradigma era simples e unidirecional: 
as empresas vendem aos consumidores. Nós criamos produtos; fixamos preços; 
definimos os locais onde vendê-los; e fazemos anúncios. Nós controlamos a 
mensagem. A internet transforma todas essas atividades (Don Tapscott51). 

 

                                                
51 Artigo publicado na revisa InfoExame, edição de 15/02/2011. Disponivel em 2 endereços eletrônicos:  
- http://info.abril.com.br/noticias/mercado/artigo-o-fim-do-marketing-15022011-3.shl,  
- http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Tapscott, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikinomics. 
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Com a Internet, a tecnologia digital, a generalização da “digitalização” dos processos 

produtivos, a plantas industriais “deslocalizadas” dos seus mercados e, enfim, a globalização 

dos mercados e do comércio internacional, as relações entre os elementos constituintes e as 

narrativas da sociedade de consumo usadas até a década de 90 deixavam de responder às 

expectativas dos consumidores-sujeitos que a partir daquele momento se apresentavam 

através da rede e começavam a “desenhar” os acontecimentos em meio aos anos entre 1990 e 

2010. 

Esses acontecimentos terminaram gerando temas determinantes de análise para o 

funcionamento da sociedade, para o marketing como prática e administração estratégica de 

mercado e para comunicação/publicidade.  

Houve “movimentos” como o do grupo de profissionais que se organizou em torno do 

Manifesto Cluetrain, de março de 1999, em que 95 teses foram propostas para discussão e 

compartilhamento através do site do Manifesto52, tendo a Internet (ou a rede) e suas 

consequências para a vida social/econômica/cultural como tema e motivo das discussões. A 

principal colocação do Manifesto é: the end of business as usual, ou que deixava de ser 

possível a manutenção do modo de agir das empresas diante do mercado/sociedade como 

vinha acontecendo até o aquele momento (emergência da sociedade em rede), ou 

simplesmente “o fim do marketing”.  

Através de manifestações como o Cluetrain Manifesto, houve a “percepção” de que 

os mercados/sociedade haviam se tornado mais bem informados e mais exigentes em relação 

ao tratamento dispensado pelas empresas/marcas e a comunicação diante do consumidor-

sujeito. Entre todos na sociedade há na verdade, uma “conversação” em rede em que os 

sujeitos estão presentes e não um dado estatístico sem rosto como as pesquisas relacionadas 

aos hábitos do consumidor-sujeito se esmeravam em mostrar. Lembremos que a campanha 

“Verdades sobre o Gol”, vista por nós, aconteceu em 2007 e mostrou, pelas suas ações, essa 

preocupação de também participar da tal “conversação”, deixando de lado o monólogo que 

caracterizava as práticas de marketing/comunicação até ali. 

O que vimos durante o período é que o gerenciamento dos “4P’s” do marketing 

(produto, preço, praça e promoção), como seus fundamentos foram duramente questionados 

                                                
52 Consultado em 23/09/2011. Disponível em: http://www.cluetrain.com. 
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pela ascensão do consumidor que, diante de seus novos “poderes midiáticos”, se apresenta, 

paulatinamente, como o nosso sujeito-consumidor, como veremos.  

O que aconteceu/tem acontecido? 

Os produtos (o primeiro “P” do composto mercadológico), passaram a ser como que 

“customizados em massa” através de dispositivos de máxima segmentação, possibilitados 

pela tecnologia da informação e pelo entendimento da diversidade cultural dos 

consumidores-sujeitos (CASTELLS, 2010, p. 58). Assim, aconteceu a procura por atender os 

“gostos” desses consumidores que, pouco a pouco, vão se assumindo como sujeitos e 

determinam o que pretendem consumir.  

As comunidades online, por exemplo, passaram a participar, além da campanha 

publicitária como no hotsite “Verdades sobre o Gol”, também do desenvolvimento de 

produtos, e estes têm se tornado “experiências” de consumo, invertendo as concepções do 

marketing de produtos em que se partia da concepção/produção para a oferta, “mapeando” o 

consumidor-sujeito através de pesquisas de mercado. O que se entendeu é que é preciso 

investigar de que “maneira” (através de qual “experiência” de consumo) este sujeito, como 

consumidor, atua e que “produto” pode viabilizar tal evento. Depois de satisfeitas tais (pré) 

condições, parte-se  para o desenvolvimento/produção de bens e serviços. 

O mesmo também acontece com a política de preços (o segundo “P” do composto de 

marketing), que graças às vendas online e à troca intensa de informações sobre preços em 

diversos espaços, termina questionando a política de preços vindas do fornecedor; são os 

consumidores-sujeitos que através do acesso e das ferramentas online, têm “determinado” 

quanto ser quer pagar por algo. Há mais troca de informações e o preço se torna também 

fluido, como a sociedade. 

As empresas/marcas têm dividido sua existência em mundos diferentes: um físico, a 

praça (o terceiro “P”), e um outro virtual/digital, da informação. Sendo assim, a comunidade 

online com grande “capital de relacionamento” se articula a partir de seus participantes, algo 

que pode ser chamado de marketface53, ou, que faz parte da própria dinâmica da sociedade e 

que recupera seu corpo por conta das redes sociais, mas que assumiu importância para o “fim 

                                                
53 Market-Facing é o termo utilizado para descrever as trocas comunicacionais feitas diretamente pelo público 
consumidor, “face a face”, e não intermediado ou interpretado por outros meios de análise ou outras concepções 
de trocas no mercado. 
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do marketing“ pela sua característica de dar a possibilidade de apresentação e troca. A 

”praça” mudou seu endereço para envolver o mundo conectado. 

Numa nota recente, Nizan Guanaes, publicitário e presidente do Grupo ABC, 

recomendou aos seus leitores através da sua coluna no jornal Folha de S. Paulo: 

 

“Seja um especialista em comportamento, entenda a suprema tecnologia humana, 
aquilo que chamamos de alma. Aliás, é bom lembrar que as redes sociais sempre 
foram dominantes e determinantes - das associações mercantis da Idade Média aos 
fluxos de migração global. Foi com essa capacidade de organização social que 
vencemos tantos desafios. No Coliseu romano, a plateia já usava o dedão para cima 
ou para baixo, como fazemos hoje no Facebook, para mostrar aprovação (ou 
desaprovação). As redes sociais estão com tudo, mas elas não têm uma regra fixa. O 
que já sabemos - não basta anunciar, é preciso comunicar; não é só oferta, é 
relacionamento; Mais do que a mensagem e do que o meio, agora é o modo. O modo 
social” (Nizan Guanaes54). 

 

A publicidade, além da promoção, das relações públicas, etc. (o quarto “P”) 

explora/explorava “mensagens”, mas de modo unidirecional (“um-todos”), dirigida a 

consumidores-objetos sem rosto, ação e pensamento - uma “massa”. Com as comunidades 

online, todos têm acesso à informação sobre produtos e escolhem o meio, a mensagem e até 

mais, que meios podem ser utilizados para difusão e que mensagens merecem o crédito do 

que está sendo dito; não há dicotomia entre o meio e a mensagem, mas o entendimento do 

que será creditado pela rede, assim, ao receber mensagens enviadas pela 

comunicação/publicidade, encontram, necessariamente com a “opinião pública” online. 

Numa comparação com outros momentos da comunicação massiva, a participação 

mais “ativa” do sujeito acontecia no nível da recepção crítica, somente. Na cultura do digital, 

“pós-massiva”, ocorre uma mudança de foco: a participação ativa acontece no nível da 

produção da mensagem, da diversidade dos conteúdos que circulam em rede e que, 

poderíamos também inferir, “escolhem” seus próprios percursos de navegação.  

Na seção seguinte, vamos analisar um dos filmes utilizados para o lançamento da 

campanha, ação que passaria a ser identificada como de “ativação” por conter dentro de si a 

possibilidade do “convite” para sua continuidade por outros formatos (digitais, interativos) 

além da TV. 

 
                                                
54 Nota publicada originalmente em 01/05/2012, disponível para consulta no endereço eletrônico: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/40275-tudo-pelo-social.shtml. 



 

2.3.1 Tomada de cenas, filme comercial, 30s

 

Figura 5: Vídeo 3 – Lombada “Verdades sobre o Gol n

 

 

Tomada de cenas, filme comercial, 30s 

Lombada “Verdades sobre o Gol no 72” (anexo em CD) 
 

Vídeo: canto direito da tela, o 

Gol entra em cena realizando 

diversas manobras; luz indireta 

no ambiente, diversos focos, 

umidade; tom de aventura com 

cortes rápidos que acompanham 

as manobras do Gol; câmara 

tomada no plano médio da cena.

Áudio: ambiente, 

 

 

                                                 

Vídeo: cortes rápidos de cena 

como se o Gol, pudesse 

enfrentar qualquer obstáculo; 

[navio cargueiro, ambiente 

hostil, explosão; câmara baixa, 

Gol sempre surgindo para o 

telespectador.

Áudio: ambiente.

Locução: o Gol é um carro…
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Vídeo: canto direito da tela, o 

Gol entra em cena realizando 

diversas manobras; luz indireta 

no ambiente, diversos focos, 

umidade; tom de aventura com 

cortes rápidos que acompanham 

as manobras do Gol; câmara 

tomada no plano médio da cena. 

Áudio: ambiente, sem locução.  

                                                  

Vídeo: cortes rápidos de cena 

como se o Gol, pudesse 

enfrentar qualquer obstáculo; 

[navio cargueiro, ambiente 

hostil, explosão; câmara baixa, 

Gol sempre surgindo para o 

telespectador. 

Áudio: ambiente. 

Locução: o Gol é um carro… 
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Vídeo: cortes rápidos, secos, 

Gol atravessa o cenário, muda 

de ambiente; está no cais do 

porto; parece enfrentar 

veículos maiores que surgem à 

sua frente. 

Áudio: ambien

Locução: …resistente de 

verdade. 

                                   

 

                                

Vídeo: cortes rápidos, secos, 

Gol atravessa o cenário, 

enfrenta e vence obstáculos; 

carga pesada surge e não 

interrompe a ação da direção 

do Gol. 

Áudio: ambiente. 

Locução: …pra gente de 

verdade. 

 

 

Vídeo: cortes rápidos, secos, 

Gol atravessa o cenário, muda 

de ambiente; está no cais do 

porto; parece enfrentar 

veículos maiores que surgem à 

Áudio: ambiente.  

Locução: …resistente de 

                                    

                                 

Vídeo: cortes rápidos, secos, 

Gol atravessa o cenário, 

enfrenta e vence obstáculos; 

carga pesada surge e não 

interrompe a ação da direção 

udio: ambiente.  

Locução: …pra gente de 



 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                    

 

Vídeo: efeitos de velocidade, 

sempre; corte para ambiente de 

western, Gol vencendo índios.

Áudio: ambiente.

Locução: …mas ainda tem 

outras verdades do Gol que 

você precisa saber”.

 

 

 

                                                                                                                             

Vídeo: em meio à explosão, 

Gol, tomado de frente, câmara 

retorna ao plano médio, visão 

do telespecta

carimbo: “verdades sobre o 

Gol, nº 72.

Áudio: ambiente. 

Locução: verdades sobre o Gol, 

nº 72. 
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Vídeo: efeitos de velocidade, 

sempre; corte para ambiente de 

western, Gol vencendo índios. 

Áudio: ambiente. 

Locução: …mas ainda tem 

outras verdades do Gol que 

você precisa saber”. 

                                                                                                                             

Vídeo: em meio à explosão, 

Gol, tomado de frente, câmara 

retorna ao plano médio, visão 

do telespectador de frente; 

carimbo: “verdades sobre o 

Gol, nº 72. 

Áudio: ambiente.  

Locução: verdades sobre o Gol, 
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Vídeo: corte para outro 

cenário, urbano; Gol abrindo a 

cena para entr

comum; obstáculo: lombada.

Áudio: ambiente.

locução: o Gol não passa na 

lombada, nº 72.

 

 

 

                                                                                                                             

Vídeo: Gol assume o primeiro 

plano para tomar toda a cena; 

lombada começa a surgir, 

plano inferior. 

Áudio: ambiente.

Locução: O Gol não passa na 

lombada… 

 

 

 

                                                                            

                                                 

Vídeo: corte para outro 

cenário, urbano; Gol abrindo a 

cena para entrada numa rua 

comum; obstáculo: lombada. 

Áudio: ambiente. 

locução: o Gol não passa na 

lombada, nº 72. 

                                                                                                                             

Vídeo: Gol assume o primeiro 

plano para tomar toda a cena; 

lombada começa a surgir, 

 

ambiente. 

Locução: O Gol não passa na 



 

 

 

 

 

 

                                                              

                                               

Vídeo: corte para lombada; 

lombada 

cena. 

Áudio: ambiente. 

Locução: …a lombada foge 

antes. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 Vídeo: cortes rápidos, secos

com clipes/amostra do 

público-alvo da campanha; 

diversas situações de uso 

mostrando características do 

Gol.  

Áudio: ambiente, alerta, portas 

abrindo e fechando.

Locução: Gol. use sem dó.
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Vídeo: corte para lombada; 

lombada se levanta e sai de 

Áudio: ambiente.  

Locução: …a lombada foge 

                                                                                                                             

Vídeo: cortes rápidos, secos 

com clipes/amostra do 

alvo da campanha; 

diversas situações de uso 

mostrando características do 

Áudio: ambiente, alerta, portas 

abrindo e fechando. 

Locução: Gol. use sem dó. 
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Z7vV8A
 

 

Na situação narrada através da campanha, o Gol, supostamento o seu personagem 

principal, é apropriado pelo consumidor

situações-limite que enfrenta; é um herói que tudo vence a despeito das adversidades e 

desafios que vão surgindo (como surpresa) em seu caminho. Assim, o Gol/consumidor passa 

a “ser” o próprio sujeito, é o Gol/sujeito que segue em frente à despei

história” do mercado de automóveis e do seu projeto 

desatualizado, mas “bravo” o suficiente para enfrentar e superar, por exemplo, a velocidade e 

o “peso” do passado (o navio do filme) ou os índios, a lomba

que pretenda detê-lo em sua jornada rumo ao “inevitável” sucesso, como reforça o 

campanha: “Gol. Use sem dó”. Além disso, conta com a colaboração vinda através do 

universo do digital que esse (ainda) consumidor

participante ativo e que, além do papel de consumidor, parte em busca da sua identidade e 

passa a apresentá-la e também (re)construí

um sujeito que também tem desafios a enfr

constante mudança e que parece encontrar diante de cada nova “descoberta” em seu caminho 

pela rede, outros desafios, mas como o “personagem” Gol, vence

“apresentando-se” frente a eles... 

                                         

Vídeo: cortes seco; Gol ocupa 

o cenário; marca Volkwagen é 

“aplicada” ao cenário como 

um carimbo; slogan da 

campanha assina o filme, 

“Gol. Use sem dó”.

Áudio: sirenes, atenção.

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Z7vV8A-_gOo&feature=youtube_ gdata_player 

Na situação narrada através da campanha, o Gol, supostamento o seu personagem 

principal, é apropriado pelo consumidor-sujeito e passa a representá-lo nas

limite que enfrenta; é um herói que tudo vence a despeito das adversidades e 

desafios que vão surgindo (como surpresa) em seu caminho. Assim, o Gol/consumidor passa 

a “ser” o próprio sujeito, é o Gol/sujeito que segue em frente à despeito dos seus “20 anos na 

história” do mercado de automóveis e do seu projeto (design) possívelmente já 

desatualizado, mas “bravo” o suficiente para enfrentar e superar, por exemplo, a velocidade e 

o “peso” do passado (o navio do filme) ou os índios, a lombada ou qualquer outro anti

lo em sua jornada rumo ao “inevitável” sucesso, como reforça o 

campanha: “Gol. Use sem dó”. Além disso, conta com a colaboração vinda através do 

universo do digital que esse (ainda) consumidor-sujeito passou a se envolver como um 

participante ativo e que, além do papel de consumidor, parte em busca da sua identidade e 

la e também (re)construí-la através dos fragmentos que encontra em rede; 

um sujeito que também tem desafios a enfrentar (como o Gol) em meio a uma sociedade em 

constante mudança e que parece encontrar diante de cada nova “descoberta” em seu caminho 

pela rede, outros desafios, mas como o “personagem” Gol, vence-os pelo enfrentamento, 

se” frente a eles... como o Gol.  

                                          

                                         

Vídeo: cortes seco; Gol ocupa 

o cenário; marca Volkwagen é 

“aplicada” ao cenário como 

um carimbo; slogan da 

campanha assina o filme, 

“Gol. Use sem dó”. 

sirenes, atenção. 

Na situação narrada através da campanha, o Gol, supostamento o seu personagem 

lo nas diversas 

limite que enfrenta; é um herói que tudo vence a despeito das adversidades e 

desafios que vão surgindo (como surpresa) em seu caminho. Assim, o Gol/consumidor passa 

to dos seus “20 anos na 

possívelmente já 

desatualizado, mas “bravo” o suficiente para enfrentar e superar, por exemplo, a velocidade e 

da ou qualquer outro anti-herói 

lo em sua jornada rumo ao “inevitável” sucesso, como reforça o slogan da 

campanha: “Gol. Use sem dó”. Além disso, conta com a colaboração vinda através do 

eito passou a se envolver como um 

participante ativo e que, além do papel de consumidor, parte em busca da sua identidade e 

la através dos fragmentos que encontra em rede; 

entar (como o Gol) em meio a uma sociedade em 

constante mudança e que parece encontrar diante de cada nova “descoberta” em seu caminho 

os pelo enfrentamento, 
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Assim, o Gol/sujeito, compartilhando sua identidade, segue seu destino de embates 

que moldam, como numa fábula, o mundo à sua volta (publicidade) e à volta do sujeito (o 

contemporâneo). Juntos vão, pouco a pouco e de maneira bem humorada, se desfazendo e se 

reconstruindo nas citações de outros heróis e anti-heróis e das situações de pretenso 

“perigo”. O consumidor tem ciência da fábula e com ela colabora como na “lógica do Papai 

Noel” de Baudrillard (1973, p. 176). É o entretenimento que surge como a maneira do 

encontro com o sujeito que a publicidade passou a praticar como uma maneira de, 

“brincando”, envolver e manter-se sempre diante do sujeito, como espelho. 

 

2.3.2 Ações online: hotsite e banner “Superman”  

 

Figura 6: Hotsite  

 

Fonte: http://www.551121615600.com/awards/2007/vw/gol/port/arq/site/index.d.1.html. 

 

O hotsite trazia a identificação comum à toda campanha com seu logotipo e outros 

elementos gráficos – a silhueta do carro, o uso da tipografia que lembra um produto “bruto”, 

uso do vermelho calçando a chamada em amarelo –, elementos capazes de trazer à memória 
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do visitante outros materiais da mesma campanha de forma a expandir a experiência de 

consumo das peças publicitárias e levar à identificação de outro espaço para cirulação da 

mensagem, “as verdades do Gol”. 

Na barra de navegação os itens do menu: “verdades sobre o Gol”, “Top 10” e 

“Verdades de verdade”, procuravam deixar claro o caminho do visitante para que 

rapidamente identificasse qual a área de conforto poderia utilizar. A diferença em relação aos 

comerciais presentes na televisão está no tempo e espaço para o “consumo” da mensagem, 

completamente sob controle do sujeito e, mais até, na possibilidade aberta desse mesmo 

sujeito intervir/alterar o conteúdo apresentado, “justamente” para que seja apropriado por 

ele, mas que no exercício das “verdades” tem a potência de gerar a “colaboração” do sujeito 

frente à campanha.  

Muito embora o conceito da campanha fosse o mesmo, “usem sem dó”, há entre as 

versões para a TV e para a Internet a sensível diferença quanto à participação do sujeito 

frente ao que foi exibido. Na TV, o telespectador passivo consome o que está sendo exibido; 

na Internet, de maneira mais ativa, o sujeito  usufrui do material à disposição e “colabora” 

com outros conteúdos correlatos à campanha para que ele próprio e a “comunidade” em 

torno do tema possam deles usufruir e compartilhar. 

Entretando, destacamos que todos os sujeitos são mantidos como consumidores da 

campanha proposta, cientes de que a sua participação/colaboração deve estar circunscrita ao 

espaço determinado pelo anunciante e pela agência, autores de toda a estratégia de 

comunicação. Aqui não há diferença entre os meios utilizados para a realização da 

campanha, há apenas a confirmação do papel do sujeito como consumidor, não o contrário. 

É assim que, no item das “verdades sobre o Gol”, o usuário previamente idenficado 

com “login/senha” poderia oferecer a “sua” verdade à disposição dos outros usuários 

igualmente identificados; poderia também oferecer e “postar” imagens estáticas, em 

movimento ou áudio, diversas das suas próprias experiências dentro do “jogo” proposto de 

“criar” verdades e deixar que a “rede” as discutisse - uma oferta feita ao grupo e que, a 

agência deixava claro, poderia tornar-se material para ser utilizado e veiculado na TV e 

mesmo pela Internet fazendo parte da campanha como um todo, indo além do serviço online. 

No item “top 10” havia uma espécie de competição em que os usuários cadastrados 

poderiam “votar” nas “verdades” que mais os impressionava ou divertia. Mais uma vez, a 

agência deixava claro que as frases poderiam alimentar outras peças publicitárias. 



 

No item “verdades de verdade” havia a preocupação de colocar à disposição dos 

frequentadores do hotsite

Volkswagen. Não havia a necessidade de cadastro prévio, bastava o acesso para que fosse 

possível usufruir dos itens técnicos do carro, cores à disposição, sua história, fotos e outros 

materiais de divulgação. Via

usuário conectado naquele momento à marca patrocinadora daquele espaço.

Uma “curiosidade”: foram para a campanha na TV, cerca de 10 verdades

Gol; no hotsite até o seu “desligamento”, havia o registro de cerca de 10000 “verdades”, o 

que mostra o grau de envolvimento do consumidor

sobre os caminhos que a comunicação publicitária passaria a trilhar a partir da “experiência” 

de apresentação em que se transformou a campanha das “verdades”. 

 

Figura 7: Banner “Superman” 

Fonte: http://www.551121615600.com/awards/2007/vw/gol/port/arq/site/index.d.1.html

 

                                               
55 Nota publicada originalmente em 26/02/2007. 
http://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2007/02/0032?data=2007/02.

No item “verdades de verdade” havia a preocupação de colocar à disposição dos 

hotsite as informações vindas do próprio cliente da agência, a 

Volkswagen. Não havia a necessidade de cadastro prévio, bastava o acesso para que fosse 

possível usufruir dos itens técnicos do carro, cores à disposição, sua história, fotos e outros 

materiais de divulgação. Via-se a ação persuasiva da publicidade, mas sob demanda do 

usuário conectado naquele momento à marca patrocinadora daquele espaço.

Uma “curiosidade”: foram para a campanha na TV, cerca de 10 verdades

até o seu “desligamento”, havia o registro de cerca de 10000 “verdades”, o 

que mostra o grau de envolvimento do consumidor-sujeito frente à campanha e dá pistas 

sobre os caminhos que a comunicação publicitária passaria a trilhar a partir da “experiência” 

de apresentação em que se transformou a campanha das “verdades”.  

Fonte: http://www.551121615600.com/awards/2007/vw/gol/port/arq/site/index.d.1.html

        
Nota publicada originalmente em 26/02/2007. Disponível em:  

ttp://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2007/02/0032?data=2007/02. 
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No item “verdades de verdade” havia a preocupação de colocar à disposição dos 

vindas do próprio cliente da agência, a 

Volkswagen. Não havia a necessidade de cadastro prévio, bastava o acesso para que fosse 

possível usufruir dos itens técnicos do carro, cores à disposição, sua história, fotos e outros 

a ação persuasiva da publicidade, mas sob demanda do 

usuário conectado naquele momento à marca patrocinadora daquele espaço. 

Uma “curiosidade”: foram para a campanha na TV, cerca de 10 verdades55 sobre o 

até o seu “desligamento”, havia o registro de cerca de 10000 “verdades”, o 

sujeito frente à campanha e dá pistas 

sobre os caminhos que a comunicação publicitária passaria a trilhar a partir da “experiência” 

 

Fonte: http://www.551121615600.com/awards/2007/vw/gol/port/arq/site/index.d.1.html. 
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O banner “Superman” trazia a preocupação de transformar a ação comunicativa num 

“jogo” cujo controle permaneceria nas mãos do usuário que, fazendo uso do mouse do 

computador pessoal, poderia “dirigir” seu personagem, o Superman, para tentar vencer uma 

corrida virtual contra o Gol. O banner teve sua veiculação em vários sites e portais, como o 

Yahoo (do exemplo). Para participar do jogo, não havia a necessidade de identificação ou 

cadastro prévio com login/senha, mas somente a resposta ao convite feito na página inicial do 

serviço que o usuário estava utilizando. 

Mas uma vez, a exemplo de outras peças da mesma campanha, os elementos visuais 

que marcam a sua identidade estão presentes. 

 

2.3.3  Tomada de cenas, banner interativo 

   

Figura 8: Vídeo 4 - Superman “Verdades sobre o Gol nº 1132” (anexo em DVD) 

                                                                       

 Cena: imagem identificadora da 

campanha, estática na primeira página do 

site/portal de veiculação; ícone de auto-

falante idenficando a possibilidade de 

áudio durante a ação do banner; instrução 

para dar início, “passe o mouse para ver”. 

Locução: Verdades sobre o Gol nº 1132. 
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Cena: os dois “competidores permancem 

em posição de largada. 

Áudio: som que lembra velocidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Cena: detalhe dos competidores, olhar 

agressivo do Superman. 

Áudio: buzina ao fundo. 

 

 

                                                                                            

 

                                                            

Cena: os dois competidores mostrados 

para a largada; buzina com sete em 

movimento indicando a ação a ser 

executada pelo usuário para acioná-la para 

dar a largada. 

Áudio: buzina ao fundo.  
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Cena: quando o usuário aciona a buzina 

tem início a competição; o Gol 

rapidamente mostra vantagem. 

Áudio: buzina soa em volume bem mais 

alto. 

 

 

 

                                                                    

                                                         

Cena: competição continua; surge um 

mouse em cena indicando a 

possibilidade de dirigir o personagem 

Superman e procurar ultrapassar o Gol. 

Áudio: trilha de tensão om ruídos de 

vento. 

 

 

 

 

                                                                    

 

Áudio: sons de queda; “ai, ui” dito pelo 

Superman.  
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Cena: Superman perde a competição; 

personagem cai do teto do Gol que some 

em disparada; reaparece usando cuecas 

por cima da roupa. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

 

Cena: termina a competição com o Gol 

como vencedor; textos de assinatura da 

campanha; convite “veja outras 

verdades”. 

Áudio: Uma vez o Gol e um super-herói 

apostaram uma corrida, o perdedor teria 

que usar cueca por cima da roupa pro 

resto da vida; Gol. Use sem dó. 

 

 

 

Na análise a seguir, procuramos destacar algumas ponderações que desenvolvemos 

até o momento e principalmente a validade das colocações feitas por McLuhan (1964), sobre 

a convivência de plataformas de discursos, confirmando a validade da máxima de que o 

“meio é a mensagem”. 

A linearidade: ao ligar a TV, os consumidores-sujeitos ficam à disposição do que lhes 

será mostrado pela programação (já pronta) do que será/está sendo transmitido naquele 

momento. O filme da campanha Gol é apenas uma das possibilidades da transmissão e 

obedece à lógica dos profissionais de publicidade envolvidos com a veiculação. 

Fonte: http://www.551121615600.com/awards/2007/vw/verdade_super/port/index.html 
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Nossos sentidos estão mais atentos ao que se passa em cena e o nível de concentração 

é maior. O consumidor-sujeito punha-se ante à TV com disponibilidade de tempo e num 

espaço sob seu controle para “acompanhar” o que lhe era mostrado. 

Não há interação objetiva entre a TV e o público espectador, apenas o manuseio do 

controle remoto. 

Na versão online, não linear, pode-se decidir pelo contato com o material da 

campanha, procurar por ele através dos diversos mecanismos de busca, fazer parte da 

comunidade de seguidores do produto/marca e receber deles o convite para a participação na 

campanha. Enfim, escolhe-se o que se quer ter/experimentar. 

Os sentidos ficam mais dispersos, pois com a variedade de links e a diversidade de 

(híper) conexões, a possibilidade de dispersão é maior. Podemos imaginar esse fator para a 

escolha do formato hotsite para a campanha, em que ocorre uma concentração de opções em 

torno do seu objeto de divulgação, sem a oferta de links e outros serviços.  

No hotsite há apenas e tão somente, as ofertas de links/vínculos para o acesso aos 

assuntos desdobrados do produto Gol e outros assuntos da campanha com o convite para a 

participação do sujeito. Mas todos são elementos internos à campanha, sem a oferta do 

vínculo com qualquer outro tema fora do hotsite - uma maneira de manter o sujeito 

“vinculado” ao que lhe está sendo exposto. 

No banner disponível em outros endereços, diferentes do hotsite (exclusivo), para a 

divulgação do produto tem-se um nível de pouco aprofundamento com a campanha, pois a 

peça convive lado a lado com a multiplicação de assuntos que os portais da Internet têm 

como proposta de contato com o sujeito. Além disso, a vinculação com as outras redes 

sociais, que poderiam concorrer com a peça, aumentam o nível de dispersão para o 

acolhimento da campanha. 

Há ainda que destacar no banner, a escolha pela linguagem dos quadrinhos, própria 

para a aparição do “super herói”, onde se faz ver e aumentar o desafio proposto para o sujeito 

como usuário/competidor. Lembremos que a escolha pelo “Superman”, nascido em 1938, 

como o primeiro dos super heróis, faz ainda mais sentido na competição em que o 

usuário/competidor participa, pois enquanto este “só” pode contar com o Gol, o Superman é 

um personagem dotado de superpoderes. 
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2.4 PERSUASÃO E SEDUÇÃO  

 

Como pudemos observar na campanha “Verdades sobre o Gol”, a publicidade parece 

buscar estratégias comunicacionais em que a linguagem, sempre aceitável/acessível para 

diversos públicos, precisaria mais que a persuasão, ser atraente (sedução) para um sujeito 

que encontrou, nas características da era pós-industrial e nas novas tecnologias da 

cibercultura, uma variedade praticamente infinita de escolha/acesso a bens e serviços, e que 

necessita ser atraído por um argumento que o “impulsione”, além da procura pela 

justificativa racional do consumo. Agora temos um sujeito que tem opções e pode determinar 

suas escolhas. 

As mensagens persuasivas traziam em seus discursos grande argumentação lógica, 

em que as informações dispostas não só eram válidas, como funcionais, destacando as 

características reais e os diferenciais das marcas/produtos/serviços anunciados. 

Dentro dessa proposta, muito foi desenvolvido para entender e aumentar a eficácia 

das ações de caráter persuasivo. Mas, no final do último século, uma série de acontecimentos 

como a queda do Muro de Berlim e o esfacelamanto da antiga União Soviética, colaboraram 

para o fim de uma visão de mundo: supera-se a  contiguidade linear e progressiva que 

caracterizou o mundo moderno, e o mundo contemporâneo passa a propor uma visão 

simultânea e contínua.  

Foi o momento, importante lembrar, em que aconteceu o surgimento e a 

popularização da Internet como “plataforma” global, comprimindo espaço-tempo no dia-a-

dia da sociedade, num contexto em que a política, a economia e a tecnologia configuravam 

tipos diferentes de crenças, objetivos e características sociais, o que não indica “apenas” o 

resultado dos avanços tecnológicos que permitiram um novo tipo de globalização 

econômico-financeira, mas que terminaram implicando uma reestruturação da própria 

organização social (HARVEY, 1992). 

A contemporaneidade apresenta maior taxa de narcisismo; é um social que constrói 

seu coletivo através de uma “lógica da individuação” em que os indivíduos são integrados 

“sistemicamente” através do consumo e do hedonismo, uma tradição cultural do capitalismo, 

de tal forma que “a contradição em nossa sociedade não vem apenas da distância entre 

cultura e economia; vem também do próprio processo de personalização, de um processo 

sistêmico de atomização e individuação narcisista” (LIPOVETSKY, 2005). 
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Parece-nos que a relação entre o indivíduo e a sociedade, ou entre a individuação e a 

coletividade, clama por atenção; não é mais possível tratar o indivíduo como um sujeito 

unificado, como em outros momentos da Modernidade. Caracterizando com o 

“hiperconsumismo” e o “hipernarcisismo”, há uma sociedade onde a perspectiva de futuro 

não mais existe, mas sim o de viver um agora intensamente (LIPOVETSKY, 2005). A 

sedução passa a ser a estratégia da publicidade, pois não se baseia na verdade diretamente, 

mas em um jogo de aparências e na busca de conquistar quem se seduz (BAUDRILLARD, 

2004).  

É neste momento que, pela sedução, percebemos o trânsito entre as linguagens da 

representação e da apresentação se confirmando, porque não há mais a necessidade de 

qualquer argumentação lógica e persuasiva para o consumo. Ele está, não só implícito, mas 

apresenta algo além que pode “atualizar” a própria ação do consumo. 

É a sedução que torna possível ao sujeito, à sociedade e à comunicação/publicidade a 

apresentação de uns diante dos outros. 

Como a publicidade vem reagindo a essas mudanças?  

Parece que a publicidade vem se moldando a elas; é como se um novo sistema e uma 

nova sociedade em que um novo indivíduo, vem gradativamente deixando a “persuasão” de 

lado e assumindo um novo campo delimitado: o da sedução como maneira de apresentar-se.  

São alterações que, vindas a rodapé da mudança do milênio, também vem 

modificando muitos setores que compõem a sociedade. No setor econômico, por exemplo, 

acabaram por levar a novas as leis de consumo (LIPOVETSKY, 2005), obrigando o mercado 

publicitário a adaptar-se a um novo panorama, em que a busca por consumidores já não está 

mais agregada ao valor de eficácia do produto, mas às diversas e variadas experiências que 

podem ser fornecidas por ele. É aqui que a sedução pode ser aplicada. Ao trabalhar o 

estímulo da busca pelo prazer, objetiva-se resgatar a identificação do objeto da campanha 

publicitária – produto, marca ou serviço –, com seu respectivo receptor/consumidor.  

Pode-se dizer que sedução é um “jogo do desejo”, que estimula seus participantes a 

“desejarem”, fazer parte de um ritual que procura instigar e, para tanto, busca-se formas 

criativas para encantar quem se quer seduzir. Não há racionalidade, mas um jogo ilusório e 

lúdico de alteração e realce de signos, “criando” realidades. A sedução joga com aparências, 
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“mostra ocultando”, para fazer com que aquele que é seduzido queira integrar o seu jogo de 

aparências e desejos. 

A sedução opera com a “alteração” da verdade e a criação de outras contextualizações 

voltadas para o imaginário. Consegue, assim, a compatibilidade entre signos, organizando a 

produção do discurso sedutor. 

A publicidade utiliza-se dessa prática onde objeto anunciado é relacionado a ideias 

distantes de seu conceito funcional, como se a publicidade conseguisse, através da fábula, 

pôr água e óleo juntos, algo que, na realidade cotidiana não aconteceria, mas que no contexto 

do suposto anúncio surgem “realmente” juntos. Notamos que a publicidade do “jogo” 

digital/imersivo/interativo faz uma proposta de ação publicitária que é “compartilhada’ para 

que a fábula possa acontecer através da participação do sujeito.  

O anúncio publicitário é proposto tendo à sua frente algum contexto de veiculação – 

atendimento, mídia, criação –, procurando sempre o entendimento direto com seu receptor e 

dessa maneira, contextualizando a relação entre a sociedade e a mídia. 

Surge aqui a necessidade de uma forma discursiva, ou a prática/maneira que, 

envolvendo cliente/agência na constituição do material publicitário e portanto, identificáveis 

como da sua autoria, para que tenham relação direta com o indivíduo contemporâneo e que 

possuam características maleáveis e submetidas ao “tempo” do anúncio. As campanhas 

publicitárias desse momento, décadas de 1990 - 2010, passaram a abrir mão de parte 

significativa do apelo à mensagens explicativas/funcionais, preferindo um universo 

subjetivo, de promessas e de realizações, onde o material publicitário —impressos, 

eletrônicos ou digital—, conta com apelos audiovisuais onde “universos” são “criados” e 

procuram atrair o indivíduo com um discurso que convida à participação/jogo, enquanto 

enfatiza o valor simbólico do objeto do anúncio que, muitas vezes, é a própria publicidade. 

Baudrillard (2004) lembra que o receptor antes era entendido apenas como um “alvo” 

onde o texto publicitário fazia crer na veracidade das mensagens anunciadas. No 

contemporâneo, o receptor é convidado a participar de um jogo proposto pela publicidade, 

um jogo de interação onde se propõe o uso do seu imaginário. 

Aqui entra o humor, o drama e a sensualidade, misturando situações onde a 

ambiguidade e a duplicidade de sentido do texto publicitário constroem realidades diversas e 

as únicas leis válidas são aquelas do anúncio publicitário, pois é caracterísitca do discurso da 

sedução, a ideia da “inexistência”, embora aparente, de leis e regras. Afinal, faz parte do 
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jogo que elas possam ser burladas com o intuito de seduzir o outro (BAUDRILLARD, 

2004). 

O receptor é, então,  inserido no enunciado proposto pela publicidade onde a sensação 

de realização do desejo num espaço lúdico e sensual, pode deixá-lo apto a captar/perceber o 

prazer em ver, ouvir e mesmo “tocar” a “realização” do sonho representado pelo anúncio 

publicitário onde a sua participação, mesmo momentânea, pode levá-lo a fazer parte do 

imaginário proposto - é um convite. É aqui que a publicidade assume-se “criativamente” 

como autora de mundos e universos paralelos.  

Estabelece-se assim, o porquê, na contemporaneidade, que muitos anúncios buscam e 

exploram o espaço da fantasia e da ilusão, mesmo quando tratam do cotidiano e procuram 

levar ao receptor à sensação de fazer parte do contexto ali montado, envolvendo-o na 

mensagem enunciada como promessa de felicidade, através do ato da compra ou até 

simbolicamente, indo além do objeto publicitário (marca, produto, serviço).  

É através desses universos criados pela publicidade, utilizando-se da sedução, em que 

acontece a busca da concretização “real” da promessa feita pela comunicação publicitária, 

possibilitando a sua apresentação frente ao sujeito. É uma nova realidade e não uma (pré) 

existente. A mensagem sedutora cria, nesse espaço fictício, uma realidade supostamente 

palpável mas visível e, com isso, a sensação de alcance do que antes era possível unicamente 

em fantasias do receptor. 

Num exemplo recente, podemos pensar em um produto, como um automóvel. Diante 

de um discurso de persuasão, seriam mostrados os seus benefícios intrínsecos, como sua 

dirigibilidade ou potência do motor. Para “atrair” seu consumidor, haveria um contexto em 

que seriam destacados os apelos racionais, onde o argumento remeteria às vantagens reais do 

produto. Por outro lado, num discurso publicitário com uso da sedução, o argumento racional 

deixa de ter importância, a fim de priorizar a criação de um “universo” que valoriza as 

sensações que a posse do produto pode proporcionar. 

Uma breve análise do filme de lançamento do Novo Space Fox, “Ovelha-Nuvem56”, 

pode nos servir de exemplo desta estratégia de sedução onde o lúdico e o sonho repleto de 

possibilidades “absurdas”, mas completamente verdadeiras no contexto da publicidade,  pode 

ser visto em comerciais como o do Novo Space Fox. Nele, seu condutor, representando o 

                                                
56  http://youtu.be/bV8_BT-k4MQ. 
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público-alvo da campanha, segue por um caminho off-road quando se depara com um 

rebanho de ovelhas cruzando a mesma estrada. Em meio ao rebanho surge uma ovelha 

“diferente”, que flutua como se fosse uma nuvem. Seduzido, o condutor termina adotando a 

ovelha que agora segue com ele pelos caminhos de “aventura” abertos pelo produto. O filme 

termina com o slogan da campanha: “Chegou o Novo Space Fox. Cabe tudo que você 

imaginar.”  

Durante a exibição do filme, suas características “racionais” também são mostradas, 

fazendo conviverem as duas estratégias, persuasiva e de sedução. Fazendo uso da 

personificação do desejo de maior “aventura” identificado no público-alvo da campanha, 

podemos verificar que funciona como um tipo de elo com o produto onde, afinal, “cabe tudo 

que você imaginar”. Funciona aqui a proposição de uma promessa onde, ao adquirir o 

produto, todos os desejos, até os mais “diferentes”, farão sentido. 

Há que perceber as diferenças entre a campanha do Novo Space Fox e à campanha do 

Gol. Em ambos os casos, estamos tratando com o mesmo anunciante, a marca Volkswagen, e 

a mesma agência, AlmapBBDO. Com o Gol, em 2007, houve a percepção e o 

reconhecimento de que o consumidor-sujeito estava apresentando-se através da rede como 

alguém potente para participar da comunicação/publicidade em primeira pessoa, alguém que 

estava em trânsito para assumir seu novo papel de sujeito-consumidor.  

Com o Novo Space Fox, em 2010, esse consumidor no papel de sujeito-consumidor 

participa da “fantasia” proposta pela publicidade - notemos que o slogan da campanha 

termina mostrando esse caminho: “Cabe tudo que você imaginar”, mais sugestivo-identitário, 

muito menos imperativo-obsessivo que o “Use sem dó” que acompanhou o seu companheiro 

de marca até que fosse descontinuado. 

As sensações da estratégia publicitária da sedução fazem parte de um universo 

idealizado e não das ações do produto propriamente como tal, muito embora as 

caracterísitcas “racionais” dele também estejam presentes, mas a sociedade contemporânea 

tem preferido a sedução, a escolha pelo prazer (LIPOVETSKY, 2005) como forma de 

apresentar-se. E a publicidade/comunicação parece “correr atrás” desse sujeito-consumidor 

para continuar a persuadi-lo, ou seduzi-lo, ou entretê-lo, para não perdê-lo. 

Mas como se deu esse envolvimento do sujeito, da publicidade/comunicação, da 

sociedade contemporânea com essas mudanças? Vamos tratar da cibercultura, lembrada em 

outros momentos dessa tese e que agora merece nossa atenção com maior detalhe pela 
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importância que tem, quando falamos nesse trânsito que envolve o sujeito, da terceira para a 

primeira pessoa, melhor na relação comunicativa “entre homens, entre e máquinas e homens, 

entre culturas e sociedades em processos de mediação e troca” (LOPES, 2003, p. 62). 

 

2.5 CIBERCULTURA: A LEITURA/ESCRITURA NÃO-LINEAR; O 
HIPERTEXTO/HIPERMÍDIA; A INTERATIVIDADE; A REDE/ 
CONECTIVIDADE 

 

A “crise da cultura de massas” aconteceu na década de 80, fazendo com que uma 

cultura das mídias prontamente se fizesse presente (SANTAELLA, 2000). Foi o momento 

em que as discussões envolvendo a “Pós-Modernidade” ganharam espaço, período 

intensamente marcado pelo surgimento dos meios personalizados – vídeo, videogame, TV a 

cabo, etc. Uma fase híbrida, segmentada, transitória entre a cultura de massas e a recém-

nascida “cibercultura”; na verdade uma transição que prepara a percepção humana para a 

comunicação intensamente mediada pela “máquina” que viria a seguir. 

Jean-Francois Lyotard (1988), um dos autores que se preocupou com a emergência da 

Pós-Modernidade, considerava que a perda de crédito relacionada às “metanarrativas” era a 

“condição” para que algum tema fosse considerado “pós-moderno”. 

São metanarrativas aquelas contidas dentro (ou além) da própria narrativa, como os 

esquemas históricos e filosóficos criados pela Modernidade – verdade/liberdade, 

história/progresso, razão/revolução, ciência/industrialização. Lyotard entendia o declínio 

dessas metanarrativas de caráter universal como impeditivos para a afirmação de qualquer 

grande verdade; a rejeição às grandes narrativas desvaloriza o passado que não seria mais 

uma história na qual a sociedade/sujeitos poderia se situar. É então a Pós-Modernidade, o 

“lugar” do efêmero, do fugaz e, portanto, da incerteza.  

Como nos diz Krishan Kumar (1997): 

 

“Temos aqui o mundo pós-moderno: um mundo de presente eterno, sem origem ou 
destino, passado ou futuro; um mundo no qual é impossível achar um centro ou 
qualquer ponto ou perspectiva do qual seja possível olhá-lo firmemente e considerá-
lo como um todo; um mundo em que tudo que se apresenta é temporário, mutável ou 
tem o caráter de formas locais de conhecimento e experiência. Aqui não há 
estruturas profundas, nenhuma causa secreta ou final; tudo é (ou não é) o que parece 
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na superfície. É um fim à modernidade e a tudo que ela prometeu e propôs” 
(KUMAR, 1997, p.152). 

 

Entendemos a discussão sobre a Pós-Modernidade pelo seu caráter policultural, sua 

multiplicidade, sua hiperinformação - bases para a constituição da “rede” inclusiva de 

consumidores. Também o momento no qual a discussão sobre a “crise da representação”, 

inaugurada pelo surgimento da fotografia, encontra seu ponto de inflexão.  

Pela ação do “computador”, notamos uma “aglutinação” entre procedimentos das 

vanguardas artísticas e dos experimentalismos acontecidos durante o século XX. É a 

Cibercultura como metameio e a utilização do computador (a tecnologia do digital) 

incorporando todos os outros meios a partir de um código numérico. Instaura-se a era pós-

fotográfica na qual o uso do digital redimensiona a percepção/entendimento de todas as 

imagens conhecidas anteriormente. 

 

“O ciberespaço integra todas as mídias anteriores, como a escrita, o alfabeto, a 
imprensa, o telefone, o cinema, o rádio, a televisão. (…) O ciberespaço não é um 
meio, é um metameio” (LÉVY, 2004). 

 

A configuração de vários cenários sócio-culturais em convívio com o crescimento das 

novas tecnologias (digitais) termina fomentando o imaginário social, refletindo nas formas 

de apresentação que a sociedade/sujeitos passa a experimentar.  

 

 (...) linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificam-se 
nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...] Textos, imagem e som já não são o 
que costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-
se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, 
perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes fixos 
lhes emprestava. Viraram aparições, presenças fugidias que emergem e desaparecem 
ao toque delicado da pontinha do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a 
velocidades que competem com a luz (SANTAELLA, 2007). 

 

São as práticas da contemporaneidade tornadas cada vez mais assentadas nos 

processos do digital que, pressupondo uma espécie de parceria com o humano como 

membros de nossos corpos e extensão dos nossos sentidos, propõe uma busca pelo fim das 

verdades acabadas, da linearidade do discurso comunicativo. Essas práticas inserem novos 
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procedimentos, mesclando linguagens – música, imagem, texto –, numa forma fragmentada, 

condensada, comprimida na relação tempo/espaço. 

Nesse contexto, os elementos a seguir devem ser destacados, pois são considerados 

conceitos-chave da investigação, ao mesmo tempo em que propõem um “vocabulário” 

comum de conceitos pertinentes ao campo que devem ser relacionados para que, ao longo do 

nosso desenvolvimento, colaborem  para a análise, seja pela importância que possuem, seja 

pelo papel de fundamentação que carregarão ao longo das próximas páginas:  

• a leitura/escritura não-linear;  

• o hipertexto/hipermídia;  

• a interatividade;  

• a rede/conectividade.  

Todos eles, presentes no funcionamento das novas mídias, apresentam as 

características que promovem o acesso diferenciado à informação e permitem uma 

linguagem voltada para o sujeito e para sua presença no fluxo da comunicação. São 

elementos importantes para investigarmos o relacionamento entre a publicidade, interfaces e 

imersão mediática.  

Há ainda que distinguir o “sujeito” (da tese) no momento em que, ainda como usuário 

e receptor da informação, torna-se mais ativo fazendo uso das possibilidades de contato com 

os conteúdos à disposição e descobre na leitura/escritura não-linear, o diálogo com a 

informação em um ambiente cada vez mais propício à imersão.  

Pensar em novos meios nos coloca diante da complexidade e da multiplicidade de 

considerações e percepções, numa dimensão comunicativa que encontrará, na interatividade, 

sua principal característica, geradora de inúmeras trocas em sua incessante fluidez de 

diálogos. Nessas permutas, a realidade e a virtualidade se tocam, se confundem e se 

completam, operando no espaço da permissão consentida entre os sujeitos que, envolvidos 

em redes, podem transpor a fina camada que os separa em interface e mergulhar numa 

sociedade que é simultaneamente e, na mesma proporção, virtual e real. 

Por não-linear, entendemos a referência feita a toda e qualquer estrutura que não 

dependa de um sentido único para seu entendimento, fundamentando-se pela oferta de 

múltiplos caminhos e destinos para esse fim, gerando, portanto, a possibilidade para o 

surgimento de diversas narrativas cujas seqüências se desenvolvem dentro de alternativas 
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distintas e por vezes, não imaginadas sequer pelos seus autores. A não-linearidade é um 

pressuposto fundamental para construção do hipertexto57. 

Cabe uma observação relacionada ao exemplo utilizado da campanha “Verdades 

sobre o Gol”. Nela, embora houvesse a proposta da aproximação com o sujeito em rede 

através de uma narrativa não-linear, percebemos a manutenção da linearidade. A escolha 

pelo formato do hotsite, por exemplo, guarda caminhos previstos pelos seus 

criadores/desenvolvedores que terminam direcionando a ação do usuário para que este 

percorra o que foi previsto. O banner, por outro lado, é a proposta que mais se aproxima da 

não-linearidade por estar inserido dentro de outros formatos da rede, como o portal e, 

portanto, mais próximo de diferentes possibilidades de construção de narrativa. 

Há que considerar a Internet quando falamos em não-linearidade. Foi a partir da sua 

evolução que se tornou possível analisar a adesão às novas tecnologias por parte dos usuários 

envolvidos. Observamos que, a partir dali, acontece a reestruturação do discurso e do 

relacionamento pré-estabelecido entre o emissor, o meio e o receptor da mensagem. 

O surgimento da Internet, outra forma de acesso à informação, acompanhado do 

desenvolvimento e da formatação das novas mídias, tem tornado possível uma convergência 

tecnológica, fazendo despontar meios de comunicação que dividem o mesmo espaço de ação, 

se transformando em hipermídia (GOSCIOLA, 2003), ou meios estendidos que oferecem 

diversas possibilidades ao usuário: ver, ouvir, escrever, falar, etc. 

 
“o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons de 
modo interativo e não linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia, 
controlar a própria navegação e, até, extrair textos, imagens e sons cuja seqüência 
constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário” (GOSCIOLA, 2003). 

 

E, apresentando peculiaridades que definem suas características: 

 

“A hipermídia é um conjunto de nós ligados por conexões, em que palavras, 
páginas, imagens, gráficos, vídeos, filmes, músicas, sons, ruídos ou conjuntos 
mutantes destes, agem sem começo e sem fim e, com certeza, sem meio. Cada 
palavra, cada página etc. deverá remeter a uma cadeia de outras associações. Essas 
manifestações reticulares permitem, por isso mesmo, uma navegação ‘sem rumo’ “ 
(PEREZ, 2002). 

 

                                                
57 O hipertexto é um documento digital composto por diferentes blocos de informações interconectadas. Essas 
informações são amarradas por meio de elos associativos, os links. Os links permitem que o usuário avance em 
sua leitura na ordem que desejar (LEÃO, 2001, p.15). 



 

 

86 

A informação transmitida ganha proximidade com o usuário, tornando-o mais seleto, 

já que, ao se utilizar das novas mídias, pode agir sobre elas selecionando o conteúdo 

desejado a qualquer tempo. A possibilidade de estabelecer conexões entre diversas mídias e 

entre diferentes documentos — ou nós — de uma rede, é o que faz a hipermídia se sobressair 

no campo da comunicação (LEÃO, 2001), porque faz aumentar a possibilidade de troca e 

seleção do seu conteúdo, a informação qualificada. Então, a forma de expor conteúdos 

depende do entrelace/vínculo da informação e da efetiva participação do usuário, produzindo 

a simbiose que é vivenciada por diversos usuários, a todo o momento e em todos os lugares - 

como na aldeia global de McLuhan (2002), onde os circuitos elétricos comportavam-se como 

verdadeira extensão do sistema nervoso central do homem. 

Ora, nessa linguagem, caracterizada como múltipla de sentidos e interpretações, 

ocorre um confronto com a concepção da comunicação de massa apreendida desde meados 

da década de 40 (EPSTEIN, 1986; SHANNON & WEAVER), pois, diferente da busca da 

padronização do comportamento estabelecida pela massificação, através das novas mídias a 

comunicação apresenta possibilidades de resgatar a individualidade dos usuários, deixando-

os livres para usufruírem das informações e agirem de forma ativa sobre as mensagens em 

circulação à velocidade da luz (GOSCIOLA, 2003).  

É a busca pela interatividade como ação “entre” os que participam do encontro, com 

foco/ênfase na relação estabelecida, entendida como a “possibilidade” crescente de 

transformar os envolvidos na comunicação em emissores e receptores da mensagem, 

simultaneamente; ainda, onde os “veículos de informação não estariam mais no espaço, mas, 

por meio de uma espécie de reviravolta topológica, todo o espaço se tornaria um canal 

interativo” mudando, consequentemente, o conceito de comunicação (LEVY, 1999, p.127). 

Foi também o momento em que a discussão que envolve o tema da interatividade 

“surgia” como uma condição “revolucionária”, uma inovação que, vinda dos dispositivos da 

informática, poderia envolver a televisão, o cinema, brinquedos eletrônicos, a publicidade. O 

adjetivo vem sendo usado para qualificar algo cujo funcionamento permite, ao seu usuário, a 

participação/troca de ações/diálogo na experiência (digital) que está vivendo. 

“Interativo” é também um adjetivo para qualificar “sistemas” cujo funcionamento 

permite ao seu usuário algum nível de participação, ou de suposta participação, em seu 
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desenvolvimento. No cinema, por exemplo, são assim filmes como “Last Call58” onde o 

protagonista liga aleatoriamente para alguém da platéia e espera dele algumas decisões frente 

a uma escada, direita-esquerda-em frente, o que geraria alternativas diferentes de exibição do 

mesmo filme. Na televisão, diz-se interativa quando os telespectadores são chamados a 

decidir, sim ou não, e pelo telefone responder a alguma pergunta feita durante a exibição de 

determinados programas. Há, ainda, os brinquedos eletrônicos, videogames e as telas “táteis” 

dos shopping centers, que dão informações quando tocadas, proporcionando ao consumidor, 

espectador ou usuário a sensação de participação e/ou de interferência. 

O conceito de interatividade surgiu no final da década de 70, início da década de 80, 

envolvido no contexto das novas tecnologias da informação. “Interação”, como conceito, 

veio da Física, migrando para o campo da informática como “interatividade”. 

Os termos interação e interatividade muitas vezes se confundem, mas pode-se dizer 

que interação refere-se prioritariamente às relações humanas, e interatividade tem maior 

interesse nas relações do tipo homem-máquina. “a interatividade está na disposição ou 

predisposição para mais interação, para uma hiper-interação, para a bidericionalidade (fusão 

emissão-recepção), para participação e intervenção” (PRIMO, 1998), quando um indivíduo 

se predispõe a uma relação hipertextual com outro indivíduo. 

Entre TV e telespectador há a escolha entre opções que lhe são dadas; não há o poder 

de intervir na grade de programas exibidos, pode-se apenas trocar de opções (canais da TV), 

ou desligar o aparelho. O receptor está separado da emissão, uma vez que não tem a sua 

preferência levada em consideração e, sendo assim, não pode escolher o que quer assistir, 

mas somente entre as opções disponbilizadas pelo meio, conforme explicado no parágrafo 

anterior. Já entre uma homepage e um “navegador”, pode-se dizer, há interatividade 

(PRIMO, 1998). O sujeito se disponibiliza a usar a Internet e busca aquilo que é de seu 

interesse, fazendo o seu próprio “filtro” das informações que deseja adquirir e ainda tem a 

possibilidade de interagir com essas “informações” ou com as pessoas que as publicaram ou 

postaram, gerando a opção de o próprio navegador influenciar a mensagem ou até 

transformá-la.   

 

“A home-page não se define como emissão, pelo menos na acepção clássica desse 
termo. Ela é ambiente de interpenetração, de atuação, intervenção nos 

                                                
58 http://www.imdb.com/news/ni1758238/, http://interativo.forumeiros.net/t5221-last-call-o-filme-que-interage-
com-o-publico. 
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acontecimentos, fusão, conexionismo na base do hipertextual. A mensagem no 
contexto da interatividade não se reduz à emissão. Ela é espaço tridimensional de 
atuação daquele que não pode mais ser visto como receptor” (SILVA, 1998). 

 

A partir dos novos meios, os usuários passaram a questionar sua recepção passiva na 

comunicação, característica dos meios tradicionais/lineares. Há a procura por um novo 

receptor que, através da interação, passa a participar ativamente do processo comunicativo. 

Encontra-se, neste momento, uma comunicação que pode ser discutida a partir de diversos 

pontos de contato e, também, de diferentes formas de interpretação. 

A comunicação estabelecida a partir das possibilidades de interação — esse sistema 

de mão-dupla —, desperta a participação no receptor porque é estimulado a reagir à própria 

informação e pode fazê-lo, por exemplo, através de um comentário, uma sugestão ou até de 

uma crítica. Dessa forma, a comunicação sofre uma reestruturação que pode ser estabelecida 

entre emissor, meios e receptores. Mais, entre os indivíduos da sociedade.  

Este cenário hipermidiático transforma a utilização da obra/conteúdo pelo usuário, a 

autoria passa a ser compartilhada e o autor “original” não é mais responsável pela condução 

da narrativa, mas pela criação de várias possibilidades de trajetos e caminhos alternativos, 

porque será o usuário (ativo) que escolherá o caminho a ser percorrido. O percurso se define 

através de links, numa “trilha” em que não se toma conhecimento de todo conteúdo 

disponível, mas daquilo que chama a atenção durante o processo da interação.  

O assunto acima reforça nosso entendimento de que a campanha analisada “Verdades 

sobre o Gol”, embora tenha sido a primeira a apresentar-se em rede, manteve com o sujeito a 

relação que identificamos como consumidor-sujeito: embora sugerisse os caminhos a serem 

percorridos, limitou a apropriação da colaboração vinda dos sujeitos através da rede, inibindo 

a troca ou a construção de caminhos diferentes para a campanha. 

As possibilidades abertas pela interatividade se mostram, assim, como 

revolucionárias. Lembremos que, como indivíduos, somos fortemente influenciados pelos 

meios de comunicação, tanto na forma de perceber a informação, como na forma de agir 

frente a ela, modificando nossa maneira de pensar e se relacionar com o outro e com o 

próprio meio que nos envolve. Abrem-se, a partir do interativo, alternativas de reestruturação 

das relações interpessoais e repetimos, da sociedade. 

É nesse desenvolvimento do processo comunicativo que o receptor (consumidor-

objeto) se torna usuário (consumidor-sujeito) como vimos na campanha Gol, começando a 
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participar dos destinos que a comunicação publicitária pode percorrer, pode colaborar com 

eles. Entretanto, o sujeito da tese será aquele que, além do papel de “colaboração”, inverte a 

relação que o coloca como consumidor antes de sujeito, é o sujeito-consumidor que, além de 

receber a informação, pode agir sobre ela. A estruturação da mensagem ocorre através do 

sistema de hipertexto apresentado na interface/dispositivo tecnológico que, habilitada para 

tal, contém as referências, os links, que possibilitam ao sujeito o encontro e a interferência 

nos conteúdos disponibilizados. 

A não-linearidade, a hipertextualidade e a interatividade estimularam e prepararam o 

usuário para o contato e a utilização da leitura hipermidiática, que vai alimentar e permitir a 

abertura do espaço virtualizado e potencializado . 

Ao longo do capítulo, procuramos tratar do temas que circundam e nos acompanham 

na transição em curso – representação => apresentação –, tendo as observações sobre o 

ciberespaço/cibercultra em meio às novas tecnologias como bases para as alterações 

surgindas na comunicação publicitária durante o período analisado, estamos mais prontos 

para a ação integrativa mediatizada/hipermídiática que é determinada pela linguagem da 

apresentação. 

 

2.6 GAMES, REDES SOCIAIS E O EXERCÍCIO DA IDENTIDADE 
ATRAVÉS DA  INTERNET 

 

A campanha “Verdades sobre o Gol” trouxe à tona uma das questões que nos prepara 

para o ambiente de imersividade que veremos a seguir. Mas antes disso, cabem algumas 

considerações importantes sobre o nascimento e o desenvolvimento das redes sociais de que 

a campanha se serviu para “apresentar-se” ao público consumidor e com ele compartilhar as 

ações da campanha e da identidade construída entre marca/produto e esse sujeito que já se 

apresentava em rede e dela se servia para “construir” e apresentar a sua identidade. Também, 

grande responsável pelo que foi chamada de “fim do marketing”, ao menos da maneira como 

vinha sendo conduzido até meados das décadas em estudo 

Um nome importante para esse debate é o de Sherry Turkle59, psicóloga e 

pesquisadora do MIT e autora do que pode ser chamado de “trilogia da Internet” – The 

                                                
59 Sherry Turkle é Professora do MIT (Massachusetts Institute of Technology), autora dos livros The Second Self 
(1984), Life on The Screen (1995) e Alone Together (2011): http://web.mit.edu/sturkle/www. 



 

 

90 

Second Self, Life on The Screen e Alone Together –, livros em que a autora trata dos 

desdobramentos da sociedade sob impacto das redes de conexão e das novas tecnologias 

presentes no dia-a-dia e as expectativas geradas em torno do tema, bem como um certo 

“desencanto” sobre os destinos que a sociedade em rede terminou seguindo. 

Em 1984, no livro The Second Self, houve a preocupação em mostrar como a 

emergência dos computadores pessoais trazia significados mais complexos do que o 

surgimento de uma nova ferramenta; tratava-se de um método de entendermos o mundo e 

nós mesmos através das mudanças que seu uso poderiam nos causar. Significaria, na visão da 

autora, da emergência de um vetor de mudanças da humanidade que poderia funcionar como 

um novo “reagente”, capaz de proporcionar ao sujeito um “observar-se”, permitindo uma 

investigação por meio do uso da tecnologia do que é a psicologia humana. Era a visão de um 

computador subjetivo, descentrado da novidade tecnológica e focada no “que”, através do 

uso dessas “máquinas”, seria capaz de se entender sobre a percepção que temos de nós 

mesmos como sujeitos dentro da sociedade. 

Em meados dos anos 90, a Internet encontrou os “novos” mundos sociais, com salas 

de bate-papo e ambientes sociais conhecidos como MUDs, Multi-User Domain. Nestes 

“jogos”, as pessoas criavam avatares – versões mais ou menos melhoradas deles próprios – e 

viviam vidas paralelas. Estes ambientes eram convincentes porque proporcionavam a chance 

de uma vida social, em que os sujeitos podiam  “interpretar” o self que gostariam de ser. Nos 

mundos online eles podiam “ser” ou “apresentarem-se” mais glamourosos, mais novos ou 

mais velhos e os tímidos, mais sedutores.  

Os MUDs foram o principal laboratório para investigação de Sherry Turkle porque 

tem como característica o envolvimento e a prática de jogos de computador que conectam 

sujeitos de todo o mundo em narrativas, geralmente fantasiosas, nas quais se pode assumir 

diferentes papéis; o mais popular deles, World of Warcraft, coloca cada participante e seu 

avatar ao lado de outros 11,5 milhões de jogadores (TURKLE, 2011, p.158). A Internet 

oferecia assim, verdadeiros laboratórios (ou workshops) de identidade, dentro dos quais o 

indivíduo poderia experimentar-se múltiplo, percorrendo diversos selfs, a fim de construir e 

reconstruir sua própria personalidade (TURKLE, 1995). 
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Mas, com o tempo, na verdade pouco, os MUDs e mundos virtuais (como o Second 

Life60, por exemplo) parecem ter se afastado do exercício/reflexão da identidade online em 

função de outro processo que, em paralelo, ganhou força, o “nascimento” das redes sociais. 

Um fenômeno mais representativo em função do número de usuários na plataforma online. 

Ainda assim, os primeiros estudos de Sherry Turkle acerca do que proporcionava os MUDs e 

universos online para os usuários, seguem válidos e citados em algumas passagens no seu 

Alone Together, falando sobre as versões em que os MUDs são explorados atualmente. 

Em 1995, Life on The Screen discutia o uso da tecnologia e seu impacto na vida 

social diante das possibilidades presentes no mundo online. A obra foi uma das primeiras a 

aprofundar o exercício psicológico da “identidade” frente às plataformas online. Foi o 

momento em que entrava em cena a Internet, o ciberespaço – o espaço de comunicação 

formado pela interconexão mundial de computadores e por suas memórias (LEVY, 1999). A 

relação do sujeito com o computador deixava de ser solitária, possibilitando o convívio 

social, o “dentro das telas”. 

A entrada no ciberespaço era simples, “apenas” o ato de enviar um e-mail, fazer 

compras em um e-commerce, “conhecer” uma rede social, jogar online ou visitar o site de 

sua loja preferida. A possibilidade de se abrir janelas paralelas num computador era, naquele 

momento, a metáfora de vidas ocorrendo em paralelo, em que a “vida real” era vista apenas 

como mais uma das janelas: “Os computadores incorporaram a pós-modernidade e a 

trouxeram para a Terra” (TURKLE, 1995). 

As máquinas passaram da percepção generalizada de gigantes “calculadoras” para 

serem renegociadores dos limites aos quais nossas identidades e selfs se esbarravam. 

Máquinas pelas quais os seres humanos eram levados a mundos de sonhos, nos quais era 

possível contemplar a vida mental e intelectual apartados de seus próprios corpos, o que 

significa dizer que a humanidade estava apta a defrontar seus sonhos sem as barreiras e 

medos a que estava limitada antes da possibilidade de acesso ao virtual que lhe 

proporcionaram os computadores (TURKLE, 1995).  

                                                
60 Na “O Second Life (também abreviado por SL) é um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns 
aspectos a vida real e social do ser humano. Foi criado em 1999 e desenvolvido em 2003 e é mantido pela 
empresa Linden Lab. Dependendo do tipo de uso, pode ser encarado como um jogo, um mero simulador, um 
comércio virtual ou uma rede social. O nome ‘second life’ significa em inglês ‘segunda vida’, que pode ser 
interpretado como uma vida paralela, uma segunda vida além da vida ‘principal’, ‘real’. Dentro do próprio jogo, 
o jargão utilizado para se referir à ‘primeira vida’, ou seja, à vida real do usuário, é ‘RL’ ou ‘Real Life’ que se 
traduz literalmente por ‘vida real’ ” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_Life). 
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Mas, ao confrontar oa época de 2010, como em Alone Together, a pesquisadora passa 

a expressar seu pessimismo acerca dos efeitos digitais por meio da percepção de que, se 

antes os jogos e mundos virtuais proporcionavam a experimentação, claramente fictícia de 

percorrer diversos “eus”, foi substituída pelas longas horas em que os usuários passaram a 

debruçar-se sobre seus computadores e gadgets de acesso online, mergulhados nas redes 

sociais, levando-os a crer que estão ali da mesma forma em que estão presentes no espaço 

físico, assinando seus posts e relacionando-se com seus amigos do universo offline e não 

atuando sob corpos de avatares fictícios. Para os usuários, suas páginas e diálogos no 

Facebook (que  investigaremos com mais cuidado no próximo capítulo), não são conhecidos 

como avatares dentro dos quais há a possibilidade infinda da ficção e o processo consciente 

de uma auto-projeção em formatos que se gostaria de ter, mas o retrato real do que se é no 

ambiente físico (TURKLE, 2011). 

O problema, segundo Sherry Turkle, é que estes perfis dos usuários dentro das redes 

sociais não registram, exatamente, o que estas pessoas são – compostas por virtudes e 

defeitos, passagens boas e ruins, como é a narrativa de todo ser humano – mas retratam, sim, 

um self ideal que acumula o que este indivíduo quer mostrar de si mesmo, geralmente, 

positivo e feliz que exclui os defeitos e problemas pelos quais está passando esta pessoa, 

num processo tão  fictício quanto os jogos e mundo virtuais proporcionavam, sem que este 

processo seja consciente, desta vez (2011).  

Os ambientes online, como os MUDs e os mundos virtuais, tinham (e têm), por 

ambição, que derrubar as barreiras que os artificializavam, tornando-se mais parecidos com a 

vida real dos usuários e ganhando maior importância em suas esferas psicológicas 

(TURKLE, 2005). Num processo diferente, mas paralelo, as redes sociais acabaram por 

realizar este processo de desartificialização do ambiente virtual ao não inserir o usuário 

como um desenho gráfico, possuidor de um corpo que pode ou não representá-lo, mas 

inserindo-o com seu nome e fotografia e em companhia de sua rede offline de conexões 

sociais.  

O grau de consciência máximo que os indivíduos parecem apresentar quando são 

questionados sobre o porquê de não postarem no Facebook notícias desagradáveis ou 

demonstrarem seus próprios defeitos, tentando mostrar o melhor de si mesmo – nem sempre 

referente à realidade - são respostas que localizam as redes sociais como “um lugar de 
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esperança e sonho” no qual não parece apropriado demonstrar notícias infelizes (TURKLE, 

2011). 

Ao longo do capítulo, procuramos tratar dos temas que circundam e acompanham a 

transição em curso – representação => apresentação –, tendo as observações sobre o 

ciberespaço/cibercultra em meio às novas tecnologias como bases para as alterações surgidas 

na comunicação publicitária durante o período analisado e, assim, mais preparados para a 

ação integrativa mediatizada/hipermídiática que é determinante na linguagem da 

apresentação. 

Preocupamo-nos também em apontar o tema das redes sociais e seu desenvolvimento 

como a grande ponte de ligação do sujeito com suas extensões “cibernéticas” e potentes do 

exercício e construção da sua identidade em rede. Estamos mais próximos, portanto, da 

compreensão desse sujeito e do fluxo que o envolve: de consumidor-objeto, consumidor-

sujeito e por fim, sujeito-consumidor. 

É o entendimento das metáforas que compõem o mundo contemporâneo, sua 

interface virtual e de como a publicidade tem se aproximado da construção da sua 

“apresentação” como partícipe desse espaço. No próximo capítulo, trataremos da imersão. 
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3 A IMERSÃO  E A CONSTRUÇÃO DA METÁFORA  DA 

APRESENTAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

A discussão sobre a imersão nos coloca frente a algumas questões que merecem 

atenção para dar início ao que segue neste capítulo.  

A metáfora como figura de linguagem ganha outros espaços, pois além da sua origem 

de tornar as mensagens (do texto escrito/verbal) mais expressivas e de indicar, através da 

linguagem figurada, a necessidade de comunicar ao outro um conceito, uma reflexão ou uma 

ideia, assume, na sociedade contemporânea, um papel de “interface”, não só tecnológica, mas 

comunicativa com a intenção de informar e também colaborar para a compreensão dessa 

sociedade em que a convivência/dependência da tecnologia (digital) e a mediação da 

comunicação/publicidade são companhias absolutas. 

Outras metáforas já cumpriram papel semelhante, não como interface, mas (talvez) tão 

importantes como a que agora conhecemos. 

A “metáfora do espelho”, por exemplo, foi durante o século XIX e parte significativa 

do século XX (SANTAELLA, 2007), a grande metáfora para o entendimento da realidade na 

qual a sociedade e o sujeito estavam inseridos. A figura do reflexo, própria do espelho, e a 

ideia da relação especular das técnicas de reprodução como a fotografia, o impresso, o cinema 

e depois o rádio e a televisão, terminaram por “construir” o entendimento de que esses 

“espelhos” representam a sociedade na totalidade das relações sociais que eram/são 

construídas (no fluxo) do seu dia-a-dia.  

Naqueles momentos, a “especularidade” como noção de reflexo e de espelho, ainda 

que vivenciada pela sociedade, não havia atingido a publicidade como prática. A publicidade 

preocupava-se com os temas da sua própria formação como prática social persuasiva. 

Lembramos que a publicidade “assumiu a si mesma” como porta voz e espelho da 

sociedade, a partir da sua participação na ascensão dos meios de comunicação para massas 

(com a TV, principalmente) e do entendimento dessa sociedade como “de consumo massivo” 

de produto/serviços. Também assumiu como atividade preocupada em “criar um ambiente 

propício à beleza, e não ao feio, ao medo, à insegurança”, porque “apenas reflete o mundo no 

qual ela gravita, mas tem o papel também de modificá-lo para melhor” (FALCÃO, 1991, p. 

43, depoimento de Roberto Duailibi). Foi o momento em que localizamos e começamos a 

observar a prática da linguagem da representação pela publicidade. 
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Mas a percepção de que o espelho também pode esconder e de que a realidade é mais 

complexa do que aquela que o “reflexo” mostra, fez com que o sujeito procurasse outras 

maneiras de se relacionar com o outro, com a sociedade e com a comunicação/publicidade. O 

sujeito “abriu mão” de um terceiro (eles) a representar numa imagem refletida e tem preferido 

compartilhar, construir e comunicar a si próprio, como um primeiro (eu). 

Esse sujeito, “também” consumidor, parece questionar a prática do 

ocultamento/revelação do mundo ao seu redor como característica do espelho, uma vez que 

essa prática depende da seleção (por outro) ao invés de mostrar sobre os temas da sociedade a 

que pertence e percebe que a linguagem da representação utilizada pela 

comunicação/publicidade é insuficiente para dar conta da complexidade que toma o seu 

cotidiano. 

O sujeito quer mais que o “espelho”, quer a transparência, e vê na apresentação a 

metáfora da sociedade contemporânea capaz de comunicar suas características de caráter mais 

interativo (presentes na construção da transparência) que mediativo (dos meios de 

comunicação como potencialidades para a mediação) (MARTÍN-BARBERO, 1995).  

O sujeito vê a si como aquele que está atento ao “entre”, ao relacionamento, e busca 

na construção coletiva (Primo, 2007, p. 07), mais uma metáfora, aquela que permita o seu 

entendimento e experimentação frente os processos de interação “entre” os sujeitos 

envolvidos no mesmo fluxo, percebe que os conteúdos dispostos em rede, não por acaso, são 

incorporados, transformados e movimentados através de uma relação intencional 

(transparente) “entre” os participantes, e entre eles e a tecnologia, sempre presente. 

Um sujeito que, por fim, conclui: é a metáfora da apresentação que anima e explica a 

sociedade contemporânea. 

Em meio à sua busca, o sujeito encontra na cibercultura o conceito da Internet, como 

uma rede sem centros nem periferias em que todos os seus participantes estão em posição de 

igualdade e de participação, como pontos ligados entre si, ou como os nós de uma malha que 

é tecida em conjunto por meio das novas tecnologias. Uma “era de proximidade midiática, 

baseada nas propriedades das ondas eletromagnéticas” (SANTAELLA, 2007, p. 215). 

É assim que se pode entender a “adoção” e o acesso cada vez maior aos 

“produtos/serviços” que na sua origem vinham das relações e encontros diretos entre sujeitos 

próximos no espaço e no tempo, que ganham “versões” em que o uso da tecnologia é parte 
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importante das suas características. E em que, importante destacar, o sujeito-consumidor tem 

deixado de fazer uso da comunicação/publicidade como intermediário para realizar ele 

mesmo as trocas potenciais que assim desejar. 

A metáfora da apresentação se encarrega de explicar o uso da expressão “imersão” 

como o “ato de afundar em líquido ou seu efeito” (HOUAISS, 2010, p. 420), para também 

“apresentar-se” como metáfora de imergir numa sociedade em que tudo é temporário e, como 

os líquidos, se caracteriza pela “incapacidade” de manter a forma por si, em que instituições, 

quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo 

de se “solidificar” (BAUMAN, 2001).  

É assim, por exemplo, nas redes sociais, um agrupamento de pessoas em que a 

participação e a mobilização social giram em torno de algum objetivo comum ou esforços 

comuns dos seus participantes e que podem, a partir da sua formação, proporcionar o 

compartilhamento de informações e a troca de conhecimentos; importantes “trocas” que só 

existem na medida em que os “laços” criados entre os participantes da rede mantenham-se 

ativos, em que uns “se apresentam” aos outros como nas associações de bairros ou de 

atividade profissionais; é o que se pode entender da apropriação pelos consumidores-sujeitos 

do hotsite da campanha do Gol, um grupo de pessoas cujo vínculo em comum foi a 

proximidade simbólica, afetiva até, com um automóvel e cujos “laços” criados deixaram de 

existir tão logo a campanha teve seu fim. 

De maneira geral, as redes sociais envolvem dois elementos: os “atores” - pessoas, 

instituições - e suas conexões, os laços sociais, ou “interações sociais”, que “tem um reflexo 

comunicativo entre o indivíduo e seus pares”. Sendo assim, uma interação que trata de uma 

manifestação comunicacional com reflexo social que, quando repetidas, constituem relações 

sociais, ou como “aquilo que é trocado entre os pares através das interações sociais, como a 

quantidade de informação, sentimento, suporte, conhecimento, etc.” (RECUERO, 2009). 

Na “versão” online, a dos sites de redes sociais, as características fundamentais 

formadoras das redes estão lá mantidas, mas como seus participantes não compartilham 

necessariamente o mesmo tempo-espaço, ferramentas e mecanismos são desenvolvidos para a 

manutenção da troca de informações. Os laços criados ficam “registrados” na ferramenta 

digital e “eternizam-se” para serem atualizados no momento em que o usuário/participante 

assim desejar. A principal característica dos sites dessas redes passa a ser a “publicização” das 

conexões dos grupos sociais e dos sujeitos que a compõem. 
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A maneira interativa, ágil e colaborativa que os sujeitos-consumidores encontram para 

enviar e receber opiniões e sugestões se observa através do crescimento vertiginoso das redes 

sociais como um “novo” espaço de comunicação. A sociedade contemporânea vem 

experimentando uma “revolução” em que a comunicação/publicidade tem se situado em seu 

centro, já que “de fato, as redes informáticas vieram transformar e ampliar as formas de 

comunicação” (PRIMO, 2003, p. 39). 

O Facebook e o YouTube, nossos exemplos sobre o funcionamento e características 

das redes sociais online, sintetizam o espaço das trocas possíveis dentro do espaço virtual e da 

forma como os sujeitos e a sociedade vêm se utilizando delas para apresentar-se uns aos 

outros.  

Na dinâmica da apropriação da metáfora da apresentação, são elas, Facebook e 

YouTube, que vêm se transformado nas ferramentas de adesão, por meio das quais os sujeitos 

assumem sua posição de emissores-receptores de informação, e disponíveis às trocas 

simbólicas e sensíveis potencializadas pela rede online - trocas observadas igualmente por nós 

como portadoras da possibilidade de atualização do contato exercido “através” do online. 

Notamos também que a comunicação/publicidade, na sua busca da proximidade com o sujeito 

também dessas redes tem se utilizado e vem procurando incorporar um elemento novo na sua 

relação com este sujeito com o qual está pouco habituada: a comunicação que não ocorre 

apenas “com” os consumidores, mas a comunicação que ocorre “entre” consumidores, tendo a 

marca como suporte e como um veículo de interação entre a empresa e seus mercados.  

Também a mobilidade aliada à conectividade nos chama a atenção: em nosso 

entendimento é nesses atributos que se completa o processo da imersão que investigamos. Foi 

no lançamento do smartphone, o iPhone, que fomos “provocados” para o percurso da tese que 

estamos trilhando. Ali vimos o sujeito-consumidor integrado à rede social, habilitado a 

“mover” suas conexões para acompanhá-lo por onde fosse seu interesse; é ele um “ponto de 

conexão” ativo e em movimento, também uma fonte geradora de informação que 

publica/emite o seu modo de ver o mundo (a comunicação/publicidade), e o compartilha com 

outros sujeitos igualmente potentes para articular-se em rede. 

Lembramos que as ferramentas (tecnológicas) disponíveis para o exercício de 

qualquer atividade em rede são comuns e disponíveis para sua utilização, tanto para o sujeito-

consumidor como para a publicidade. E agora é a comunicação/publicidade (e o marketing) 

que “corre atrás” do sujeito para propor-lhe suas ações e, nessa inversão de sinal da relação 
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“oferta-procura”, igualam-se também no campo tecnológico como espaço de convívio com 

um sujeito que se apropria das novas tecnologias para “dialogar” de maneira ativa e explícita 

com a comunicação/publicidade, também com o mercado de fornecedores de bens/serviços e 

pode discutir sobre a produção daquilo que deseja consumir. 

Vive-se um “estado de contemporaneidade”, ou uma ambiência que envolve e cerca o 

sujeito, em que a tecnologia cada vez mais presente, é ubíqua, está “embutida” e “invisível” 

na multiplicidade de objetos e no ambiente que nos cerca (WIESER, 1991).  

São os dispositivos tecnológicos, devices, que representam a ubiquidade. Estão 

presentes na mobilidade possível através dos aparelhos celulares que fazem uso da Internet 

para que ela também se comporte como móvel. O computador, a rede, a Internet... assim, o 

sujeito, a sociedade e, portanto, a comunicação/publicidade tornam-se totais, porque são 

espalhados pelo ambiente, pelas “coisas” (http://www.the-internet-of-things.org, citado por 

LEMOS, 2009). 

Nos próximos itens, chamaremos de “usuário” aquele que faz uso da Internet e dos 

diversos serviços postos na rede virtual, de maneira semelhante ao consumidor-sujeito, mas 

que aos poucos vamos identificar como o nosso sujeito-consumidor. 

 

3.1 AS REDES SOCIAIS E FACEBOOK: A METÁFORA DA 
APRESENTAÇÃO ATRAVÉS DA PUBLICIZAÇÃO DO NÚMERO 
INFINITO DE “AMIGOS”  

 

A história do Facebook foi popularizada em 2010, com o filme “A Rede Social61”, do 

diretor David Fincher. O filme, baseado no livro de Aaron Sorkin, “The Accidental 

Billionaires”, conta o processo de criação da rede social. 

Em 18 de maio de 2012, o portal G162 publicou um infográfico que nomeou “O Perfil 

do Facebook”63 para registrar a abertura de capital da empresa. A publicação trazia, logo no 

início, como descrição do site “a rede social mais popular do mundo” e contabilizava os 901 

milhões de usuários da rede social avaliada, naquele momento, em 104 bilhões de dólares. 

                                                
61 Título original: The Social Network . 
62. Disponível em: http://g1.globo.com. Verificado em 11/07/2012. 
63 Disponível em: http://g1.globo.com/platb/o-perfil-do-facebook. Verificado em 11/07/2012. 
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É importante resgatar parte da história do nascimento do Facebook como exemplo das 

características comuns e das decisões tomadas para a existência e popularização/proliferação 

desse modelo de ação em rede que depois, como vimos na campanha “Verdades sobre o Gol”, 

foi também absorvida pela comunicação/publicidade. 

Um breve resumo daquele momento, portanto: 

Em 2003, Mark Zuckerberg e três colegas de quarto na Universidade de Harvard, 

Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin, criaram o Thefacebook. O site pretendia 

a digitalização dos registros fotográficos dos alunos da instituição, conhecidos como 

facebooks, e havia sido pensado por Zuckerberg após uma intensa pressão dos seus colegas 

para que estes “álbuns” internos fossem mais acessíveis. A Universidade tardava em criar um 

diretório online institucional, preocupava-se com prováveis problemas relacionados aos 

direitos de compartilhamento das fotos e dados dos alunos. A iniciativa do, então aluno de 

Ciência da Computação, foi feita entendendo que os próprios usuários (sujeitos-consumidores 

da informação) poderiam editar suas informações e publicar o que gostariam de compartilhar 

com seus colegas, portanto sem a necessidade de obtenção dos direitos (KIRKPATRICK, 

2011). 

Zuckerberg já havia criado outros dois sites com a mesma “prerrogativa social” dentro 

de Harvard: o Course Match e o Facemash. O primeiro servia como base de dados e mostrava 

quais alunos estavam cursando cada curso disponível na Universidade, auxiliando os demais a 

se inscreverem nas disciplinas cientes de quais colegas encontrariam. O contrário também era 

possível: saber todos os cursos que algum aluno em específico estava inscrito. O segundo site, 

Facemash, foi fruto de uma discussão com a ex-namorada de Mark e tinha o intuito de “irritá-

la”. Sua função era a de, basicamente, comparar fotos das alunas de Harvard, fazendo com 

que os usuários clicassem na foto da colega mais atraente. As fotos eram então “ranqueadas” 

de acordo com a escolha de cada usuário. O problema é que as fotos utilizadas haviam sido 

“apropriadas” dos anuários de Harvard por Zuckerberg que enfrentou as consequências 

(legais e acadêmicas) pela ausência de autorização dos alunos por utilizar suas imagens 

(KIRKPATRICK, 2011). 

Ambos os sites, no entanto, registraram sucesso absoluto em número de usuários, 

dentro de um prazo muito curto de sua existência e colaboraram como elementos de 

“inspiração” para os planos da na criação do Thefacebook. Além das fotos escolhidas pelos 

usuários de Harvard, a página de cada aluno mostrava os cursos nos quais o aluno estava 
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inscrito, seus gostos pessoais por música e artes, por exemplo, filiações políticas, mensagens 

de atualização de status – que no início servia como uma mensagem que mostrava se a pessoa 

estava próxima ou distante de seu computador, como o sinal de ausente ou online 

popularizado pelos programas de mensagens instantâneas – e que deu origem ao status atual 

do Facebook, contatos em geral como telefones e endereço de e-mail e, posteriormente, 

exibindo a informação de relacionamento de cada usuário. Era possível saber se o estudante 

estava ou não comprometido com alguém, sem ter de se “aproximar” primeiro 

(KIRKPATRICK, 2011). 

O site nasceu com a característica da “prestação de um serviço” de registro geral que 

poderia ser editado pelos próprios usuários, depois emergiu como uma possibilidade de 

geração de contato antes não vista e deu razão aos amigos de Zuckerberg que achavam que 

ele próprio poderia usá-lo como uma ferramenta para lidar com sua personalidade introvertida 

e com dificuldades em lidar com pessoas à sua volta, portanto uma “ferramenta social”. Mais 

tarde, se revelaria efetivo não só para Mark, mas para os demais usuários tímidos que 

ganhavam um aliado online. Além disso, o Thefacebook era privado para estudantes de 

Harvard apenas e havia nascido como um clube. Tornou-se um símbolo de status ter um perfil 

de si próprio, editável, no site (KIRKPATRICK, 2011). 

A mensagem inicial do site dizia: 

 

O Thefacebook é um diretório online que conecta pessoas por meio de redes sociais 
nas faculdades. Abrimos o Thefacebook para uso popular na Universidade de 
Harvard. Você pode usar o Thefacebook para: procurar pessoas na sua faculdade; 
descobrir quem está nos mesmos cursos que você; procurar amigos dos seus 
amigos; ver uma representação visual da sua rede social (KIRKPATRICK, 2011, p. 
39). 

 

Foram 950 alunos inscritos em apenas cinco dias após a criação do site. A expansão 

contínua se deu quando Zuckerberg e seus colegas decidiram abrir o acesso ao site para outras 

instituições fora da Universidade de Harvard. Em maio de 2004, o site já operava em 34 

faculdades e tinha 100 mil usuários (KIRKPATRICK, 2011). 

O Facebook não apresentava nenhum conteúdo próprio diferente da indexação do que 

fosse oferecido pelos seus usuários. Mark Zuckerberg foi acusado diversas vezes por ter 

“roubado” a ideia de outras pessoas ao fazer o Facebook, mas o serviço é, na verdade, a marca 
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de uma rede social que soube ser herdeira de milhares de projetos e interpretar o que os 

usuários (sujeitos) estavam buscando. 

A primeira criação de uma rede social online, a Usenet, se deu em 1979, antes da 

criação da World Wide Web. Permitia que seus usuários enviassem mensagens a grupos cuja 

união se dava pela discussão de temas em específico. Em 1985, foi lançado em São Francisco 

o The Whoe Earth ‘Lectronic Link, ou Well, que servia como um quadro de avisos 

eletrônicos. Em 1987, um usuário do Well, Howard Rheingold, cunhou o termo “comunidade 

virtual” como “um grupo de pessoas que podem ou não se encontrar pessoalmente”. Com o 

passar do tempo, diversos serviços de conexão social no espaço virtual foram sendo criados – 

desde redes sociais até serviços de e-mail. A America On-line, a AOL, em 1985, dominou 

estes serviços nos Estados Unidos. O número de usuários crescia e começou-se a observar um 

fenômeno: as pessoas mantinham-se anônimas nos serviços online, com apelidos e nicks que 

os tornavam únicos mas não os identificavam no mundo “real”. Mesmo em serviços de e-mail 

eram utilizados pseudônimos. Parecia a entrada em comunidades que não exigiam verdade ou 

realidade. Era um espaço livre para auto-experimentação. (KIRKPATRICK, 2011, p. 78). 

Lembra-nos o que foi visto na trilogia de Sherry Turkle (1995), quando ela afirma o uso dos 

espaços virtuais como uma espécie de workshop de identidades. 

Em 1997, a primeira rede social com o formato que se aproxima do conceito atual e 

que incluía o verdadeiro nome dos usuários foi criada: a “sixdegrees.com”64 que procurava 

funcionar como uma agenda de contatos online, apenas com dados, mas sem as fotos dos 

usuários. Foi o primeiro “negócio” que tentava mapear as relações reais de um indivíduo e 

que adicionava “seriedade” ao seu serviço. Ao defrontar-se com seus amigos da vida real, os 

usuários tendiam à indexação das suas informações da melhor forma possível, procurando 

gerar as “melhores impressões” para quem tivesse contato com sua página. Foi a “sixdegrees” 

que criou o método utilizado, posteriormente, pelo Facebook e por outras redes de enviar um 

convite por e-mail para que outra pessoa pudesse se associar à rede social, tornando-a um 

espaço de acesso privado. Para entrar, era necessário um convite (KIRKPATRICK, 2011). 

O “avô” do Facebook e seus semelhantes, no entanto, foi o Friendster, uma rede social 

com ferramentas para ajudar as pessoas a encontrar novos “parceiros” e que soava mais como 

um site de relacionamentos do que uma rede social. Ele foi criado em fevereiro de 2003 e foi 

                                                
64 Disponível apenas para usuários cadastrados ou seus convidados. Disponível em: http://www.sixdegrees.com. 
Verificado em 11/07/2012. 
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revolucionário porque construía um banco de dados de contatos online como o “sixdegrees”, 

mas adicionava as fotos de seus usuários. Seu insucesso aconteceu por causa de problemas 

técnicos – ele não conseguiu acompanhar o crescimento dos usuários, tornando-se muito lento 

e de custosa manutenção; também por problemas de comunicação de seus objetivos, que 

pareciam ser o encontro de um parceiro amoroso e não apenas uma rede social e, por fim, pela 

questão que se travou entre o site e os chamados “fakes” – usuários que criavam perfis falsos 

e que foram sendo “deletados” por Jonathan Abrams – o criador do Friendster 

(KIRKPATRICK, 2011). 

Após a criação do Friendster, muitas redes sociais surgiram na região de São 

Francisco. Cada uma delas com ideias diferentes sobre o melhor método de conexão de 

pessoas e que acreditavam ser suficiente para o sucesso em relação aos demais concorrentes. 

Em meio a esses “surgimentos”, nasceu o Linkedin65 – atual rede social voltada para 

negócios, uma espécie de currículo online em que empresas e candidatos podem se relacionar. 

Outros nomes como o Hi566, Bebo67 e o Orkut68 – rede social que chegou a ter 40 milhões de 

usuários69 brasileiros, até ser “enfrentada” pelo Facebook que chegou a 47 milhões de 

usuários brasileiros70 até maio de 2012 (KIRKPATRICK, 2011). 

O surgimento de redes sociais, que explodiam em crescimento da noite para o dia e 

que, rapidamente, davam lugar a um novo player, fez com que muitas empresas investissem 

na criação de sites, na esperança de obter um sucesso tão vertiginoso quanto os demais. Foi o 

que fez o Google que correu para criar suas redes sociais: após a compra do Orkut, criou o 

Google Buzz71 e, em sequência o Google Plus72, sua rede social ainda em funcionamento, que 

em muito se assemelha ao Facebook e que tem suas conexões ligadas à criação de uma conta  

                                                
65 Disponível em: http://www.linkedin.com. 
66 Disponível em: http://www.hi5.com. 
67 Disponível em: http://www.bebo.com. 
68 Disponível em: http://www.orkut.com. 
69 Informação publicada no portal IDG Now. Disponível em: 
http://idgnow.uol.com.br/mercado/2008/08/07/brasil-passa-a-controlar-orkut-e-presidente-do-google-brasil-
assume-al/. Verificado em 11/07/2012. 
70 Informação publicada no site da revista Exame. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook/noticias/facebook-cresceu-54-no-brasil-em-seis-meses. 
Verificado em 11/07/2012. 
71 Lançado em 9 de fevereiro de 2010 e fechado em 14 de outubro de 2011. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Buzz. Verificado em 11/07/2012. 
72 Disponível em: http://plus.google.com. 
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Google cuja pretensão, com o Plus, era a de ser uma forma de “apresentação única” do 

usuário online, integrando-se aos outros serviços ofertados pelo Google e obtém dessa forma, 

uma imensa base de usuários. 

No entanto, o Facebook parece vir se mantendo como a primeira opção de rede social 

entre os usuários. O seu crescimento foi construído através de “fases”, coerentes com o 

processo e percepção dos sujeitos frente à Internet, ou seja, ele não era aberto ao público 

desde o início do seu funcionamento e pode manter-se sob constante reformulação. Soube, 

dessa maneira, aumentar seu “custo pela troca73” e, ao mesmo tempo, criar novas formas de 

alimentar a sensação de conexão, mantendo o usuário satisfeito. Seu custo pela troca 

aumentou devido ao tamanho da sua base de usuários – quase 1 bilhão de pessoas, que 

dificilmente vão migrar para outra rede social tão rapidamente – e por ter se tornado, também, 

o “login” para muitos outros sites e serviços e que, para ganhar agilidade de cadastro, usam o 

Facebook Connect74. Assim, ao deixar de usar o Facebook, os usuários “perderiam” muito em 

termos de contatos e em conexão com outros sites como e-commerces e outros serviços 

online, tendo de criar novas contas. 

O motivo do Facebook ter obtido tal sucesso em número de usuários (crescente) tem 

dois segredos: confiança e engajamento (SHIH, 2011, p. 20). A “sensação” de segurança e 

confiança é oferecido ao usuário através do site, que “expõe” suas informações de forma mais 

livre. O método inicial de adesão do “Face”, por exemplo, copiou o processo utilizado pelo 

“sixdegrees.com” que só permitia que os convidados por outros usuários usufruíssem do site. 

Ele também incentivava os participantes a “só” manterem relações online e adicionarem 

pessoas que conheciam na “vida real”. O Facebook mantém a pergunta aos usuários se eles 

conhecem suas novas conexões fora do dele e “bloqueia” o contato indesejado de 

desconhecidos (SHIH, 2011). 

Além da sensação de um “clube seguro”, os convites e a limitação de acesso 

propiciam uma sensação de exclusividade, assim como seu início que só incluía alunos de 

Harvard. Este berço do Facebook ficou intrínseco à marca, adicionando-lhe valor. Apesar das 

enormes proporções que ganhou e de seu acesso ser aberto a qualquer um que deseja uma 

conta, a marca conseguiu conservar o conceito de clube e de exclusividade (SHIH, 2011). 

                                                
73 Quando o usuário faz comparações entre diferentes ofertas dos serviços online para ajudá-lo na conclusão pela 
permanência ou troca em algum deles. 
74 Login via Facebook. Um botão que qualquer site pode obter para fazer com que o cadastramento em seus 
serviço ocorra através do Facebook. 
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A marca Facebook também ganhou valor a partir de sua usabilidade, mais alinhada 

aos desejos dos usuários: só o Facebook permite que as pessoas compartilhem conteúdo 

apenas com aqueles que desejam ou que “escondam” suas postagens de uma única pessoa, por 

exemplo (SHIH, 2011). 

É interessante o contraponto que se pode fazer a partir desta informação frente aos 

objetivos de Zuckerberg ao criar o Facebook: “a criação de um espaço que tornaria o mundo 

mais aberto e transparente” e de suas seguintes afirmações “não há mais espaço para mais de 

uma identidade, sendo que mais de uma identidade demonstraria uma falta de integridade” 

(KIRKPATRICK, 2011). A usabilidade do Facebook permite, portanto, que o usuário – como 

gerenciador com absoluto controle de sua própria identidade no plano online – visualize suas 

relações sociais, como defendido na mensagem inicial que trazia a sua versão piloto, 

Thefacebook, “você pode ver uma representação visual de suas relações sociais”; visualize 

também as informações sociais que o compõem como um “só ser uníssono” e tenha sobre si 

próprio uma noção finita do que o compõe, a sua personalidade. 

Como defendido no Facebook uma pessoa tem sim apenas uma identidade – ideal, 

projetada e editável – como um “espelho” do real. Contudo, o Facebook permite que esta 

identidade única esteja disponível apenas para o seu “gerenciador”, podendo ser 

diferentemente aplicada e vivida quando observada por diferentes usuários. O Facebook, ao 

permitir que os sujeitos exponham as fotos, informações e postagens apenas a quem desejam 

expor, de formas distintas, parece ter compreendido que o sujeito quer se ver uníssono, como 

se viu frente ao espelho.  

E é “aqui” que a publicidade procura apresentar-se, afinal é ela que alimenta e faz 

existir o Facebook como negócio aproveitando a sua marca como a que melhor se inscreve no 

projeto de vida dos sujeitos-consumidores, ao ajudá-los a se inserirem no espaço online da 

maneira que necessitam – desejosos de se auto-dizer (MAFFESOLI, 2010) e de se auto-

projetar em identidades construídas de si mesmos – obtendo uma lista de quase 1 bilhão de 

“consumidores”. 
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Figura 9: Representação gráfica do crescimento do Facebook 

 

Fonte: http://g1.globo.com/platb/o-perfil-do-facebook#a2010. 

 

3.2 YOUTUBE, O BROADCASTING YOURSELF 

 

O YouTube “nasceu” em junho de 2005, fundado por três ex-funcionários da PayPal75: 

Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. O diferencial do serviço era a oferta de 

compartilhamento de vídeos online através de uma interface “amigável” em que o usuário 

poderia publicar e assistir vídeos sem qualquer grande conhecimento sobre vídeos e mesmo 

de informática. Não havia limite para número de vídeos a serem disponibilizados (upload) e a 

oferta de conexão entre usuários identificados como “amigos”, processo semelhante ao das 

redes sociais. Também apresentou uma alternativa “fácil” de incorporação de vídeos aos 

endereços online, em contraposição àqueles que necessitavam da codificação em HTML, ou a 

utilização de diversas URLs para ter esse conteúdo disponível. 

O YouTube aproveitou-se de um momento em que o crescimento da atividade de 

blogs e outros serviços “tocados” diretamente pelos sujeitos dispostos a “entrar na rede” 

estava em crescimento -- de 2005 a 2008, o número de blogs aumentou 2.720%76. 

Em pouco tempo passou a registrar 100 milhões de acessos por dia e a alimentar o site 

com cerca de 70 mil novos vídeos diariamente. Com um detalhe que logo foi percebido pelos 

                                                
75 Empresa que, por meio de um endereço eletrônico, permite a transferência monetária entre indivíduos ou 
negociantes. Disponível em: https://www.paypal.com/br/cgi-bin/webscr?cmd=_home&country_lang.x=true. 
76 State of the Blogosphere, 2008. Disponível em: http://technorati.com/social-media/feature/state-of-the-
blogosphere-2008. 
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usuários, os vídeos poderiam ser de “absolutamente todo tipo de conteúdo”77. Em 2006, o 

Google interessou-se por adquiri-lo, sendo comprado pelo valor de US$ 1,65 bilhão em ações, 

consolidando-se entre os maiores sites da Internet, chegando a ser considerado pela revista 

estadounidense Time78 como a melhor invenção do ano de 2006, que destacou: “criar uma 

nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se chocarem de uma 

maneira como nunca foi vista”79. 

No final de 2007, o YouTube era considerado como o site de “entretenimento” mais 

popular do Reino Unido, ultrapassando a BBC80. E no início de 2008, figurava entre os dez 

sites mais visitados do mundo, hospedando aproximadamente 85 milhões de vídeos 

(BURGESS, 2009).  

Nossa intenção aqui é a de mostrar como em pouco tempo e conforme a “apropriação” 

da ferramenta pelos seus usuários pôde transformá-la no “gigante” dos vídeos na Internet que 

conhecemos. São números que chamam nossa atenção pelo seu tamanho: 

• 48 horas de conteúdo enviadas por minuto; 

• mais de três bilhões de vídeos vistos por dia; 

• presente em 25 países; 

• traduzido em 43 idiomas, pois 70% do tráfego de dados no site está fora dos EUA.  

• segundo as últimas estatísticas do site, alcançou a marca de 700 bilhões de 

visualizações em 201081.  

 

3.2.1 O YouTube no Brasil 

 

Em 2008, o Insituto Nielsen, através da sua subdivisão Nielsen NetRatings, constatou 

que o Brasil tem o 4o maior número de unique users82 do YouTube no mundo 

                                                
77 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1340903-6174-363,00+en-USS_0FSCC.html. 
Acesso em 19 nov. 2011, verificado em 11/07/2012. 
78 Notícia disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1340903-6174-363,00+en-USS_ 
0FSCC. 
79 Informação disponível em: http://money.cnn.com/2006/11/06/technology/youtube_award/index.htm. 
Verificado em 11/07/2012. 
80 Segundo o boletim jornalístico da Nielsen. Disponível em: http://www.nielsen-online.com/pr/pr_071106_2_ 
UK.pdf. Acesso em 21 nov. 2011. 
81 Dados estão disponíveis em: http://www.youtube.com/t/press_statistics. Acesso em 21 nov. 2011. 
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(aproximadamente 10 milhões de usuários); informação que destaca o país como um dos 

grandes utilizadores da ferramenta, “atrás” de países como os Estados Unidos, Reino Unido e 

Japão. Na mesma pesquisa conclui-se que um crescimento de 240% em visualizações 

aconteceu num período relativamente curto, entre maio de 2007 e maio de 200883, mostrando 

a rápida adoção do YouTube como mais uma das maneiras de acesso e utilização da rede 

como forma de, através dela, apresentar-se. 

Um dos motivos para a importância que o site tem recebido como ferramenta de 

expressão (e também de consumo), nos parece, relaciona-se com apropriação, por parte dos 

sujeitos (e depois pela comunicação/publicidade), da possibilidade de produção (espontânea) 

de conteúdo, fazendo com que além do registro, armazenamento e compartilhamento de 

vídeos, como numa rede social, fosse possível aos seus usuários fazerem comentários, críticas 

e “respostas” uns aos outros com outros vídeos, promovendo ou reprovando algum material e, 

por fim, formando uma rede prática e “cocriativa” que terminou levando à massificação da 

produção e consumo de conteúdo em vídeo, e que nos ajuda a compreender a sua influência 

nos meios de comunicação e a sua apropriação, tal qual o sujeito, pela publicidade. 

Um dos cofundadores do site, Jawed Karim, contribui conosco ao afirmar que o 

“sucesso” do YouTube aconteceu após muitos “fracassos” na busca pela sua popularização e 

que a implementação de quatro serviços no site foram fundamentais para seu funcionamento 

atual:  

• as recomendações de vídeos por meio da lista de “Vídeos Relacionados”; 

• o link que permite o compartilhamento de vídeos; 

•  o espaço para comentários (como em outras redes sociais); 

• o código embed, que permite a incorporação de vídeos em outros sites84.  

                                                                                                                                                   
82 Visitor / Unique Visitor / Unique User – Visitante / Visitante Original / Usuário Original - O cliente 
excepcionalmente identificado que gera pedidos no web server (análise do registro) ou que vê páginas , dentro de 
um período de tempo definido (isto é dia, semana ou mês). Um visitante original conta uma vez dentro do 
timescale. Um visitante pode fazer visitas múltiplas. Disponível em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Pageviews. 
Consultado em 23/07/2012. 
83 Disponível em: http://www.slideshare.net/dttg/media-kit-youtube-brasil-presentation. Acesso em 18 nov. 
2011. 
84 Palestra de Jared Karim explicando as ferramentas do YouTube, na Universidade de Illinois – Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=rk8MU5u84FE. Acesso em: 15 nov. 2011. Verificado em 18/07/2012. 
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Na verdade, opções para que a ferramenta fosse apropriada pelo seu usuário para dela 

fazer uso para sua expressão e para o compartilhamento de “conteúdos” diversos através do 

uso do vídeo e através rede. 

Vimos por fim, na mudança do slogan “Your Digital Video Repository” para o 

“Broadcast Yourself”, como a parte do processo em que o YouTube deixa de “dizer” ao 

sujeito qual o uso que ele deveria fazer da ferramenta para atender ao uso que este sujeito 

poderia “dar” a ela - uma plataforma de expressão pessoal. 

Como uma rede social, o YouTube “funciona” como uma plataforma agregadora de 

conteúdo, não sua produtora, que se apropria de uma informação desenvolvida por “alguém” 

em algum lugar e que aumenta o seu “valor” através da sua exposição “solicitada” por um 

“outro” em algum lugar - um metanegócio (WAINBERGER, 2007).  Obtém a sua receita 

através da “administração” do grande número de “visitas” feitas ao site; é a 

qualificação/identificação da sua “audiência” que adiciona material publicitário aos vídeos 

exibidos, então é a publicidade que viabiliza todo o esforço do site. 

O que vemos, enfim e ao cabo, são valores culturais, sociais e econômicos produzidos 

e compartilhados pelos sujeitos por meio das suas atividades de consumo, produção e 

veiculação do conteúdo em vídeo que foi viabilizado pelo YouTube e em tudo colabora para a 

o entendimento do fluxo informacional que nos envolve e reforça a construção da metáfora 

que abre o capítulo. 

 

3.3 METÁFORA DA APRESENTAÇÃO, IMERSÃO MEDIÁTICA E 
PUBLICIDADE 

  

Os sujeitos estão inseridos na sociedade por meio das diversas relações construídas ao 

longo da sua existência, mas que agora são sujeitos-consumidores que seguem “imersos” em 

meio ao “líquido” compartilhado com outros sujeitos, todos convivendo com as mesmas 

tecnologias diversas, seu uso social e cultural e sua comunicação/publicidade. É uma 

expansão dos sentidos e que através da “comunicação consciente (linguagem humana)”, 

colabora com “a especificidade biológica da raça humana” (CASTELLS, 2003, p. 10) como 

ser social que pode agrupar-se, constituir comunidades (virtuais ou não) e, por fim, a 

sociedade em que vive.  
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“(...) as pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral transformam 
a tecnologia, qualquer tecnologia, apropriando-a, modificando-a, experimentando-a. 
Esta  é a lição fundamental que a história social da tecnologia ensina, e isso é ainda 
mais verdadeiro no caso da Internet, uma tecnologia da comunicação. A 
comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a especificidade biológica 
da espécie humana. Como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet 
transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente 
afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usá-la de 
muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão 
sociotécnico emerge dessa interação” (CASTELLS, 2003). 

 

Vimos o processo ao qual se incorporou a comunicação/publicidade quando utiliza as 

redes sociais online: “toma” a Internet, ganhando importância como forma de acesso e 

compartilhamento pelo sujeito frente à rede.  

No entanto, para que o fluxo que envolve a imersão mediática se completasse, outra 

“borda” teria de ser “vencida”. A possibilidade do sujeito “levar” a rede consigo e assim, a 

sua identidade online construída estaria cada vez mais próxima e, dessa maneira, “sua”. 

Vamos tratar da mobilidade. 

As tecnologias da mobilidade podem ser chamadas de wi-fi, sem fio, e assim podem 

ser “portadas” pelo sujeito em seu trânsito. São tecnologias que apresentam soluções de 

conectividade e que, se reconhecendo umas às outras, criam novas práticas de ação social e 

comunicativa envolvendo em sua constituição: a própria tecnologia, a 

comunicação/publicidade, a massa e a multidão (HARDT & NEGRI, 2005), a mobilidade, a 

conectividade e finalmente, o sujeito (MACHADO, 2007; LYOTARD, 1998). 

É pelo seu uso através da telefonia móvel que percebemos e destacamos sua 

importância por envolver intensa capilaridade que permite avanço e disseminação através de 

toda sociedade em sua presença como plataforma comunicativa; é assim que podemos 

entender a telefonia móvel como um “controle remoto do cotidiano” (LEMOS, 2004).  

Evidenciamos, nesse momento, o modo e a forma enredada, rizomática, com que o 

pensamento contemporâneo opera – “joga” – em meio ao tema da complexidade que tem 

sempre contato com o acaso (MORIN, 2008, p.52), que torna possível localizar, de um lado, 

o sujeito-consumidor “jogando” e, do outro, a comunicação/publicidade procurando 

acompanhá-lo na construção (compartilhada) da “apresentação”, já que a “representação” já 

não dá conta das demandas presentes na emergência e convivência dos temas da cibercultura.  

É também a busca do “compartilhamento” entre emissor e receptor no espaço da 

comunicação, cientes dos seus papéis quase simultâneos e intercambiáveis no mesmo 
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“espaço simbólico” em que “é preciso que haja objetos de disputa e pessoas prontas para 

disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento 

das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputa, etc” (BOURDIEU, 1983, p. 89). E que 

essa disputa/jogo que permite a existência do campo simbólico deve se manter em 

funcionamento na medida em que o conjunto dos agentes, nele envolvidos, podem atuar para 

mantê-lo ou melhorar suas posições em seu interior. Insistimos, é um jogo em que o domínio 

maior ou menor do “capital específico” do “campo” passa a ser a convivência entre uma  

disputa e o seu compartilhamento. 

É a trama dessa rede, cujos fios se entrecruzam através da urdidura dos pontos (nós) 

que a formam, que passa a apresentar-se (graficamente) como se fosse um fractal85, 

reproduzindo as formas da vida que conhecemos.  

É a rede, assumindo-se como uma espécie de cérebro extendido do sujeito, 

assemelhando-se à sua própria biologia. Na sua articulação, congregam-se e confrontam-se: 

a “tecnologia”, cada vez mais incorporada às nossas vidas, uma demanda dessa sociedade 

contemporânea (pós-industrial) na busca dos seus meios de expressão; a área da 

“comunicação”, como a grande mediadora das relações entre pares e destes para com toda a 

sociedade; encontrando na “massa86” sua aparente homogeneização, mas, na verdade, dando-

se conta da existência da “multidão87” potente de questionamentos sobre a própria sociedade, 

suas tecnologias e suas formas de mediação e, por fim, a ‘mobilidade’ como expressão da 

busca da 'conectividade', essencial para a construção das trocas/relações entre todos/tudo. 

Elementos, todos eles, essenciais para que o sujeito-consumidor possa exercer 

“autonomamente” a sua ação através da sociedade (de consumo) e, para tanto, procura 

                                                
85 “Os fractais – a geometria das formas irregulares e dos sistemas caóticos – são uma maneira de se ver e refletir 
sobre o paradoxo de complexidade-simplicidade da natureza”. Disponível em:  

http://www.institutoeu.com.br/arquivos/downloads/A-SabedoriaDoCaos_50897.pdf, de autoria de JOHN 
BRIGGS, professor de inglês na Western Connecticut State University, e F. DAVID PEAT é PH.D. em Física 
pela University of Liverpool. 
86 As massas, como na multidão, são compostas de vário tipos e espécies de partícipes, mas não se pode apontar 
quais dentre os diferentes sujeitos sociais presentes formam as massas, já que sua essência massas é a 
indiferença: “todas as diferenças são submersas e afogadas nas massas. Todas as cores da população reduzem-se 
ao cinza. Essas massas só são capazes de mover-se em uníssono porque constituem um conglomerado indistinto 
e uniforme” (HARDT & NEGRI, 2005. p. 13); 
87  Multidão: uma rede aberta e em expansão, em que as diferenças presentes podem ser expressas de forma 
igualitária e livre, o que proporcionaria os meios de convergência para que se seja possìvel o trabalho e avida em 
comunidade, ressalvando-se que não significa que todos na multidadão se tornem iguais (HARDT & NEGRI, 
2005, p. 12). 
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manter-se conectado às suas extensões mediáticas para encontrar a possibilidade da troca 

todos/tudo. 

É a imersão habilitada pelo “digital” que o envolve e gera uma circularidade com a 

perda das referências de início-meio-fim, ou origem-destino da informação, colocando o 

sujeito (LYOTARD, 1988), em meio a um ecossistema comunicativo (MARTIN-

BARBERO, 1996) que remodela as formas de aquisição do saber, do conhecimento e 

também do consumo. 

Aqui, confirmamos a transição do sujeito que chamamos de consumidor-objeto num 

primeiro momento, para o consumidor-sujeito, quando se assume como um receptor-ativo da 

informação e, finalmente, o sujeito-consumidor, quando exerce a sua autonomia frente à sua 

relação com a publicidade. 

Um sujeito-consumidor “deixa claro” que impactar, persuadir e convencer são verbos 

cada vez mais ausentes na sua relação com a publicidade. E que prefere informar, engajar, 

envolver e entreter (BAUMAN, 1999) como alternativa para a “experiência” que pode 

sintetizar o consumo. 

São as modificações nas relações de espaço-tempo (BAUMAN, 2007), na dinâmica 

social, nas formas de comunicação que se apresentam consagradas no todos com todos 

(LÉVY, 1999), também envolvida pela ubiqüidade88 do todos-com-todos-e-tudo. 

É aqui que o sujeito-consumidor apresenta-se também imerso porque participa das 

narrativas em rede que o envolvem nesse bios midiático (SODRÉ, 2002), e pode habilitar-se 

como participante cada vez mais ativo dentro do viés pragmático onde se encontra à 

disposição para o exercício da sua ação (em primeira pessoa) na sociedade contemporânea. 

Ressalta-se que o papel do sujeito-consumidor deve ser escrito por ele nas diversas 

linguagens que o cercam dentro do bios mediático, porque esse sujeito-consumidor habilita-

se como co-autor da rede e das suas alternativas/possibilidades compartilhadas pelo uso das 

mesmas ferramentas postas em seu caminho pela própria rede. 

A campanha publicitária que veremos, “A vida não pode esperar89” do anunciante 

Unilever, produto Seda e as agências J.W.Thompson e F.Biz, iniciada em fevereiro de 2008, 

                                                
88 Termo originado a partir dos trabalhos de Mark Weiser, que em 1991, lançou as lançou as bases do que 
chamou de “Ubicomp”. WEISER, M., The computer for the 21st century, in Scientific American, 265(3):66-75, 
January 1991. 
89 Disponível em: http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=31954. 



 

113 

é um exemplo da ação do sujeito-consumidor frente às propostas da 

comunicação/publicidade para sua “adesão”, permitindo a geração de “experiências” de 

consumo. O material publicitário nela envolvido fica mais próximo da retória do 

entretenimento, “uma vez que os anúncios mais parecem ‘querer’ entreter que convencer” 

(NAKAGAWA, 2007, p. 148). A campanha será vista/analisada na perspectiva da ascenção 

do sujeito-consumidor e, portanto, chama especial atenção em virtude de ter sido uma das 

primeiras, após a “Verdades sobre o Gol”, a fazer uso da diversidade de meios disponíveis 

no espaço midiático, atravessando os mais variados meios e modos de comunicação, gerando 

uma “narrativa” entendida agora como convergente e transmidiática (JENKINS, 2008).  

 

“uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, 
com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 
forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim 
de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos, seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões” (JENKINS, 2008, p. 135). 

 

3.4 TOMADAS DA CAMPANHA “A VIDA NÃO PODE ESPERAR” 

 

A primeira fase da campanha, seu lançamento, foi feito através da veiculação de um 

teaser em que se procurou gerar alguma curiosidade junto às consumidoras, seu público-

alvo: em pontos de ônibus e relógios de rua, as primeiras peças veiculadas exibiam apenas a 

imagem de uma chama, rosa e branca sobre fundo rosa, afirmando, através do texto “A vida 

não pode esperar” e expondo um número telefônico do tipo “0800”. 
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Figura 10: Mobiliário urbano da campanha de lançamento de Seda 

 

Fonte: Agência Fbiz. 

 
 
 

Cabia à comunicação/publicidade o lançamento da nova marca da linha Seda e a 

proposta de “diálogo” com as consumidoras do produto buscando entendê-las como os 

sujeito-consumidores que se apresentam em rede. 

Em outro momento, ainda parte da estratégia de lançamento, duas atrizes com grande 

presença midiática, Taís Araújo e Adriane Galisteu, são “flagradas” usando o mesmo 

vestido, em seda cor-de-rosa com pequenas chamas brancas, durante o evento de lançamento 

da temporada paulistana do Cirque Du Soleil (na verdade, mais uma peça da campanha): 

O público e a mídia brasileira presentes ao mesmo evento espalham, através das redes 

sociais e dos veículos de informação, a “coincidência” entre as duas atrizes gerando um 

“acontecimento” midiático com direito ao espaço de veiculação não-pago para o anunciante. 

Note-se que a “marca da chama branca” presente tanto nos vestidos como no mobiliário 

urbano ainda não havia sido divulgada. 

Quem fizesse uso do telefone 0800, “encontraria” do outro lado da linha a atriz Taís 

Araújo discorrendo sobre os cuidados com o cabelo em meio seu dia-a-dia intenso e agitado, 

mas “porque a vida não pode esperar”, aproveita para “convidar” quem fez a ligação para 

deixar seu depoimento sobre o mesmo tema. É a comunicação/publicidade, na verdade, que 

faz um convite e aguarda a “adesão” do consumidor-sujeito frente à campanha para dela 

participar e experimentar o “diálogo” que foi “sugerido”. 
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Figura 11: Tais Araújo e Adriane Galisteu no evento Cirque Du Soleil em fevereiro de 2008. 

Fonte: Agência Fbiz 

 
 

Após o lançamento “oficial” da campanha em abril de 2008, o fundo cor-de-rosa e a 

chama branca são identificados como da marca Seda que oficializa o “convite” para a 

participação na co-autoria da narrativa proposta pela campanha cujo tema/assinatura “A vida 

não pode esperar”, é sua motivadora e por meio do acesso ao site 

www.avidanaopodeesperar.com.br (não disponível) elas, de fato, participaram da proposta, 

escrevendo e publicando seus depoimentos que, tornados públicos, mostravam o 

envolvimento comum de outros sujeitos. 

 

Figura 12: Lançamento oficial da campanha “A vida não pode esperar” 

Fonte: Site de Seda. Acesso em abril/2008. Não disponível (http://www.avidanaopodeesperar.com.br). 
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Em simultâneo, a veiculação pela TV de filmes comerciais com as presenças de 

“celebridades” midiáticas - Madonna, Marilyn Monroe e Shakira -, reforçam o conceito da 

campanha enquanto os novos produtos da linha Seda são “inseridos” nos filmes em meio ao 

argumento de que “cuidar dos cabelos” é outra das urgências que “fazem parte da vida”, quer 

de estrelas como as da campanha, quer das consumidoras dos produtos da marca, afinal, diz a 

campanha, “a vida não pode esperar”. 

A TV e outros meios “tradicionais”, como parte da campanha, seguem e integram-se 

à ação dos meios online, gerando acompanhamento/lembrança e reforçando o desdobramento 

em que a participação e a troca com outros foi proposta/possível. E o site em outros 

momentos, como num diálogo entre meios, abordava os comerciais da TV e também sofria 

alterações, mas mantendo sempre o convite à participação/apropriação e, embora 

incentivasse a presença em suas páginas, não impedia o trânsito do sujeito para outros sites. 

 

Figura 13: Nova proposta para o site de Seda 

Fonte: Site de Seda. Acesso em abril/2008. Não disponível (http://www.avidanaopodeesperar.com.br). 
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O fluxo da campanha fora estabelecido pelo online e incluiu também, como ação de 

imersão midiática, o envolvimento através da telefonia móvel. Pelo “celular”, o destaque 

inicial foi o concurso proposto pela marca, “Seda Revelation”, que se utilizava de uma das 

caracterísiticas dos devices, a gravação em vídeo, para estimular a possibilidade de exposição 

de filmes feitos pelas consumidoras. Era a proposta do “diálogo” com o sujeito-consumidor 

que assumia sua importância; pode-se dizer que a fase de predomínio da representação face 

ao consumidor-sujeito (as consumidoras) já havia cumprido seu papel. 

 

Figura 14: Interface site para acesso através do telefone móvel 

Fonte: Agência Fbiz 

 

No concurso “Seda Revelation”, teve início outra proposta colaborativa com uso da 

apresentação como linguagem: o envio através do site do vídeo com uma história pessoal do 

“porque” a vida não pode esperar. 

A proposta ainda contou com a montagem do “stand Seda”, em diferentes shopping 

centers brasileiros, com estúdio de vídeo para quem preferisse gravar ali seus vídeos e 

participar do concurso que iria escolher a “nova cara de Seda” para o desdobramento da 

campanha que assim abriria mão das “celebridades” em favor de uma consumidora 

“comum”, um sujeito-consumidor. 

Destacamos a “construção” da campanha que soube envolver os meios digitais, a 

Internet e o celular, os meios “tradicionais”, impresso e eletrônico, em meio ao 

compartilhamento da narrativa nesses diversos meios e à sua convergência assumida pelo 

concurso “Seda Revelations”: a escolha da “vencedora” foi feita exclusivamente por votação 

online, mantendo a proposta colaborativa/participativa em torno da campanha. 
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Figura 15: Fases do concurso Seda Revelation disponibilizado através do site de Seda 

 

Fonte: Agência Fbiz 

 

Através da campanha de Seda, percebe-se que esse espaço-tempo fluido, 

compartilhado entre o sujeito-consumidor e a comunicação/publicidade se mostra 

extremamente poroso e permite em sua estrutura um embaralhamento e a sobreposição de 

outras soluções de comunicação/publicidade. 

O compartilhamento que notamos assemelha-se a uma rede de camadas em que 

acontece a convivência entre a linguagem de apresentação, que nos trouxe até aqui, e a 

linguagem da representação, em que se mantém a relação polar entre emissor-receptor, uma 

prática importante para a comunicação para as massas. 

É o que acontece, por exemplo, quando os vídeos postados no YouTube90, são 

procurados e vistos como se fossem apenas uma maneira diferente de “ver” TV, uma outra 

TV. 

Deixando claro que esse espaço-tempo “criado” permite a convivência e a 

diversidade de experiências (sociais/culturais/tecnológicas) à disposição do sujeito e que 

cabe a ele a escolha entre “surfar” pela superfície da rede, como alguém que deseja “apenas” 

                                                
90  YouTube, site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. 



 

119 

usufruir dessas possibilidades, um consumidor-sujeito; ou, alguém que pretende agir/imergir 

na própria rede, como parte dela, nosso sujeito-consumidor. 

Quando o sujeito apenas “vê” o YouTube, coloca-se como um consumidor-sujeito; 

abre mão das possibilidades de edição do material disponível e da geração de conteúdo 

próprio, confirmando os tradicionais processos de mediação da relação emissor-receptor e 

dando pouca importância ao fluxo cultural/tecnológico apresentado (através da rede) como 

questionador da relação entre eles (emissor-receptor).  

Outro exemplo que colabora com nosso entendimento é o uso que foi feito de um 

aplicativo para telefonia celular conhecido como Instagram91 que permite ao usuário aplicar 

filtros fotográficos às imagens tomadas através do device e compartilhá-las através das redes 

sociais.  

A publicidade, através do uso da mesma linguagem visual, procurou apresentar-se ao 

público-alvo do anunciante, o Colégio Fazer Crescer, e comunicar-se com ele nas mesmas 

redes sociais frequentadas por ele, ciente de que, ao apropriar-se da ferramenta/linguagem, 

não há a garantia de sucesso para a campanha, mas um “apelo” visual com o qual o público 

se identifique e do qual compartilha. A campanha, que fez uso das redes sociais, também 

partiu para o meio impresso, mantendo a mesma linguagem. 

 

Figura 16: Aplicativo Instagram com filtros e molduras para fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://chocoladesign.com/app-tendencia-instagram. Acesso em 20/03/2012. 

                                                
91 Disponível em: http://instagram.com/. 
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Figura 17: Campanha do Colégio Fazer Crescer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o espaço-tempo compartilhado entre as diferentes soluções de consumo e os temas 

envolvidos pelo fluxo da linguagem da representação-apresentação frente ao sujeito-

consumidor que nos leva à conclusão dessa tese.  

  

Fonte: http://pe360graus.globo.com/mercadonoar/mercado-no-ar/mercado-publicitario/2011/10/03/BLG, 10325, 
47, 639, MERCADONOAR,1418-COLEGIO-FAZER-CRESCER-LANCA-CAMPANHA-REDES-SOCIAIS. 
aspx/  20/03/2012. 



 

121 

4  O SUJEITO (CONSUMIDOR)  E A METÁFORA  DA APRESENTAÇÃO:  

“A  MUDANÇA  COMO  VARIÁVEL” 
 

Foi através de uma apresentação do iPhone em 2007, que houve a provocação para a 

realização da presente tese. Em meio a passagens de palco com luzes enfatizando momentos 

críticos, tensos, divertidos, mas também ricos em informação, persuasão e sedução,  um 

sujeito mostrava o desenho que a sociedade contemporânea assumia em meio às suas 

extensões midiáticas, mediáticas e tecnológicas. 

É o desenho do que agora realizamos/atualizamos/concebemos. 

O sujeito, sempre inquieto, veio ao longo do período que nos preocupamos em 

investigar, buscar alternativas para deixar de ser visto como “resultado” de alguma ação sob 

controle, um objeto frente à comunicação/publicidade; ou como apenas um consumidor, 

classificado e customizado como um dado de pesquisa de mercado.  

Vivendo na sociedade contemporânea – pós-industrial, pós-moderna, hipermoderna, 

como queiram —, nosso sujeito-consumidor tem pretendido agir mais do que reagir frente 

aos mecanismos (sociais, culturais, comportamentais) que a comunicação/publicidade 

insistiu em “vesti-lo” através da linguagem da representação, oferecendo-lhe 

marcas/produtos/serviços que pudessem atendê-lo perante a sociedade voltada para o 

consumo.  

A comunicação/publicidade colocava-se como mediadora; era o terceiro (ele) que 

assumia a si mesmo como representante da fala do sujeito.  

O “modelo” de processo de comunicação daquele momento obedecia uma sequência 

linear em que a fala da comunicação seguia o caminho “emissão —> meio/mensagem —> 

recepção”, num entendimento/prática da Teoria (Matemática) da Comunicação que garantia 

à comunicação/publicidade a primazia sobre a geração, administração e o envio dos 

conteúdos através das diferentes mídias presentes — a TV ou o rádio, o jornal ou a revista. A 

publicidade assumia a “emissão” da mensagem como sua responsabilidade no processo. 

Eram os meios impressos e eletrônicos, ou “tradicionais”, que assumiam a 

representação do “consumidor-objeto” e depois do “consumidor-sujeito”, frente o contato 

com a oferta das diferentes mídias, que se preocupavam com o sucesso/efetivação do ato de 

consumir, afinal a campanha publicitária deveria confirmar a validade da “representação pela 

publicidade” e a compra também simbólica do que foi anunciado. 
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Neste momento, a comunicação/publicidade, emissor da informação publicitária (ele), 

através do meio/mensagem chegava ao receptor dessa informação, que de modo passivo, a 

recebia. 

Mas o “estrato” mediático contemporâneo, na verdade uma rede de camadas que se 

sobrepõe umas às outras, tem permitido ao sujeito identificar a diversidade de conexões 

possíveis que, ocorrendo à sua volta, cria a condição necessária para sua imersão em meio ao 

“hipertexto” resultante da intersecção das múltiplas camadas (interfaces) que o compõem.  

Nesse estrato, a diversidade e simultaneidade dessas camadas supõem a coexistência 

entre diferentes culturas como a oral, a escrita, a impressa, a de massa, a das mídias e a 

cibercultura (SANTAELLA, 2007). 

Como resultado desse processo/fluxo tem-se possibilidades de “realidade” que, 

diferentes da “soma” das suas partes, contém em seu interior um “sentido” que remete à sua 

formação, mas também ao seu resultado. Sem, no entanto, a anulação de qualquer dos seus 

componentes, mas confirmando a criação de novos significados. 

É então que, nesse cenário, a comunicação/publicidade deve, em nosso entendimento, 

colaborar para a existência dos “mundos possíveis” agora gerados pelo compartilhamento do 

espaço-tempo com o sujeito-consumidor e todos em meio à apresentação como metáfora 

dessa sociedade. 

Houve um momento em que a dúvida que nos acompanhava, tratava do papel da 

publicidade em preservar a linguagem da representação diante do sujeito, ou compartilhar 

com ele a mudança para a linguagem da apresentação. Entendemos, agora, que ambas podem 

coexistir no mesmo espaço-tempo, porque também coexistem os papéis que o sujeito assume 

frente ao consumo, ora em primeira pessoa, ora aceitando a terceira; mas não mais como um 

“objeto” da comunicação.  

É um espaço-tempo em constante construção que tem como característica a “mudança 

como variável” em que “um momento pensa o outro; é sua metalinguagem, porque há entre 

eles, momentos de semelhança e indeterminação” (FERRARA, 1993, p. 199). 

Superando o papel da publicidade que procurava aproximar marcas/produtos/serviços 

do consumidor,  agora se inverte o quadro e surgem outras  possibilidades. Ante o consumo, 

o sujeito  pode “dizer” o que quer próximo de si, num processo ou fluxo constante de troca 

de significados entre os que já foram conhecidos como “emissor” e “receptor”.  
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Uma classificação que os mantinha distantes um do outro, num sistema pretendido 

como fechado e avesso (justamente) à mudança. Distância que deixa de existir quando 

ambos habitam o mesmo ambiente comunicativo e fazem uso das mesmas soluções 

tecnológicas,  sociais e culturais. Surgem, então, integrados “sistemicamente” através do 

consumo em meio à complexidade do dia-a-dia contemporâneo. 

Foi o momento da nossa tese em que o surgimento e a popularização da Internet, 

como “plataforma” global, mostrou-se distante da perspectiva que a vê como “apenas” o 

resultado dos avanços tecnológicos em meio ao processo de globalização econômico-

financeira; mas implicaram também, e mais importante para essa tese, na reestruturação da 

própria sociedade. 

A publicidade e o marketing, em desconforto, foram questionados em seu 

funcionamento e prática em relação à sociedade de consumo e, durante a busca pelo seu 

conhecido e seguro “consumidor-sujeito”, terminou encontrando um “sujeito-consumidor” 

que se espalhava pela rede e adquiria cada vez mais voz frente à comunicação/publicidade e 

ao marketing dentro da sociedade de consumo.  

Foi o Manifesto Cluetrain, por exemplo, que nos mostrou através da “dissecação” 

pública e em rede do “mundo” do mercado, que a publicidade e o marketing preocupavam-se 

com a manutenção de conceitos e práticas anteriores à Internet e que esses envelheciam 

momento a momento e se distanciavam da sociedade. Fato que, justamente pelo 

distanciamento, persistia ignorado por aqueles instrumentos de mercado. 

O Manifesto preocupou-se em discutir, afirmar e divulgar que, a partir da emergência 

das novas tecnologias, da Internet e da cibercultura, mudou-se a relação entre os sujeitos e o 

mercado e onde havia a separação, deve haver o relacionamento. 

Foi quando as ferramentas dispostas em rede mais traziam a expressão 

“interatividade” como o seu grande atributo, um adjetivo para caracterizar a expansão da 

rede como possibilidade de expressão do sujeito-consumidor. 

Momento da emergência das redes sociais em sua diversidade, quer pelo Facebook, a 

maior delas, quer pelo YouTube, como variação, que terminou “aproximando” através do 

broadcasting yourself, o sujeito-consumidor do mundo da TV, diferente da comunicação em 

massa, mas presente na massa de sujeitos conectados. 
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É o “todos-todos” nascido como uma proposta de “inteligência coletiva” nas palavras 

de Pierre Lévy (1997, 1999). Chegava às práticas do mercado fazendo com que a publicidade 

deixasse de lado a estratégia de interrupção e imposição de fala frente ao sujeito, para dele 

esperar pela procura e pelo interesse/busca voluntário.  

Como conquistar tal interesse/busca em meio a tantas ofertas lúdicas, de 

entretenimento, de compartilhamento, de informação, enfim, da diversidade de acessos 

(ubiquidade), envolvimento (hibridização) e mobilidade? Todos elementos característicos e 

presentes na rede como maneiras do sujeito-consumidor reconhecer-se e apresentar-se como 

parte da metáfora da apresentação.  

Esclarece-se o sentido metafórico: que ao apresentar um produto acaba por apresentar 

um novo consumidor que, em interface, se apresenta ao produto e a si mesmo, recuperando a 

sensação da unicidade de si próprio através justamente da metáfora da apresentação, uma 

unicidade que o mundo contemporâneo insiste em fragmentar. 

Então, o encontro publicidade/consumidor acontece e ambos em meio à imersão 

tecnológica, agora são também “anfíbios” pois compartilham o mesmo (espaço/tempo) 

líquido, têm a busca de transparência em sua relação, um signo da confiança como moeda de 

troca informacional, sem a qual não é mais possível qualquer tipo de relação. 

Lembremos que uma das razões do crescimento do número de sujeitos que fazem uso 

do Facebook, por exemplo, está no discurso da transparência das relações entre seus 

associados como “sugerido” pela ferramenta e que é confirmado com insistência pelo seu 

principal fundador, Mark Zuckerberg, como a principal característica do “Face”. 

Vimos que a estratégia de sedução como a “fala” da publicidade no “jogo de desejos” 

entre ela e o sujeito-consumidor, carrega em si a possibilidade do compartilhamento do 

espaço/tempo que pode ser ocupado por ambos para a experiência comum da metáfora da 

apresentação para o entendimento da sociedade contemporânea. 

Então, a publicidade pode/deve apresentar-se, porque também o sujeito se apresenta. 

Uma última campanha pode nos servir de exemplo sobre o que a tese procurou 

encontrar como caminho possível para a publicidade deixar definitivamente de ser “espelho” 

de uma sociedade a fim de mostrar-se diante dela e, de maneira mais transparente, 

apresentar-se junto ao consumidor ciente de que se trata de um sujeito (eu) em primeiro 

lugar.  
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A campanha selecionada foi feita pela agência Ogilvy & Mather de São Paulo para 

seu cliente Coca Cola, em 2010. Nela, a pergunta feita ao sujeito-consumidor era “e se o 

Papai Noel batesse à sua porta e entregasse um presente que você pediu 40 anos antes?92”. 

Diante de tal pergunta, o desafio proposto procurava relacionar aspectos/valores da 

“mágica” do Natal que, agência e cliente, procuravam recuperar e associar ao anunciante. 

 

Figura 18: Campanha “Santa´s Forgotten Letters” 

 

Fonte: Agência Ogilvy & Mathers (São Paulo, Brasil). Disponível em: http://www.advertolog.com/coca-

cola/directmarketing/santas-forgotten-letters-14473105. Acessado em julho/2012. 

 

A agência fez uso dos registros de um museu que a cidade de Santa Claus, interior 

dos Estados Unidos, mantém das cartas enviadas ao Papai Noel por crianças do mundo todo. 

Cerca de 25 dessas cartas foram selecionadas para que seus remetentes fossem encontrados e 

seus desejos de presentes atendidos, depois de 40 anos. 

Foi a campanha de Natal da Coca Cola em 2010. 

                                                
92 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UA04Yya5l90. 
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A partir da pergunta feita ao sujeito-consumidor, a campanha foi divulgada através 

das redes sociais e do site do anunciante. Nesses ambientes havia o acompanhamento online 

da busca que o anunciante estava realizando para que Papai Noel cumprisse sua promessa de 

presentear as “crianças” de 40 anos.  

Além do online, a campanha também teve veiculação de material publicitário através 

do rádio, da TV e meios impressos, procurando envolver o sujeito em qualquer das 

“camadas/interfaces” em que ele estivesse interessado em “buscar” e “participar” dela. 

E, no Natal de 2010, Papai Noel/Coca Cola, presentearam 25 pessoas com seus 

pedidos originais de 40 anos antes. Toda a ação comunicativa foi documentada e o vídeo 

disponibilizado através do YouTube, atendendo a possibilidade de ser visto, revisto e 

apropriado a qualquer momento pelo sujeito-consumidor. 

É através da metáfora da apresentação que se propõe a co-gestão emissor/receptor na 

divulgação às avessas do produto, onde as duas instâncias anteriores passam a co-existir e se 

auto-apresentarem através do produto, da anulação do tempo emissão-recepção, oferta-

procura, produto/consumo como no caso Papai Noel/Coca Cola: agora o tempo é real e 40 

anos fazem-se sempre presentes, reais e atuais. 

Ao fim e ao cabo, a mudança em fluxo da linguagem da representação para a da 

apresentação ocorre, e tem no sujeito-consumidor o vetor que determina seu destino, 

cabendo à publicidade procurar por ele e apresentar-se em meio ao líquido da sociedade 

contemporânea por ambos compartilhado. Publicidade e consumidor são, portanto, 

semelhantes em meio à imersão e no uso da sedução como maneira de vir ao mundo da 

comunicação, compartilhando também da mesma metáfora, a da apresentação. 
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