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RESUMO 

 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o ambiente dialógico, interativo e participativo das 

plataformas sociais digitais oferece uma visibilidade inédita à recepção dos produtos 

midiáticos em geral, e da comunicação publicitária, em particular. E que as marcas aí 

sustentam uma produção simbólica constante, baseada no princípio de centrais de conteúdo. 

De onde surge sua questão fundamental: Quais as dinâmicas envolvidas no consumo de 

produtos simbólicos derivados da comunicação publicitária em mídia social? E seu objetivo 

geral: Investigar as dinâmicas de apropriação e usos de conteúdos marcários por usuários de 

mídias sociais. Busca-se uma abordagem mais reflexiva do que a meramente mercadológica, 

privilegiando as práticas manuais de análise e codificação, a abordagem qualitativa 

netnográfica e o olhar hermenêutico. Os métodos conjugados têm como arco metodológico, a 

Hermenêutica de Profundidade (HP) e o “enfoque tríplice” proposto por Thompson (2002). 

Em relação ao campo da produção, os esforços começam a partir do olhar crítico-

interpretativo sobre a produção discursiva dos profissionais de publicidade e marketing 

veiculada em matérias e entrevistas da imprensa especializada. E prossegue com revisão 

teórica sobre publicidade e marca na contemporaneidade, tendo como eixos articuladores os 

conceitos de desconfiguração (CAMILO, 2010) e forma- marca (SEMPRINI, 2010). A 

segunda etapa é a análise formal dos conteúdos simbólicos. O conteúdo produzido pela marca 

Itaú no período de três meses e publicado na sua página institucional do Facebook é 

codificado e categorizado pelo método da análise de conteúdo (BARDIN, 2011; BAUER, 

2002), a partir dos parâmetros de formato, função, tom e tema. A terceira etapa se volta para a 

recepção, onde o método netnográfico (KOZINETS, 2014; REAGLE, 2015) é utilizado para 

reinterpretar a elaboração discursiva da recepção. Uma amostra de 5225 comentários foi 

analisada qualitativamente com o auxílio de software CAQDAS. A análise qualitativa gerou 

12 padrões de interação. Estes foram cruzados com a análise de 60 perfis, gerando 12 

personas que adicionam o componente psicográfico e comportamental. Padrões e personas 

conduziram à etapa final do processo: a criação de 4 grandes perfis comportamentais: 

sinérgicos, utilitaristas, subversivos e coléricos catárticos.  

 

Palavras-chave: Publicidade. Mídias Sociais. Consumo midiático. Recepção. Netnografia. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the assumption that the dialogic, interactive and participative 

environment of digital social platforms offers unprecedented visibility to the reception of 

media products in general and of advertising communication in particular. And that brands 

there keep a constant symbolic production, based on the principle of content centers. From 

where the fundamental question arises: What are the dynamics involved in the consumption of 

symbolic products derived from social media advertising? And its general objective: To 

investigate the dynamics of appropriation and uses of branded content by social media users. 

Going beyond the market approach, focusing on the manual practices of analysis and 

codification, the qualitative netnographic approach and an hermeneutic vision. The 

conjugated methods have the Depth Hermeneutics and the "triple approach" proposed by 

Thompson (2002) as their methodological arch. Regarding the field of production, the efforts 

start from the critical-interpretative view on the discursive production of advertising and 

marketing professionals published in the specialized press. And it continues with a theoretical 

revision on contemporary advertising and branding, having as articulating axes the concepts 

of deconfiguration (CAMILO, 2010) and brand as a social discourse device (SEMPRINI, 

2010). The second stage is the formal analysis of symbolic contents. The content produced by 

the Itaú brand in a period of three months and published on its Facebook institutional page is 

coded and categorized by the content analysis method (BARDIN, 2011; BAUER, 2002), in 

the parameters of format, function, tone and theme. The third stage turns to reception, where 

the netnographic method (KOZINETS, 2014; REAGLE, 2015) is used to reinterpret the 

discursive elaboration of reception. A sample of 5225 comments was qualitatively analyzed 

using CAQDAS software. Qualitative analysis generated 12 patterns of interaction. These 

were crossed with the analysis of 60 profiles, generating 12 personas wich add the 

psychographic and behavioral component. Patterns and personas led to the final stage of the 

process: the creation of four major behavioral profiles: synergistic, utilitarian, subversive and 

choleric. 

 

Keywords: Advertising. Social media. Media consumption. Reception. Netnography. 
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INTRODUÇÃO 

 

E é aqui, no que se passa por senso comum, que 

devemos fundamentar o estudo da mídia. 

Roger Silverstone 

 

Em sua reflexão sobre os porquês de se estudar a mídia, Silverstone (2005, p. 18) 

lembra que “as instituições não produzem significados. Elas os oferecem”. Mediados, os 

significados passam então a circular em uma teia de produtores e consumidores, imbuídos da 

incessante tarefa humana de compreender o mundo e dar sentido ao lugar que nele ocupam. 

Logo, a compreensão do que os produtos simbólicos ofertados pela mídia representam não 

deveria prescindir do olhar “que aceite incluir a sociedade – enquanto dimensão pública do 

significado – no processo de análise” (ROCHA, 1995b, p. 84).  

A comunicação publicitária é, no ecossistema midiático contemporâneo, uma das 

maiores fontes de mensagens e significados prontos para o consumo rápido e fragmentado que 

se impõe sobre os sujeitos receptores. Ubíqua, perene e sedutora, ela está meticulosamente 

incrustada nas brechas mais improváveis da experiência humana com os media. Nas 

plataformas sociais digitais, busca uma aderência às conversações de seus usuários, criando 

pontes associativas entre as marcas e os temas e visões de mundo ali discutidos. O olhar 

compreensivo sobre a relação entre a produção simbólica das marcas, seus produtores e 

receptores é o propósito desta pesquisa. 

Em 1970, o semiólogo francês, Georges Péninou traçava a seguinte observação crítica 

sobre a publicidade:  

 

A exigência de afirmação sem contestação, a emissão ininterrupta de mensagens com 

mesmo signo, a ausência de qualquer contraditor – há apenas emissores solitários 

nesse grande solilóquio – é em grande parte responsável pela precariedade dos 

julgamentos oriundos da publicidade (PÉNINOU, 1974, p. 104). 

 

As constatações de Péninou sobre a publicidade na era das marcas continuam 

fortemente presentes em sua fase contemporânea. À publicidade são atribuídas as funções de, 

através da marca, nomear, construir uma personalidade através de atributos, e celebrar o 

nome, exaltando-o. E a abordagem da comunicação das marcas sobre temas socioculturais 

ainda permanece, na maioria das vezes, esquemática, com o monopólio da proposição 

eufórica e consensual. Mas o reinado monológico, pacífico e livre das ameaças da contradição 

e da subversão públicas dos seus discursos, parece ter chegado ao fim. O ambiente digital e, 

em particular, as plataformas sociais, traz oportunidades e desafios promissores e complexos 
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em uma mesma medida. De um lado, longe das restrições financeiras oriundas dos altos 

custos de veiculação, bem como das restrições temporais da secundagem dos intervalos 

comerciais, as marcas podem difundir conteúdos em canais próprios, criados em sintonia com 

seus intentos mercadológicos. Para manter uma relação dialógica permanente, sustentam um 

fluxo contínuo de conteúdos nas principais plataformas sociais da web, posicionando-se como 

editoras ou o que aqui se define como centrais de conteúdo
1
.  

 

Sem precisar desembolsar dinheiro para imprimir uma revista ou comprar tempo em um canal 

de TV, as marcas podem agora publicar seu conteúdo em seus próprios sites e distribuir esse 

conteúdo para as massas através de seus canais de mídia social. [...] Nos próximos anos, 

provavelmente veremos mais as marcas investindo em conteúdo forte e gravitando na direção 

de vídeo (já que ele continua a tomar conta da Internet). Quando conversei com o fundador do 

Content Marketing Institute, Joe Pulizzi em 2015, ele previu que em breve veríamos marcas 

produtoras de conteúdo como Marriott e IBM comprando empresas de mídia (TAUBE, 2015). 

 

A ação de uma marca enquanto central de conteúdo intriga em particular, por um 

aparente paradoxo: ao mesmo tempo em que aproxima a publicidade de um modelo mais 

dinâmico, interativo, participativo e dialógico, a conduz de volta a uma lógica da 

radiodifusão, sendo que a instância emissora agora é a própria marca, livre para gerir seu 

fluxo comunicativo de maneira independente das propostas editoriais dos veículos de 

comunicação. No Brasil, a simples observação da presença de marcas nas principais 

plataformas sociais, revela a atuação de muitas delas dentro da lógica de centrais de conteúdo: 

Itaú, Coca-Cola, Guaraná Antarctica, L’Oreal, Skol entre tantas, sustentam um fluxo de 

conteúdos em que unem funções distintas, como a informativa, a promocional e a editorial. 

No entanto, os discursos marcários
2
 passam a ser interpelados, reinterpretados, questionados e 

têm a legitimidade verificada pelos consumidores em atos individuais ou coletivos. Atos de 

apropriação e usos que, ora convergem com os interesses das marcas, endossando o teor de 

suas mensagens e fazendo-as circularem positivamente, ora divergem, opondo-se de forma 

contraditória e ruidosa.  

O olhar empírico sobre a recepção foi um dos intentos de trabalho anterior (SANTOS, 

2014), mas pelas limitações temporais de uma dissertação de mestrado só pôde ser esboçado e 

                                                      
1
 O termo centrais de conteúdo é uma livre tradução da expressão “brands as publishers”, que pode ser traduzida 

também como “marcas como editoras”. Acredita-se que a tradução aqui adotada expressa de maneira mais 

precisa a ideia das marcas como autoras e gestoras de um fluxo de conteúdo perene e constantemente renovado. 

Como muitas expressões e neologismos do campo do marketing, o conceito de marcas como editoras tem 

autoria imprecisa. Emerge nos textos e falas dos especialistas e imprensa especializada, ao lado de tantas outras 

derivações do conceito de marketing de conteúdo / content marketing: marketing de permissão, media 

ownership, owned media strategy, editorial shift, constant content, entre outros.  
2
 Considera-se aqui a publicidade enquanto texto “sincrético” (BARROS, 2004), isto é, cuja discursividade é 

composta de diferentes elementos expressivos, incluindo textos, imagens e sons. Trata-se também de uma 

discursividade determinada sócio-historicamente e ideologicamente, o que inclui a identificação de temas e a 

interpretação contextual dos mesmos. Logo, o que aqui se entende como discurso marcário inclui tais dimensões. 
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apontado como futuro desdobramento. Na presente pesquisa, ele se torna um eixo 

investigativo central, possibilitado pela trajetória do seu pesquisador em grupo e projeto de 

pesquisa orientados ao campo da recepção. No Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da 

Imagem – GRIM – coordenado pela profa. Dra. Regina Gomes, também orientadora deste 

projeto, estabeleceu-se o contato inicial com textos e autores fundamentais do campo, a 

exemplo de Canclini, Certeau e Orozco, para citar alguns mencionados aqui. O incentivo 

decisivo viria, no entanto, a partir da filiação do grupo ao projeto de pesquisa Jovem e 

Consumo Midiático em Tempos de Convergência
3
, coordenado pela profa. Dra. Nilda Jacks 

(UFRGS) e empreendido pela Rede Brasil Conectado, formada por grupos de pesquisa em 

todos os estados brasileiros. O projeto tem como objetivo conhecer as realidades regionais 

brasileiras no que diz respeito à apropriação e usos de recursos multimidiáticos em processos 

de convergência, por parte dos jovens, nas diferentes regiões do país
4
. O contato com a prática 

de uma pesquisa de recepção empírica de âmbito nacional e baseada em dados on-line foi um 

aprendizado fundamental sobre a natureza e os desafios deste tipo de empreendimento 

científico.  

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o ambiente dialógico, interativo e 

participativo das plataformas sociais digitais oferece uma visibilidade inédita à recepção dos 

produtos midiáticos em geral, e da comunicação publicitária, em particular. A elaboração 

discursiva em torno das mensagens publicitárias torna-se visível, rastreável e quantificável. É 

“escavada” em procedimentos de data mining
5
, codificada por softwares de análise de 

sentimento e transformadas em grafos
6
 complexos nas análises de redes sociais. Sem os 

recursos automatizados e o tratamento de dados com auxílio de inteligência artificial, os 

objetivos desta pesquisa trafegam por uma via alternativa: as práticas manuais de análise e 

codificação, a abordagem qualitativa netnográfica e o olhar hermenêutico. Constitui-se, desse 

modo, em um empreendimento de caráter exploratório, indutivo, interpretativo e baseado em 

estudo de caso. E, indo além dos objetivos comumente adotados nas pesquisas 

mercadológicas, o interesse aqui é compreender as dinâmicas que se instauram na recepção, 

privilegiando o papel do receptor neste processo comunicativo.  

É exatamente sobre esse ponto do processo que a pesquisa se debruça. E de onde se 

pode melhor definir sua questão fundamental: Quais as dinâmicas envolvidas no consumo de 

                                                      
3
 <https://redebrasilconectado.wordpress.com/>. Acesso em 07 mar. 2018. 

4
 O GRIM manteve-se afiliado ao projeto durante os anos de 2013 e 2014. 

5
 Especialidade das Ciências da Computação dedicada ao tratamento e busca de padrões em dados brutos de 

larga escala.  
6
 Representações gráficas de redes interativas. 
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produtos simbólicos derivados da comunicação publicitária em mídia social? E em 

particular, em que medida o conjunto de atos envolvidos nesse consumo se coadunam ou 

divergem dos intentos de seus produtores?  

A investigação é conduzida pelo conjunto de hipóteses abaixo descritas.  

H1: O processo denominado mercadologicamente de engajamento, baseia-se em 

práticas socioculturais de apropriação e usos das formas simbólicas pela recepção. Neste 

aspecto, propõe-se aqui um olhar mais culturalista sobre o processo de engajamento do que o 

comumente adotado na literatura do marketing, privilegiando e partindo da atividade dos 

receptores empíricos. 

H2: O êxito em termos de engajamento é representado pela aderência entre o conteúdo 

publicitário e as práticas de apropriação e usos dos receptores. 

H3: Determinados tipos de conteúdos (editoriais, promocionais, institucionais, 

inspiracionais, didáticos etc.) são capazes de estimular processos de apropriação e usos 

distintos. Aposta-se aqui na detecção de “encaixes” ou relações entre as variáveis estratégias 

dos produtores e táticas dos receptores. 

H4: Estas práticas ou dinâmicas de apropriação e usos de conteúdos marcários podem 

ter suas motivações associadas à hipótese de usos e gratificações, podendo ser classificados 

em categorias motivacionais que incluem o entretenimento lúdico, auto-apresentação, 

integração social, informação, remuneração (financeira ou simbólica) e empoderamento. 

A partir das hipóteses, apresenta-se como objetivo geral: Investigar as dinâmicas de 

apropriação e usos de conteúdos marcários por usuários de mídias sociais. 

O olhar hermenêutico aqui proposto demanda uma articulação entre os polos da 

produção e recepção das formas simbólicas. O que conduz a objetivos específicos que deem 

conta do processo comunicacional em suas diversas etapas. A saber: 

- Analisar a produção de conteúdos da marca Itaú por um período de 3 meses, 

classificando as peças desse fluxo em categorias de ordem estratégica – formato, função e tom 

discursivo; 

- Analisar qualitativamente a produção discursiva registrada em comentários em busca 

de padrões de apropriação e táticas de usos; 

- Analisar comparativamente os padrões apropriação e usos às categorias estratégicas 

dos conteúdos, buscando evidências de aderência/encaixes entre os primeiros e os últimos; 

- Promover reflexões de ordem interpretativa sobre a relação entre marcas e 

consumidores no ambiente das plataformas sociais. 
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O empreendimento aqui proposto conjuga uma série de métodos para a consecução 

dos seus objetivos, tendo como arco metodológico, a Hermenêutica de Profundidade (HP), 

proposta por Thompson (2002). A HP não se resume ao estudo da recepção. O arcabouço 

metodológico propõe um olhar também para o aspecto da produção e transmissão ou difusão 

das formas simbólicas, assim como da construção das mensagens dos meios, formando assim 

o que Thompson batiza de “enfoque tríplice”. A proposta de Thompson tem como objetivo 

principal o de constituir um “referencial metodológico amplo” para a análise dos fenômenos 

culturais, “isto é, para a análise das formas simbólicas em contextos estruturados” 

(THOMPSON, 2002, p. 33). E orientado para a interpretação ou reinterpretação desses 

fenômenos.  

Sobre o termo “reinterpretação”, Thompson se refere ao caráter pré-interpretado do 

mundo sócio-histórico. Pesquisadores das ciências sociais têm como objetos de pesquisa, 

fenômenos que já são interpretados pelas pessoas que constituem um campo, em um processo 

inclusive rotineiro e integrado às suas vidas cotidianas. Ao pesquisador cabe, portanto, 

“reinterpretar um domínio pré-interpretado” (THOMPSON, 2002, p. 33). Baseado 

essencialmente nos filósofos hermeneutas dos séculos XIX e XX, em particular Dilthey, 

Heidegger, Gadamer e Ricoeur, Thompson (2002, p. 357) ressalta que “o estudo das formas 

simbólicas é fundamentalmente e inevitavelmente um problema de compreensão e 

interpretação”. E que o fato de o investigador social caminhar por um território pré-

interpretado coloca-o em frente a um mundo que não é apenas um campo-objeto, mas também 

um campo-sujeito, no sentido de “construído, em parte, por sujeitos que, no curso de suas 

vidas cotidianas, estão constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos 

outros, e em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor” 

(THOMPSON, 2002, p. 358).  

Proposta semelhante é apresentada por Rocha (1995b, p. 97, grifo do autor) como uma 

“etnografia da comunicação”, em que “a análise da Comunicação de Massa deve se fazer 

acompanhar pela riqueza e controle de dois eixos discursivos: o dos consumidores e 

produtores, de um lado, e do próprio discurso dentro da Indústria Cultural, de outro”. 

Enquanto arcabouço metodológico, a aplicação da HP à pesquisa se desdobra em etapas, às 

quais são acoplados métodos distintos. As etapas estão associadas aos capítulos da tese, 

conforme enumerado no quadro 1.  
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Quadro 1- Relação entre a Hermenêutica de Profundidade (HP) e a estrutura da tese 

ETAPA HP OBJETIVO DA ETAPA OBJETIVO NA TESE CAP. NA 

TESE 

(1.1)  

Interpretação da 

doxa 

(produção) 

Ilustrar regras e pressupostos implícitos 

no processo de produção, incluindo 

pressupostos sobre a audiência; 

Como as pessoas envolvidas na produção 

e transmissão das mensagens entendem o 

que estão fazendo, o que estão 

produzindo e tentando conseguir.  

Compreender os objetivos 

implícitos nas estratégias 

publicitárias 

contemporâneas; 

Explorar as intenções dos 

estrategistas do marketing e 

da publicidade. 

Capítulo 1 

[Teórico] 

(1.2) 

Análise sócio-

histórica 

(produção
7
) 

Reconstruir o contexto sócio-histórico de 

produção, circulação e recepção das 

formas simbólicas; 

Examinar regras e convenções, relações 

sociais e instituições. 

Delinear a publicidade e a 

marca contemporânea 

enquanto objetos de estudo; 

Compreender a marca como 

construto simbólico 

estruturante do campo. 

Capítulo 1 

[Teórico] 

(2) 

Análise formal 

Análise da organização interna das 

formas simbólicas, suas características 

estruturais, padrões e relações. 

Analisar a produção 

simbólica da marca Itaú para 

o Facebook. 

Capítulo 3 

[Empírico] 

(3.1) 

Análise sócio-

histórica 

(recepção) 

Reconstruir o contexto sócio-histórico de 

produção, circulação e recepção das 

formas simbólicas; 

Examinar regras e convenções, relações 

sociais e instituições. 

Compreender as dinâmicas 

de consumo midiático;  

Situar a pesquisa no campo 

dos estudos de recepção. 

Capítulo 2 

[Teórico] 

(3.2) 

Interpretação da 

doxa (recepção) 

Identificar os modos típicos de 

apropriação ou como os produtos 

comunicativos são recebidos e usados 

pelas pessoas. 

Identificar, através de estudo 

netnográfico, padrões de 

apropriação e usos da 

produção simbólica da marca 

Itaú. 

Capítulo 4 

[Empírico] 

(4) 

Interpretação e 

reinterpretação; 

Interpretação 

crítica ou 

interpretação da 

ideologia. 

Construção criativa de possíveis 

significados ou uma explicação 

interpretativa do que é representado ou 

dito; 

Conexão entre o sentido mobilizado e as 

relações de dominação que estabelece ou 

sustenta. 

Descrever as dinâmicas de 

apropriação e usos de 

conteúdos publicitários em 

redes sociais digitais; 

Analisar criticamente a 

tensão entre as estratégias 

publicitárias e as táticas de 

apropriação dos usuários. 

Todos os 

capítulos; 

Conclusão. 

 

 

Fonte: THOMPSON (2002); adaptação do autor 

 

Em relação ao campo da produção e transmissão/difusão (1), parte-se como sugerido 

por Thompson, da interpretação da doxa ou da compreensão cotidiana daqueles envolvidos 

na produção e transmissão das mensagens (1.1). Guiados por esse intuito, os esforços 

                                                      
7
 Considera-se que o aspecto da transmissão das formas simbólicas preconizada por Thompson, entre a produção 

e a recepção, na análise sócio-histórica, está contemplado nas duas dimensões em que esta análise foi desdobrada 

nesta pesquisa. Dessa forma, tanto a análise da produção, quanto da recepção, aborda as questões necessárias à 

compreensão do processo de transmissão da publicidade contemporânea em plataformas sociais digitais. 
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começam a partir de uma série de questões geradas pelo olhar crítico-interpretativo sobre a 

produção discursiva dos profissionais de publicidade e marketing, veiculadas em matérias e 

entrevistas publicadas na imprensa especializada. Em seguida, esse primeiro campo se 

desdobra na análise sócio-histórica dos processos de produção e transmissão/difusão (1.2), 

que determina as características das instituições dentro das quais as mensagens comunicativas 

são produzidas e através das quais são transmitidas ou difundidas a receptores potenciais. 

Esse ponto se beneficia da revisão teórica sobre publicidade e marca contemporâneas.  

A segunda etapa da proposta metodológica baseada no enfoque tríplice da HP é a 

análise formal dos conteúdos simbólicos (2). Para tanto, buscou-se uma marca que 

representasse o comportamento de uma central de conteúdo, atendendo aos seguintes 

atributos: 

a) Possuísse presença ativa nas principais plataformas sociais, especialmente no 

Facebook, por ser a plataforma que oferecia então uma maior margem de expressividade 

textual a seus usuários; 

b) Alimentasse regularmente os canais com conteúdo novo e original; 

c) Obtivesse índices expressivos de engajamento, incluindo métricas de visualizações, 

comentários e compartilhamentos; 

d) Estabelecesse diálogos em torno de conteúdos editoriais, além dos promocionais e 

institucionais.  

A escolha da marca Itaú para empreender o estudo de caso se deu pelo fato de ser uma 

marca brasileira, atender os critérios supracitados e trazer em sua natureza – símbolo de uma 

instituição bancária – um paradoxo que no momento da escolha pareceu particularmente 

instigante: a criação de uma lovemark
8
 em um segmento visto notoriamente com desconfiança 

pela sociedade em geral.  Para o presente estudo, a marca Itaú teve a produção de conteúdos 

em sua página institucional no Facebook monitorada pelo período de 03 meses.  O material 

foi classificado em categorias de ordem estratégica, que emergiram da observação sistemática 

da amostra coletada. 

A terceira etapa do enfoque tríplice se volta para a recepção (3) e se subdivide em 

duas. A primeira é a análise contextualizada da atividade da recepção (3.1). Nessa etapa, 

busca-se uma compreensão mais aprofundada do processo de recepção e sua contextualização 

social e histórica. Na segunda fase da terceira etapa, a interpretação da doxa da recepção 

                                                      
8
 Criado pelo estrategista Kevin Roberts e apresentado em livro homônimo (ROBERTS, 2014), o conceito de 

lovemark refere-se à construção de marcas que estabeleçam uma relação mais afetiva que racional com seus 

consumidores. 
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(3.2), o pesquisador deve lançar um olhar etnográfico sobre o processo de apropriação dos 

conteúdos pelos sujeitos receptores. Trabalho representado aqui pela análise da produção 

discursiva da recepção, registrada na seção de comentários da página institucional da marca 

no Facebook.  

Embora estas etapas tenham acontecido, na prática da pesquisa, de forma 

concomitante, busca-se neste relato um ordenamento que componha uma narrativa lógica e 

facilite o percurso do leitor. O quadro 1 segue a ordem das etapas propostas pela HP, 

diferindo, portanto, da ordem dos capítulos. Quanto a estes últimos, seu ordenamento segue a 

proposta da divisão do texto em dois módulos: um predominantemente teórico e um 

predominantemente empírico
9
, cada um com dois capítulos.  

O primeiro capítulo teórico – capítulo 1 – corresponde às etapas da interpretação da 

doxa e análise sócio-histórica da produção. É apresentada inicialmente a pesquisa 

documental, em que as vozes dos estrategistas do marketing e da publicidade foram 

recompostas a partir de matérias, entrevistas e artigos de opinião veiculados na imprensa 

especializada. Desse esforço, emerge, por exemplo, o conceito de centrais de conteúdo, 

disparador das principais questões da pesquisa. A análise sócio-histórica tem como principal 

objetivo delinear o que se entende por publicidade contemporânea, destacando a marca como 

sua viga mestra. Para tanto, são convocados conceitos elaborados recentemente por 

pesquisadores brasileiros, a exemplo de entretenimento publicitário interativo e publicidade 

híbrida (COVALESKI, 2010); publicização (CASAQUI, 2009, 2011); descompressão do 

audiovisual publicitário (SANTOS, 2014); publicidade pervasiva (OLIVEIRA; CARRERA, 

2014) e ciberpublicidade (ATEM; TAVARES, 2014; FIGUEIREDO, 2014). A articulação 

teórica tem o conceito de desconfiguração (CAMILO, 2010) e suas características 

fundamentais como eixo central e agregador. 

O capítulo 2 corresponde à análise sócio-histórica da recepção. Aí o objetivo se volta 

para uma revisão teórica capaz de posicionar a pesquisa no âmbito dos estudos de recepção. A 

trajetória do campo foi retraçada a partir de sua gênese nos estudos culturais (GOMES, 2014; 

ESCOSTEGUY, 2010). E conceitos fundamentais foram articulados como um exercício de 

compreensão prévio ao estudo empírico da recepção: o consumo e seus desdobramentos 

(FEATHERSTONE, 1995; ROCHA, 2005a; McCRACKEN, 2012; TOALDO; JACKS, 2013; 

CANCLINI, 2015; FONTENELLE, 2017); sua relação com a identidade contemporânea 

                                                      
9
 Refere-se aqui à abordagem preferencial dos capítulos, de modo que a abordagem empírica possa estar presente 

nos capítulos teóricos e vice-versa. 
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(GIDDENS, 2002; THOMPSON, 2012); e os processos de apropriação e usos (CERTEAU, 

1998; THOMPSON, 2002; THOMPSON, 2012). 

Já no módulo empírico, o capítulo 3 corresponde à análise da construção das formas 

simbólicas. O conteúdo produzido pela marca Itaú no período de três meses e publicado na 

sua página institucional do Facebook é codificado e categorizado pelo método da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011; BAUER, 2002), a partir dos parâmetros de formato, função, tom e 

tema. A análise revela uma produção de conteúdos estruturada em torno das funções 

promocional, institucional e editorial. E dos tons informativo, aconselhador e inspiracional.  

O capítulo 4 corresponde à interpretação da doxa da recepção. A investigação usa o 

método netnográfico (KOZINETS, 2014; REAGLE, 2015) para reinterpretar a elaboração 

discursiva da recepção em torno do conteúdo analisado no capítulo 3, através da intensa 

atividade dos comentários adicionados às publicações. Uma amostra de 5225 comentários foi 

analisada qualitativamente com o auxílio do software tipo CAQDAS
10

, no caso, o NVivo
11

. A 

análise qualitativa gerou 12 padrões de interação. Estes foram cruzados com análise de 60 

perfis, gerando 12 personas que adicionam o componente psicográfico e comportamental. 

Padrões e personas conduziram à etapa final do processo: a criação de 4 grandes perfis 

comportamentais: sinérgicos, utilitaristas, subversivos e coléricos catárticos. O cruzamento 

da frequência dos padrões de interação e perfis com as diversas categorias de conteúdo, 

possibilitado pelo software, conduziu também a algumas inferências quantitativas sobre a 

possível relação entre determinados tipos de conteúdo e os padrões preferencialmente 

acionados por eles.  

Os desdobramentos da HP, assim como os métodos complementares utilizados em 

cada etapa são apresentados no início de cada capítulo. Acreditou-se aqui que esse expediente 

tornaria a leitura mais dinâmica do que o acréscimo de um capítulo puramente metodológico. 

Acredita-se também que a construção criativa de possíveis significados ou a explicação 

interpretativa do que é representado, como preconizadas por Thompson como objetivo final 

da HP, aconteceram em cada uma das etapas. Todas geraram importantes constatações sobre 

todo o processo comunicacional da comunicação publicitária nos ambientes digitais 

participativos das plataformas sociais. Ainda assim, uma revisão das principais inferências 

interpretativas é apresentada na conclusão. Onde também são apontadas limitações do 

processo e seus possíveis desdobramentos investigativos. 

                                                      
10

 Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software ou Softwares de Apoio à Análise de Dados 

Qualitativos. 
11

 < http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo>. 
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1 PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA: CONTORNOS E TENDÊNCIAS 

 

As marcas morrem pelo silêncio. 

George Péninou 

 

Patrick Winslow é um publicitário nova-iorquino em crise criativa. Nenhum de seus 

esforços parece impressionar o público de seus anúncios, tampouco a sua principal cliente, 

Odile Angelou, propietária da Angelou Cosmetics, uma próspera multinacional deste setor. 

Como última cartada antes da sua anunciada demissão, Patrick cria uma campanha sutil e 

conceitual, baseada na imagem de uma enigmática e impactante lua azul. Durante o evento de 

lançamento da nova linha de produtos, no terraço de um arranha-céu, Odile Anjelou é 

surpreendida por um fenômeno inusitado. No céu de Nova Iorque, a lua revela-se repentina e 

estupendamente azul, tal e qual aquela dos anúncios de sua marca. Os convidados não hesitam 

em acreditar que o fenômeno é um truque de marketing da empresa e comentam 

embasbacados: “a lua da Angelou!”. A empresária liga exultante para o publicitário, 

anunciando sua readmissão e declarando em êxtase: “você finalmente me deu o que eu 

queria”.  

A história acima narrada integra a trama de uma produção cinematográfica pueril
12

. 

Mas, como alerta Rocha (1995b, p. 23), “o mundo mágico de imagens, palavras, sons, 

movimentos e cores, através do qual os meios de comunicação invadem nosso cotidiano” é 

capaz de nos revelar o imaginário coletivo do nosso tempo. É dessa forma que tal conto 

fabuloso traz à tona aspectos fundamentais da argumentação aqui articulada  

O impasse de Patrick representa a crise da própria publicidade hodierna, cada vez 

menos capaz de angariar a atenção e sensibilizar sujeitos imersos em teias hipertextuais de 

mensagens e apelos dos mais distintos gêneros e campos de interesse. A megalópole 

estadunidense e suas ruas inundadas de letreiros comerciais é a síntese dessa saturação 

informacional. A lua azul é o esforço último e extremo de uma marca para recuperar o 

fascínio de seu público. E o fato de um fenômeno sobrenatural na diegese do filme
13

 ser 

confundido com uma ação promocional, é também muito emblemático dos rumos que as 

estratégias do marketing e da publicidade vêm tomando.  

As mensagens ambíguas e as ações espetaculares engendradas pelas marcas assumem 

formatos e linguagens que em quase nada se assemelham ao que até então se concebia como 

                                                      
12

 Os Smurfs (The Smurfs). Direção: Raja Gosnell. Produção: Jordan Kerner. Los Angeles: Columbia Pictures; 

Sony Pictures Animation, 2011.  
13

 Na trama, a lua azul é fruto dos poderes mágicos dos duendes azuis criados pelo quadrinista belga Pierre 

Culliford. 
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anúncios publicitários. Reconstroem a realidade e reinterpretam valores em imaginários 

lúdicos e utópicos. E se imiscuem inadvertidamente nas mais diversas esferas socioculturais, 

através dos espaços “extramídia” (QUESSADA, 2003). Estes, incluem desde a virtualidade 

das plataformas sociais do ambiente digital até a materialidade das ruas e espaços públicos em 

ações de guerrilha que promovem um fascínio e estupefação estratégicos (CAMILO, 2010). A 

lua azul da ficção já não parece tão inverossímil diante de muitas dessas ações, como um 

homem que flutuava sobre uma poltrona invisível no aeroporto de Manchester
14

, a máquina 

de Coca-Cola que servia refrigerantes em troca de um abraço
15

 ou o sol artificial criado pela 

Tropicana para iluminar uma aldeia imersa na escuridão polar
16

. A reação do público 

embasbacado, de celulares em punho e em plena interação com as marcas, justifica o júbilo da 

empresária do filme, bem como daqueles da vida real. 

Essa tessitura onde se misturam os fios da economia, das corporações, dos seus 

produtos materiais e simbólicos, e do jogo de representações e identificações da vida social, 

faz da publicidade da era das marcas um objeto de estudo unicamente complexo e rico do 

ponto de vista sociocultural e comunicacional. O complexo fenômeno da marca 

contemporânea e o seu caudaloso fluxo de produção simbólica, urdido pela comunicação 

publicitária em conjunto com outras ferramentas do marketing, é o objeto central deste 

capítulo. E, segundo o enfoque tríplice proposto pela Hermenêutica de Profundidade 

(THOMPSON, 2002), ele representa o ponto de vista da instância produtora, a ser 

complementado nos demais capítulos pela construção das mensagens e pelo ponto de vista 

dos seus receptores. Ainda que os esforços nessas três frentes tenham sido geridos de forma 

concomitante, a construção da tese segue o roteiro do arco metodológico da HP, iniciando o 

seu relato a partir do polo da produção. 

 

1.1 INTERPRETAÇÃO DA DOXA NA PRODUÇÃO: O QUE APONTA O MERCADO 

 

Tomando a Hermenêutica de Profundidade como referencial, o primeiro passo para a 

análise do processo de produção, construção e recepção das formas simbólicas é a 

interpretação do seu “entendimento cotidiano”, tanto do ponto de vista de quem as produz, 

                                                      
14

 Ação de marketing de guerrilha divulgando o conforto das poltronas da KLM Royal Dutch Airlines. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FkWcHcNMO-8>. Acesso em: 24 out. 2017. 
15

 Coke Hug Machine. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A45sjUX7mp0>. Acesso em: 24 

out. 2017. 
16

 Na ação de “marketing experiencial” criada pela BBDO Toronto, a fabricante multinacional de sucos oferece 

uma espécie de sol artificial ao pequeno vilarejo de Inuvik, no extremo norte do Canadá. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4Krky4i6Xk8>. Acesso em: 24 out. 2017. 
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como de quem as recebe. Essa interpretação do entendimento cotidiano, ou “interpretação da 

doxa”, como denomina Thompson (2002), é para o autor, um ponto de partida para a análise e 

uma dimensão que complementa a pesquisa de caráter sócio-histórico. Dessa forma, tanto o 

polo da produção quanto o da recepção e apropriação das formas simbólicas devem ser 

acompanhados desse olhar etnográfico. 

Como o presente capítulo é dedicado ao polo da produção, a ele precede a 

interpretação da doxa dos produtores e estrategistas da publicidade contemporânea. Segundo 

Thompson (2002, p. 393, grifos nossos), esta etapa preliminar tem como objetivo  

 

[...] procurar elucidar a percepção das pessoas envolvidas na produção e transmissão 

das mensagens, isto é, as maneiras como eles entendem o que estão fazendo, o que 

estão produzindo e o que estão tentando conseguir. Essa interpretação da compreensão 

quotidiana, da ‘doxa’, pode ajudar a ilustrar as regras e pressupostos implícitos no 

processo de produção, incluindo pressupostos sobre a audiência e suas 

necessidades, interesses e capacidades. 

 

Os objetivos ressaltados por Thompson podem ser considerados ainda mais relevantes 

quando aplicados à comunicação publicitária: um gênero em que a mensagem é arquitetada 

visando a produção de efeitos precisos em sua recepção: atenção, interesse, desejo, ação
17

. 

Trata-se de uma comunicação atavicamente ligada a objetivos estratégicos, ainda que estes 

pareçam cada vez menos perceptíveis em suas manifestações mais contemporâneas (seção 

1.2.1). A investigação sobre o que pensam os estrategistas torna-se, portanto, fundamental 

para desvelar os intentos por trás de sua produção simbólica. 

A interpretação da doxa da produção realizada para esta pesquisa inclusive antecede a 

sua filiação ao método de Thompson. Ela faz parte de um trabalho contínuo de seu autor, 

desde 2012, quando iniciou um mapeamento ainda intuitivo do campo publicitário, para a 

elaboração de seu projeto de mestrado. Ao invés do método etnográfico, no entanto, utiliza-se 

aqui a pesquisa documental com o levantamento, codificação e análise de matérias e 

entrevistas em veículos on-line especializados em publicidade e/ou marketing, tendo como 

recorte o enfoque das tendências e vanguarda do campo. Tal procedimento conduziu à analise 

do branded content em pesquisa de mestrado (SANTOS, 2014) e, mais recentemente, ao 

conceito de centrais de conteúdo, disparador das indagações da presente pesquisa. 

A substituição do método etnográfico pela pesquisa documental justifica-se, em 

primeiro lugar, pela complexidade do primeiro no que diz respeito ao acesso a profissionais 

do mercado publicitário, em particular àqueles responsáveis pela gestão estratégica das 
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 Referindo-se ao modelo AIDA, consagrado na literatura técnica da publicidade e do marketing, e que 

esquematiza em quatro etapas o processo de decisão de compra do consumidor. 
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grandes marcas, centralizada nas agências do eixo Rio-São Paulo. E em segundo, pela farta 

quantidade e qualidade de matérias, entrevistas e artigos de opinião, de ordem nacional e 

internacional, disponibilizados on-line pela imprensa especializada e pelos mais diversos 

agentes do mercado, a exemplo de associações profissionais, agências de publicidade e 

institutos de pesquisa
18

. Como ressalta Gil (2008, p. 147), “essas fontes documentais são 

capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e qualidade suficiente para 

evitar a perda de tempo e o constrangimento que caracterizam muitas das pesquisas em que os 

dados são obtidos diretamente das pessoas”. O método da pesquisa documental é uma 

vertente da pesquisa bibliográfica, que se distingue desta pela “busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 69). E é aqui utilizado não com o intuito de responder a um problema, 

o que iria de encontro às suas limitações. Mas, pelo contrário, de ampliar a visão do problema 

e fomentar questões sobre ele. E, nesse caso específico, a subjetividade dos documentos, 

apontada como uma eventual crítica ao método (GIL, 2008, p. 47), transforma-se numa 

vantagem, uma vez que traz à tona a percepção dos profissionais em questão, como 

preconizado por Thompson. 

A pesquisa documental on-line aqui utilizada como interpretação da doxa dos 

produtores é constituída de 65 matérias, artigos de opinião e entrevistas buscados em veículos 

especializados em publicidade e marketing e em sites de agências, associações e institutos de 

pesquisa, de âmbito nacional e internacional, ligados ao mercado publicitário. O objetivo era 

o de mapear as tendências do mercado, a partir de uma ótica interna, ou seja, do próprio 

mercado e dos seus agentes. A busca se iniciou através do Google, com a utilização de 

palavras-chave ligadas aos interesses gerais da pesquisa, como “marketing digital”, “social 

media”, “marketing de conteúdo” e “branding”. Assim como, da leitura periódica de sites e 

blogs dos veículos especializados, nacionais e internacionais. E foi desenvolvida de maneira 

intencional, de acordo com os interesses da pesquisa.  

Os textos coletados foram codificados em software de análise qualitativa de dados
19

, a 

partir da identificação de temas e a recorrência dos mesmos na rede textual. O processo de 

análise e codificação gerou 12 categorias temáticas, listadas no quadro 2, por ordem de 
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 Para citar alguns exemplos, imprensa especializada como Meio &  Mensagem, Exame, Adweek e Mashable. 

Blogs especializados como Brainstorm 9 e aqueles pertencentes a empresas de marketing digital como Scup, 

SocialBakers e Unruly. Associações profissionais como o Content Marketing Institute (EUA). E institutos de 

pesquisa como Havas Worldwide e Kantar Media. 
19

 NVivo, software voltado para o tratamento de dados em pesquisas qualitativas. 

<http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo> 
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recorrência. Trata-se de uma amostra não-probabilística, intencional, guiada pelos interesses 

do pesquisador em investigação exploratória e que não visa, portanto, critérios mais rigorosos 

de representatividade. 

 

Quadro 2 -  Temas extraídos do processo de análise documental da doxa da produção 

TEMA REFERÊNCIAS 

Marcas como centrais de conteúdo 31 

Relevância do conteúdo 25 

Branded content 20 

Mídias digitais 20 

Marketing de conteúdo 9 

Ameaças à publicidade tradicional 9 

Engajamento 8 

Marketing 3.0 5 

Marca enquanto vetor principal das ações 5 

Native advertising 3 

Ascensão do vídeo 3 

Mídia alternativa 2 

Netnografia 1 

 

Fonte: levantamento documental do próprio autor 

 

Essa etapa exploratória foi capaz de revelar nuances e pontos de vista que adicionam 

uma importante dimensão de ordem prática e que complementam e se integram ao 

levantamento bibliográfico que se sucede neste capítulo (seção 1.2). Além disso, os temas 

mais recorrentes nessa fase inicial, por sua consistência e coesão, terminaram por balizar a 

condução da pesquisa como um todo. Afinal, todos eles giram em torno de um problema e 

uma solução apontada por grande parte dos especialistas do mercado.  

O problema diz respeito à crise do modelo tradicional de comunicação publicitária, 

baseado em mídia paga, formatos consolidados e interrupção do fluxo de conteúdo pelo 

intervalo ou espaços comerciais. Especialistas enfatizam a saturação dos consumidores pelo 

volume de mensagens comerciais, inclusive nos meios digitais. E as possibilidades que as 

novas tecnologias oferecem para driblar o consumo interruptivo de conteúdo publicitário. 

 

O marketing interruptivo e sem valor percebido está sendo cada vez mais ignorado 

ou evitado pelos consumidores  (CANTER, 2014, p. 100, trad. nossa)
20

. 

 

Segundo uma estimativa, a pessoa comum que vivia em uma cidade em 2007 via 
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 Interruptive marketing with no perceived value is increasingly ignored or avoided by consumers (CANTER, 

2014, p. 100). 
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5.000 mensagens de marketing por dia, e não é de se admirar que os consumidores 

aprenderam a descartar as marcas que têm uma estratégia de venda agressiva. Na 

web, essa fadiga se expressou no modo como os internautas aprenderam a ignorar e, 

às vezes, bloquear os incessantes anúncios em banners que interrompem suas 

experiências de leitura, tornando ainda mais atraente para as marcas descartarem os 

anúncios tradicionais em favor de conteúdos que as pessoas querem ler e assistir 

(SCUP, 2017). 

 

No Brasil, foram estimados em média 6,7 milhões de adeptos [dos ad blockers ou 

bloqueadores de anúncios]. Diante da popularidade dos ad blockers, entidades como 

IAB, Google, agências e diversos outros players do ecossistema digital passaram a 

apoiar uma renovação da publicidade com base na experiência do usuário. O IAB 

assumiu parte da responsabilidade pelos formatos intrusivos e lançou um manual de 

boas práticas. O IVC brasileiro, em parceria com o instituto americano verificador 

de circulação (AAM), lançou em dezembro um sistema para identificar os sites que 

mais sofrem com ad blockers, e mediu que o Brasil tem uma taxa média de 15% de 

suas páginas visitadas com anúncios bloqueados (OS FATOS..., 2015). 

 

Como solução, a crença disseminada expressa em suas falas, de que conteúdos 

publicitários, a partir da sua fusão com os gêneros informativos e do entretenimento, podem 

se tornar produtos que captem o interesse genuíno de públicos-alvo, a ponto de terem a 

fruição e o compartilhamento voluntários como motor de sua difusão. 

 

‘As pessoas estão procurando uma boa história, e para os consumidores, as marcas 

serão cada vez mais o lugar de onde vêm as boas histórias’ [John Miller, presidente da 

agência de marketing de conteúdo Scribewise] (TAUBE, 2016, trad. nossa)
21

.  

 

De acordo com o Instituto de Marketing de Conteúdo, uma companhia de pesquisa de 

marketing com fins lucrativos, cerca de 70 porcento de marcas voltadas para o 

consumidor final pretendem investor mais em marketing de conteúdo em 2015 do que 

em relação ao ano passado. De acordo com outra empresa de pesquisa de marketing, 

eMarketer, as marcas irão investor $4.3 bilhões de dólares em native advertising, 

categoria que inclui o marketing de conteúdo, este ano (TAUBE, 2016, trad. nossa)
22

.  

 

‘De acordo com a perspectiva do branding, o poder do nosso conteúdo está no fato de 

ser branded content, mas sem as histórias de marca tradicionais. E a produção de 

filmes inspiradores é uma das maiores prioridades para a GoPro. A habilidade de usar 

nossos próprios produtos para capturar e compartilhar essas histórias, sem pesar no 

apelo commercial, permite a condução dos nossos negócios de uma maneira única, 

poderosa, autêntica e significativa’ [Wil Tidman, chefe de produção da Go Pro] 

(GRINER, 2015, trad. nossa)
23

.  

 
A gente começa a perceber que branded content é simplesmente você desenvolver 

histórias interessantes, que sejam mais interessantes para as pessoas do que 
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 ‘People are looking for a good story, and for consumers, brands are where more and more good stories are 

coming from’. 
22

 ‘According to the Content Marketing Institute, a for-profit marketing research company, nearly 70 percent of 

consumer-facing brands intend to spend more on content marketing in 2015 than they did the year prior. Per 

another marketing research firm, eMarketer, brands will spend $4.3 billion on native advertising this year, a 

category that includes content marketing’. 
23

 The power of our content from a branding perspective is that it is branded content without the traditional 

branding Storytelling and producing inspiring films is a top priority for GoPro and our ability to use our products 

to capture and share these stories, without a heavy branded hand, drives our business in a uniquely powerful, 

authentic and meaningful way. 
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necessariamente para as marcas. Onde as marcas aparecem de um jeito muito mais 

ligado ao seu propósito do que em relação ao que você quer vender. É um jeito das 

pessoas efetivamente se conectarem com o conteúdo que você está gerando [Eduardo 

Tracanella – Superintendente de Marketing Institucional do Itaú] (PROGRAMA 

RECLAME, 2014). 

 

E, numa extensão que lhes parece natural desse processo, as marcas se transformariam 

em centrais de conteúdo, gerindo um fluxo de comunicação constante e, se possível, através 

de canais próprios de difusão. 

 

Sem precisar desembolsar dinheiro para imprimir uma revista ou comprar tempo em 

um canal de TV, as marcas podem agora publicar seu conteúdo em seus próprios sites 

e distribuir esse conteúdo para as massas através de seus canais de mídia social 

(SCUP, 2017). 

 

Algumas marcas dizem investor pesado em branded content, mas a Marriott tem 

provado isso ao se tornar o que Beebe [David Beebe, VP de marketing de conteúdo do 

Marriott International] define como “o maior produtor de conteúdo relacionado a 

viagens do mundo”. O Studio de Conteúdo Marriott já lançou dois curtas-metragens, 

French Kiss e Two Bellmen, que juntos alcançaram 11 milhões de visualizações no 

YouTube (GRINER, 2016, trad. nossa)
24

.  

 

A maioria das marcas que estão intensamente ativas nas mídias sociais já descobriram 

a importância do conteúdo para seu marketing. Cada vez mais, as marcas precisam 

atuar como editoras, a fim de manter ativos seus fãs/seguidores e a comunidade mais 

próxima. E, ao mesmo tempo, manter vivo o aprendizado dos seus gestores de 

marketing. Este fluxo de “conteúdo constante” pode ser uma sobrecarga para esses 

gestores, mas se bem feito, pode se tornar também uma fonte de insights e ideias 

surpreendente (CUENE, 2012, grifo nosso, trad. nossa)
25

.  

 

Ao lançar regularmente conteúdo com fotos, vídeo e texto de alta qualidade sobre 

atividades de esportes radicais mais relevantes para sua audiência masculina jovem, a 

Red Bull tem sido capaz de criar laços com milhões de pessoas que, se fosse de outro 

jeito, nunca se interessariam por comprar suas bebidas energéticas. E com os vídeos 

do salto no espaço de Felix Baumgartner (38.8 milhões de visualizações no YouTube) 

e os truques de freestyle biking de Danny MacAskill (39.2 milhões de visualizações 

no YouTube), a marca usou o conteúdo para se posicionar como defensora e principal 

membro da comunidade de esportes de ação (SCUP, 2017). 

 

A ideia de marcas como centrais de conteúdo é vista aqui como o ápice da ambição 

dos estrategistas do marketing e da publicidade. Pois traz em seu bojo uma inversão de 

valores, que coloca a comunicação em posição tão privilegiada quanto o sistema produtivo de 

bens e mercadorias e sua transação comercial. Com corporações dos mais diversos segmentos 

                                                      
24 Some brands talk a big game about branded content, but Marriott has quickly proven it's serious about 

becoming what Beebe [David Beebe, VP of content marketing Marriott International] describes as "the world's 

largest producer of travelrelated content." The Marriott Content Studio has released two short films, French 

Kiss and Two Bellmen, which have a combined 11 million views on YouTube.  
25

 Most brands that are heavily active in social media have already discovered just how important content is to 

their marketing. More and more, brands need to act like publishers in order to keep their fans/followers and 

close community active and thriving as well as to keep their marketers learning. This flow of ʺconstant contentʺ 

can be significant burden for marketers, but if done well, the ʺconstant contentʺ can also be an amazing source of 

insights and ideas. 
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ora comprando empresas de mídia, ora criando suas próprias centrais de produção de 

conteúdo nos moldes das editoras de publicações impressas ou de emissoras de televisão. 

 

‘A Nestlé é líder na indústria de alimentos e bebidas. E também produz bastante 

conteúdo, todos os dias, em nossas plataformas de mídia social. Temos mais de 

duzentos milhões de fãs no Facebook, e produzimos diariamente mais de 1500 peças 

únicas de conteúdo’ [Andrea Galli – Nestlé’s global digital marketing advisor] 

(SOCIALBAKERS, 2014, trad. nossa)
26

.  

 

‘Nos próximos dois a quatro anos veremos grandes aquisições e fusões, a partir de 

compras de companhias de mídia por marcas’ [Joe Pulizzi – fundador do Content 

Marketing Institute] (TAUBE, 2016, trad. nossa)
27

.  

 

Em 2013, por exemplo, a McDonald’s produziu milhões de livros no Reino Unido 

para substituir os brinquedos que acompanhavam o McLanche Feliz das crianças. Em 

termos de volume, o McDonald’s logo se tornou uma das maiores editoras e 

distribuidoras de livros, ao mesmo tempo em que a ação de branded content agregava 

valor educacional à sua imagem de marca (CANTER, 2014, p. 97, trad. nossa)
28

.  

 

A American Express tem uma publicação dedicada aos proprietérios de pequenas 

empresas. E a General Eletric faz a cobertura de sua própria produção científica e 

espera nunca mais precisar enviar um release à imprensa, para cairn as mãos de um 

jornalista desatento. A Chevron administra um site de notícias para a cidade de 

Richmond, Califórnia, onde é a maior empregadora. Já se sabe que a Coca-Cola gasta 

mais dinheiro criando seu próprio conteúdo do que com publicidade televisiva 

(MEYER, 2014, trad. nossa)
29

.  

 

Em março do ano passado, o repórter do Washington Post Rajiv Chandrasekaran 

sinalizou uma mudança radical na indústria midiática quando anunciou que estava 

deixando seu trabalho para criar uma empresa de mídia em parceria com a Starbucks. 

Enquanto jornalistas desgastados há anos procuram um refúgio nos campos 

relativamente agradáveis do marketing e das relações públicas, o movimento de 

Chandrasekaran veio como uma surpresa para os observadores da indústria. Primeiro, 

ele estava deixando uma posição de correspondente sênior em um dos jornais de 

maior prestígio dos Estados Unidos – um trabalho que qualquer jornalista teria 

dificuldade de abrir mão. Em segundo lugar, a decisão da Starbucks de recrutá-lo para 

produzir documentários sobre os soldados dos EUA mostrou que mesmo as maiores 

marcas mainstream estão começando a ver os benefícios de fazer grandes 

investimentos para financiar suas próprias operações de conteúdo (SCUP, 2017). 

 

A marca escolhida para o estudo de caso que compõe o módulo empírico dessa 

pesquisa pode ser considerada um dos exemplos brasileiros mais emblemáticos de toda essa 
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 ‘Nestlé is a leader of food and beverage industry, is also producing a lot of content, day by day in our digital 

social media platforms. We have more than two hundreds million Facebook fans, we are producing in a daily 

basis, more than one thousand and five hundred pieces of unique content’. 
27

 ‘You’re going to see huge mergers and acquisitions go on over the next two to four years where you’re going 

to see a number of brands buy media companies’. 
28

 For example, in 2013 McDonald’s produced millions of books in the UK to replace the toys that accompanied 

its Happy Meals for children. In terms of volume, McDonald’s has subsequently become one of the UK’s 

leading book publishers and distributors, while the branded content activity aims to add educational values to its 

brand image. 
29

 American Express has a publication devoted to small-business owners, and General Electric covers its own 

scientists and hopes to never send another press release to an inattentive newspaper reporter. Chevron runs 

a community news site for Richmond, CA, where it is the town's largest employer.Coca-Cola 

now reportedly spends more money creating its own content than it does on television advertising. 
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filosofia estratégica. Avaliada em mais de 26 bilhões de reais
30

, a marca Itaú é o valioso ativo 

do Itaú Unibanco S.A., que desde 2008, tornou-se o maior conglomerado financeiro privado 

do hemisfério sul
31

, através da fusão entre os bancos Itaú e Unibanco. A comunicação da 

marca Itaú se sustenta no que os seus gestores de marketing chamam de plataforma 

institucional. Batizada com a frase-conceito Isso muda o mundo, ela serve como um guarda-

chuva para a produção de conteúdos referentes às quatro áreas de atuação social do banco: 

educação, cultura, mobilidade urbana e esporte.  

 

A partir do momento em que o nosso desafio se tornou conscientemente chegar no 

coração das pessoas, foi muito importante o Itaú falar sobre coisas que ele acredita, 

sobre suas causas, que vão além do core business. Como uma marca líder, o nosso 

papel precisa ir além do banco. O papel transformador que o Itaú tem na sociedade 

precisa ir além do nosso core (GRANDES NOMES DA PROPAGANDA, 2017). 

 

A gente tá falando muito menos de questões que estão absolutamente ligadas ao core 

business, ao negócio, mas também de questões que de alguma forma influenciam e 

inspiram a sociedade como um todo. Num contexto como esse, cada vez mais o 

propósito das marcas vai fazer a diferença. As pessoas não vão consumir as marcas só 

pelo que elas entregam, mas também pelo que elas significam (SBT ONLINE, 2016). 

 

Os projetos relacionados aos nossos pilares de causa - educação, cultura, mobilidade 

urbana e esporte - têm esse objetivo. A gente procura estabelecer um círculo. Um 

círculo virtuoso em torno dessa conversa. Trazendo fatos que sejam relevantes para as 

pessoas de um jeito inspirador. Instrumentalizando elas, para que elas façam a 

transformação. Isso se dá a partir das bikes, dos livros que nossa marca distribui... A 

partir do momento que a gente inspira as pessoas, instrumentaliza elas para que elas 

façam a transformação. Elas fazem a transformação e isso vira exemplo para as outras 

pessoas. Isso inspira as outras pessoas também a fazerem a transformação e o ciclo se 

fecha (GRANDES NOMES DA PROPAGANDA, 2017). 

 

As falas supracitadas de um dos gestores do marketing da marca em questão, revela a 

criação de um universo simbólico-ideológico em torno desta, que serve de substrato para a sua 

produção de conteúdos e o estabelecimento de uma relação extracomercial com o público de 

forma geral. A análise documental empreendida revelou-se, portanto, eficiente em relação aos 

propósitos enumerados por Thompson para a interpretação da doxa: “o que estão 

produzindo”, “o que estão tentando conseguir”, “quais são as regras e pressupostos 

implícitos” e “quais os pressupostos sobre a audiência” (THOMPSON, 2002, p. 393). A ideia 

de marcas como centrais de conteúdo é reveladora dos intentos dos profissionais do campo: 

em última instância, transformar a publicidade em uma indústria cultural, em que cada marca 

seja uma emissora de conteúdo, dotada de seus próprios canais de difusão. Essas centrais 
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 MARCAS BRASILEIRAS mais valiosas em 2016 ranking. Interbrand Brasil, São Paulo. Disponível em: 
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aliariam seus objetivos estratégicos a um fluxo de conteúdo perene, moldado ao gosto da 

audiência, e por ela fruído voluntariamente como a um filme, um livro ou uma série de 

televisão. Chegando talvez ao ponto em que a comunicação publicitária se transformasse num 

gênero dessemelhante de si própria.  

 

Enquanto as marcas continuam investindo muito dinheiro para fazer você comprar 

seus produtos, o novo frisson no jogo do marketing é fazer publicidade que não é de 

fato publicidade, mas o que se convencionou chamar agora de “marketing de 

conteúdo” ou “branded content”. Esses conteúdos de marca podem ser artigos 

noticiosos ou videos de entretenimento que se parecem com qualquer outro produto 

criado por companhias de mídia (TAUBE, 2016, trad. nossa)
32

.  

 

Conteúdo é conteúdo. Bom conteúdo é bom conteúdo. Se tem uma história 

acontecendo, ningém vai se importer se é oferecida por uma marca. Ao contrário, vão 

ficar felizes que uma marca lhes oferece isso (SWENSON, 2017, trad. nossa)
33

. 

 

Todo esse ideário é articulado a seguir com o levantamento bibliográfico, construído a 

partir de um conjunto de estudos sobre as reconfigurações da publicidade no contexto 

contemporâneo. Os laços encontrados entre a doxa e os estudos acadêmicos reforçam a ideia 

de que transformações fundamentais ocorrem na comunicação publicitária, tanto em seu 

processo de produção, quanto da recepção. Apontando para uma comunicação cada vez mais 

calcada no construto simbólico das marcas e menos comercial em sua abordagem discursiva. 

 

1.2 ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA 

 

A análise sócio-histórica, como propõe Thompson, é uma extensão natural da 

interpretação da doxa, ou um passo à frente em relação a esta, na medida em que inclui as 

condições sociais e históricas em que as formas simbólicas são produzidas e difundidas. No 

centro desse tipo de análise estão as instituições sociais, definidas como “conjuntos 

específicos e relativamente estáveis de regras e recursos, juntamente com relações sociais que 

são estabelecidas por elas e dentro delas” (THOMPSON, 2002, p. 196). A atuação de 

instituições como empresas comerciais, autarquias, ou veículos de comunicação, no exercício 

do seu poder, termina por influenciar a estrutura social à sua volta. Mas é também por ela 

influenciada. A produção de formas simbólicas é parte fundamental dessa dinâmica. Em 
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particular quando determinadas instituições sociais têm mais capacidade que outras de 

empreendê-la. Como apresentado mais acima (ver 1.1), as marcas têm na criação de sistemas 

de produção simbólica, um importante vetor dos seus projetos de expansão.  

Considera-se nesta pesquisa, as marcas enquanto instituições genéricas e a marca Itaú 

enquanto instituição específica (ver 1.2.2). E estende-se conceito de marca ao objeto do qual 

esta é o representâmen, ou a corporação por trás da representação simbólica. Parte-se aqui do 

pressuposto básico que marca e corporação são faces distintas, porém inseparáveis de uma 

mesma moeda, atadas em uma relação de retroalimentação. A corporação lastreia a marca 

economicamente. E a marca expande a corporação simbolicamente.  

Em um processo de midiatização, cultura e sociedade se tornam cada vez mais 

dependentes da mídia e de sua lógica (HJARVARD, 2014, p. 36). Nesse contexto, as marcas 

difundem suas ideologias através de aparatos comunicacionais complexos. Cada vez mais 

simbolicamente autônomas daquilo que representam – empresa, mercadoria e transações 

comerciais – constituem-se em construtos simbólicos e discursivos, capazes de exercer grande 

influência na economia, na cultura e na sociedade. A esse fenômeno de uma marca que se 

dissemina socialmente e é cada vez mais onipresente na esfera pública, Semprini (2010) 

chama de forma-marca. 

 

A disseminação da marca além da esfera comercial mostra, antes de tudo, a 

capacidade da lógica de marca a se transformar, adaptar-se, transcender para assumir 

uma variedade virtualmente infinita de conteúdos e discursos. A marca torna-se assim 

um dispositivo de alcance geral, um modo de organização e de gestão da 

discursividade social. A marca torna-se forma-marca. (SEMPRINI, 2010, p. 265). 

 

Em sua evolução histórica, as marcas caminharam da função primária de um sinal 

visual identificador e/ou diferenciador para dispositivos complexos e com forte influência 

sobre as diversas esferas da vida social. Trazendo em seu bojo, instruções de regras e 

convenções, capazes de agregar, diferenciar e até hierarquizar indivíduos em contextos sociais 

estruturados. É a partir dessa premissa que a marca contemporânea é definida como a 

instituição central desta análise.  

Antes de chegar ao fenômeno marca, propriamente dito (1.2.2), a análise tem foco 

inicial em sua manifestação mais onipresente: a comunicação publicitária (1.2.1). A partir de 

uma perspectiva sócio-histórica, objetiva-se aqui um delineamento da publicidade 

contemporânea, através de seus pontos de ruptura com os aspectos configurativos do gênero. 

A centralidade das marcas em todos estes pontos de transformação revela a profunda 

imbricação entre os dois objetos e etapas.  
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1.2.1 DAS RECONFIGURAÇÕES À DESCONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO   

          PUBLICITÁRIA 

 

Antes de iniciar a articulação bibliográfica proposta, faz-se necessário apresentar o 

fenômeno analisado em suas manifestações práticas, fornecendo uma visão mais clara das 

questões a que se referem os conceitos articulados. Para tanto, recorre-se aqui a pequenos 

relatos, ou flashes do que é entendido como desconfiguração da comunicação publicitária na 

era das marcas. A remissão a estes casos serão de grande valia no decorrer de todo o capítulo, 

em especial em suas seções quaternárias (1.2.1.1 a 1.2.1.9). 

Flash #1. Estados Unidos, 2016. No auge das eleições mais visadas do mundo, a 

operadora de telefonia celular Boost Mobile
34

, usa suas plataformas digitais para alertar sobre 

um alarmante problema do pleito estadunidense: uma média de 10 milhões de eleitores 

amarga uma espera em filas que pode se estender por até 9 horas para se chegar à urna. E a 

maioria das filas concentra-se em bairros de baixa concentração de renda. Ao mesmo tempo, a 

marca apresenta uma via de rápida transformação desse cenário. Oferece aos comitês 

eleitorais, suas lojas espalhadas pelos subúrbios de todo o país como cabines de votação. E, ao 

público em geral, o seu website como uma plataforma para protesto e a assinatura de uma 

petição on-line em apenas um clique. Através do slogan Boost your voice – Amplifique sua 

voz, em português – a questão social é linguisticamente atada à marca pelo uso clássico de um 

tropo publicitário. 

Flash #2. Espanha, 2016. Uma avant-première com a estrela de cinema Adriana 

Ugarte e o diretor emergente Kike Maíllo comemora o lançamento do curta-metragem de 

ficção científica Cuánto más allá del dinero
35

 – Além do dinheiro, em português – fruto de 

uma campanha do banco Santander, para promover o produto Conta Smart, voltado para o 

público jovem. O objetivo mercadológico, segundo a agência MRM//McCann Spain: desfazer 

a imagem negativa de uma instituição bancária junto a uma geração que não acredita nelas. 

Na trama do filme, para fugir da crise financeira, a personagem da jovem estrela vende suas 

lembranças, que serão repassadas a outras pessoas por uma corporação especializada no 

transplante de memória. Acometida por um vazio existencial, a jovem vê-se obrigada a 

recomprar as memórias para ter de volta suas experiências afetivas. Narrado como uma ficção 

                                                      
34

 Boost Worldwide Inc. é uma operadora de telefonia celular originada da fusão de empresas estadunidense e 

australiana. A campanha Boos your voice foi criada pela agência 180LA e lançada durante as eleições 

presidenciais de 2016 dos EUA. E foi premiada com o Grand Prix do Lions Entertainment. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=TS6EgmjeB3k>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
35

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=k15xwrb84d0>. Acesso em: 26 nov. 2017. 



37 

científica distópica, ao estilo da série televisiva Black Mirror
36

, o filme é a estratégia através 

da qual um banco privado paternalmente aconselha que o dinheiro não é a coisa mais 

importante da vida. E sim as experiências.  

Flash #3. Brasil, 2014. O maior banco privado do país, objeto do estudo de caso dessa 

pesquisa, cria um dispositivo em forma de bola de futebol, capaz de registrar as batidas do 

coração de quem a toca. A “bola do coração” vira tema de uma websérie de 10 episódios
37

 

que documenta a sua viagem pelo país, captando o registro sonoro do coração de centenas de 

cidadãos brasileiros. O dispositivo com o registro das batidas cardíacas é entregue às vésperas 

da copa do mundo nas mãos do jogador David Luiz, representando a mensagem da torcida 

brasileira para a seleção brasileira de futebol. Ao mesmo tempo, os canais digitais da marca 

exibem videoclipes em que diversos artistas da música popular, entoam a canção Mostra tua 

força, Brasil, anunciada como “a música do Itaú para a torcida brasileira”. Toda a estratégia é 

coroada com um filme comercial, com imagens de torcedores fervorosos, embalado por uma 

batucada feita com a mixagem das batidas registradas pela tal bola. O slogan institucional se 

transforma engenhosamente de Isso muda o mundo para Isso muda o jogo, consolidando a 

imagem da marca como regente de todas as ações. 

Os três casos acima descritos são considerados emblemáticos do que aqui se 

compreende como publicidade contemporânea. Um fenômeno que se define pela distinção 

em relação ao que seria a publicidade moderna, a partir de uma série de reconfigurações de 

suas práticas produtivas, técnicas de difusão e dinâmicas de recepção. Os estudos aqui 

levantados apontam em uníssono para as transformações fundamentais nestes três polos da 

comunicação publicitária, marcada em sua fase contemporânea por uma progressiva 

desmaterialização: tendo a marca como vetor principal, a publicidade se afasta do seu 

referencial físico – o produto ou mercadoria – e transforma-se numa técnica de publicização 

(CASAQUI, 2009, 2011) de emoções, ideias e valores. Quando as marcas almejam o status de 

emissoras de conteúdo (ver 1.1), ideias e valores tornam-se o produto. E a mercadoria 

gradativamente se esvanece na comunicação. Esse estágio mais radical de reconfiguração é 

definido por Camilo (2010), como uma desconfiguração, uma vez que torna a comunicação 

publicitária muitas vezes dessemelhante ao próprio gênero, tendendo mesmo a não ser 

reconhecida como tal: “É como se a actividade publicitária se encontrasse num processo de 
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experimentação de novas fórmulas textuais, desbravando outros territórios expressivos e 

multimediáticos até um limite que só muito dificilmente pode ser reconhecida como 

publicitária”, explica Camilo (2010, p. 270). 

Esta seção tem o objetivo de mapear as características constituintes dessa publicidade 

aqui definida como contemporânea, atribuindo-lhe, dessa forma, contornos mais precisos e 

revelando suas tendências em termos de expansão e evolução. Esforços que incluem a busca 

por uma definição da publicidade contemporânea enquanto objeto de estudo, através do 

estabelecimento de contornos ou fronteiras que a distingam da publicidade tradicional, 

instituída e configurada na modernidade industrial.  

Para tanto, foi realizado o presente estudo bibliográfico, baseado em grande parte na 

articulação de estudos acadêmicos brasileiros que se debruçam sobre o tema das 

reconfigurações da publicidade a partir do seu encontro com o ambiente digital. Este recorte 

tem duas razões: em primeiro lugar, como forma de obter uma visão complementar aos 

estudos desenvolvidos em dissertação de mestrado (SANTOS, 2014), baseada essencialmente 

em literatura anglófona; em segundo, pela possibilidade de construir uma articulação 

dialógica entre estudos desenvolvidos em distintos polos universitários do país. Estes estudos 

trazem esforços conceituais valiosos que se agregam aos empreendidos nesta pesquisa, a 

exemplo dos conceitos de entretenimento publicitário interativo e publicidade híbrida 

(COVALESKI, 2010); publicização (CASAQUI, 2009, 2011); descompressão do audiovisual 

publicitário (SANTOS, 2014); publicidade pervasiva (OLIVEIRA; CARRERA, 2014) e 

ciberpublicidade (ATEM; TAVARES, 2014; FIGUEIREDO, 2014).  

A articulação teórica tem o conceito de desconfiguração (CAMILO, 2010) e suas 

características fundamentais (ver quadro 2) como eixo central e agregador. O conceito de 

desconfiguração é utilizado, portanto como ponto de convergência dos demais esforços 

conceituais, funcionando como um epítome do levantamento realizado, assim como elemento 

balizador da cartografia que se segue. E assumindo, desta forma, a função de “espinha dorsal” 

em torno da qual ela se constrói. 

Para compreender o processo aqui considerado definidor da publicidade 

contemporânea, ou a sua desconfiguração, faz-se necessário estabelecer de antemão, aquilo 

que seria a sua configuração ou processo formativo. E, da mesma forma, as sucessivas etapas 

de reconfigurações que o constituem. A característica central da publicidade enquanto gênero 

comunicacional e estratégia mercadológica é a conciliação que se engendra em sua tessitura 

discursiva de duas dimensões tão distintas e aparentemente díspares: a dimensão promocional 

e a dimensão estética. É de uma interseção habilmente fabricada entre as duas que nasce o 
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engenho publicitário. E a evolução histórica do campo demonstra um caminhar progressivo de 

uma preponderância da dimensão promocional para a preponderância da dimensão estética. A 

ponto de que, em sua fase desconfigurativa, a primeira esteja de tal forma sobrepujada à 

segunda, que se torne transparente, isto é, invisível ao olhar desavisado ou menos analítico.  

Em uma interpretação particular do conceito de totemismo de Lévi-Strauss, Rocha 

(1995a) define a publicidade como um operador totêmico, isto é, um sistema simbólico que 

promove uma relação de complementaridade e conciliação entre uma esfera anti-humana do 

sistema de produção industrial e a esfera do consumo, onde residem os componentes humano 

e cultural. E é na dimensão do consumo que a mensagem publicitária se desdobra em um 

feixe de sensações, emoções e mágica: “Na esfera do consumo homens e objetos adquirem 

sentido, produzem significações e distinções sociais. Pelo consumo, os objetos diferenciam-se 

diferenciando, num mesmo gesto e por uma série de operações classificatórias, os homens 

entre si” (ROCHA, 1995b, p. 67). 

Duas dimensões distintas também são tensionadas por Aneas (2010) em sua análise da 

produção audiovisual contemporânea, quando discute a conjugação da dimensão promocional 

com a dimensão fílmica. A primeira é apresentada como a “dimensão constitutiva” da 

publicidade ou “a finalidade propriamente publicitária do comercial”. A segunda, diz respeito 

à “produção de efeitos sobre a recepção” (ANEAS, 2010, p. 10).  

A ideia de uma dimensão constitutiva também é retomada por Lipovetsky (2015), que 

já denuncia a sua fagocitose pela dimensão estética. O autor ilumina esse processo evolutivo 

do campo como o caminhar do “estágio diretivo da publicidade” para uma hiperpublicidade, 

marcada pelo “desabrochar do seu momento irônico e reflexivo, emocional e 

hiperespetacular” (LIPOVETSKY, 2015, p. 301). Se no primeiro, o espetacular era 

subordinado à ênfase no produto, no segundo estágio a dimensão espetacular se impõe, 

segundo o autor, como objetivo principal, senão exclusivo.  

 

O objetivo não é mais dirigir mensagens unidirecionais a um consumidor assimilado a 

um objeto passivo, mas interpelar o público, fazê-lo compartilhar um sistema de 

valores, criar uma proximidade emocional ou um laço de cumplicidade. [...] Trata-se 

de uma evolução no sentido do advertainment, comandada pelo imperativo de criar 

atenção e simpatia, de desbanalizar a marca quando todos os produtos se parecem e 

quando os consumidores hedonistas, educados na cultura midiática, se distraem 

jogando com ela no segundo grau e exigem mais qualidade criativa e estética 

(LIPOVETSKY, 2015, p. 300). 

 

Amparado na perspectiva histórica traçada por Leiss et al. (1998), Camilo reconstrói 

um panorama histórico em que é possível distinguir quatro etapas, sendo a primeira referente 
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ao processo de configuração do gênero publicitário e as demais, às suas sucessivas etapas de 

reconfiguração. A estas quatro fases, o pesquisador lusitano acrescenta uma quinta, referente à 

própria desconfiguração da expressividade do gênero, quando a dimensão promocional torna-

se praticamente transparente. Para Camilo, todas as etapas de reconfiguração têm como 

denominador comum:  

 

[...] o da desvalorização de uma textualidade referencial centrada na ostentação das 

mercadorias e de um discurso que ambicionava a produção de efeitos de credibilidade, 

rumo a uma textualidade cada vez mais inferencial, a um discurso que visa encenar e 

contextualizar abstractamente (CAMILO, 2010, p. 257). 

 

A etapa configurativa e as três etapas reconfigurativas traçadas por Leiss et al. (1988
38

 

apud CAMILO, 2010), seguida da etapa desconfigurativa proposta por Camilo (2010), serão 

aqui articuladas com as eras do marketing propostas por Boone e Kurtz (2012), como  

esquematizado no quadro 3. O objetivo é esclarecer o caminhar do gênero publicitário rumo à 

sua desconfiguração, adicionando uma importante visão histórica. É importante ressaltar que 

essas etapas de reconfiguração discursiva não anulam as anteriores, mas se sobrepõem. Dessa 

forma, é possível que as estratégias discursivas da etapa 1, definida como um “jornalismo 

comercial” (CAMILO, 2010), possan ser encontradas em anúncios atuais, em campanhas de 

lançamento de novos produtos ou institucionais que exaltam os valores de uma empresa, por 

exemplo. 

  

Quadro 3 - Relação entre a evolução do marketing e do discurso publicitário 

ERAS DO MARKETING ESTÁGIOS DO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

1. Era da produção (até 1920) 1. Abordagens orientadas ao produto (1890-1925) 

2. Era das vendas (1920-1950) 2. Simbolização (1925-1945) 

3. Era do marketing (a partir de 1950) 3. Personalização (1945-1965) 

4. Lifestyle (1965-1985) 

4. Era relacional (a partir de 1990) 5. Desconfiguração (a partir de 1990) 

 

Fonte: Boone; Kurtz, 2012 / Leiss et al. apud Camilo, 2010 

 

                                                      
38

 LEISS, William; KLINE, Stephen e JHALLY, Sut. Social communication in advertising: persons, products 

and images of well-being. Ontário: Nelson Canada, 1988. 

 



41 

A fase 1 considerada por Leiss et al. coincide com a era da produção (até 

aproximadamente 1925), quando o fordismo
39

 dava a tônica de uma produção industrial 

incessante e crescente. A maioria dos produtos era uma grande novidade, como a “carruagem 

sem cavalos”, como era apregoado o primeiro automóvel fabricado em massa pelo próprio 

Henry Ford. Naturalmente, a publicidade tinha uma função didática – que explicava a 

funcionalidade do produto – e catequista – mais voltada para o convencimento da sua 

importância. Boone e Kurtz (2012, p. 10, trad. nossa) ressaltam os intensos esforços de 

vendas e marketing para convencer a população sobre os benefícios do automóvel à época do 

lançamento de Ford: “As pessoas tinham medo dos veículos a motor: o escapamento faiscava, 

levantavam o pó nos caminhos de terra, atolavam na lama e obstruiam o tráfego a cavalos. 

Além disso, à velocidade de 12 quilômetros por hora, causavam todo tipo de acidentes e 

tumulto”. O discurso publicitário assume então a forma de um “jornalismo comercial”, 

calcado numa “expressividade realista” e cuja textualidade “pauta-se por um discurso pseudo-

lógico que ambiciona o fazer-crer do destinatário sobre a verdade, a essência e a novidade dos 

produtos” (CAMILO, 2010, p. 255).  

Camilo considera esta, a fase configurativa do discurso publicitário. Onde se assentam 

seus cânones, a exemplo dos packshots dos produtos
40

, apologia às qualidades da mercadoria, 

às suas vantagens competitivas e ao seu universo de fabrico. O apelo à racionalidade é a 

tônica do anúncio de 1911, das motocicletas Harley-Davidson (figura 1), que argumenta em 

prol do produto, usando a economia de tempo e dinheiro em termos quantitativos – “você 

pode poupar uma ou duas horas por dia” e “viajar 10 milhas por um centavo”. Já no anúncio 

do Cadillac (figura 1), observa-se a estratégia do “jornalismo comercial”, em que o 

lançamento de um novo modelo de automóvel é tratado como um evento digno de nota, e o 

modelo La Salle é ovacionado como “o carro mais celebrado e sofisticado pelas ruas do 

mundo”.  
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 Modelo de produção industrial de bens em larga escala proposto por Henry Ford. 
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 Representações visuais do produto em primeiro plano. 
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Fontes: AdBranch
41

 / Found in Mom’s Basement
42 

 

A fase 2 coindice com a era das vendas (1920-1950), momento em que a sofisticação 

das técnicas de produção conduziu ao excedente de produção e à concorrência. A oferta de 

bens torna-se maior do que a demanda. Os esforços para desovar os estoques tornaram-se a 

tônica dos esforços mercadológicos. Segundo Boone e Kurtz (2012, p. 10), “as empresas 

orientadas para as vendas supõem que os clientes resistirão a comprar itens que não são 

essenciais e que a tarefa da venda pessoal e da publicidade é lhes convencer a comprá-los”. A 

publicidade passa a ser vista como uma importante ferramenta persuasiva e sua função se 

desloca para o convencimento do consumidor. 

Natural que, em se tratando de um consumo supérfluo e até mesmo conspícuo, o apelo 

racional e orientado para o produto perde a sua eficácia, uma vez que a compra já não é mais 

atada a uma necessidade concreta. Para Camilo (2010, p. 258), essa fase representa a primeira 

reconfiguração do discurso publicitário, “pois a referencialidade sobre as mercadorias passa a 

ser assumidamente conotativa, intentando-se contextualizá-la em universos abstractos de 

valores e de ideais já não mais originários das esferas de produção, do mercado e do 
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Figura 1 - Anúncios da Harley-Davidson (1911) e Cadillac (1929) 
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consumo”. O autor assinala a inauguração de características fundamentais para o 

desenvolvimento da semiose publicitária, como a reinterpretação dos produtos a partir de 

valores metonímicos ou metafóricos e a intertextualidade. Esta última se refere à apropriação 

dos mais diversos signos socioculturais e a sua reenunciação com a função de legitimar a 

mercadoria. Em 1931, por exemplo, a Coca-Cola se apropriaria de um dos maiores símbolos 

da cultura popular mundial, o Papai-Noel (figura 2), recriando sua imagem através do traço e 

da imaginação do ilustrador Haddon Sundblom (5 THINGS…, 2012). Desde então, a cada 

ano, o imaginário das festas natalinas é evocado, contextualizando marca e produto no 

universo de valores e ideais associados à data. 

  

Figura 2 - Ilustração de Haddon Sundblom em anúncio da Coca-Cola 

 

             Fonte: Coca-Cola Company
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A fase 3 é apresentada por Boone e Kurtz como a era do marketing (desde 1950). No 

pós-guerra, os mercados mundiais voltam a florescer e a mudança de paradigma, através da 

qual o desejo do consumidor passa a ser o centro dos esforços mercadológicos, inaugura o 

atual conceito de marketing. O objetivo de entender melhor “as experiências, os hábitos de 

compras e as necessidades dos clientes” (BOONE; KURTZ, 2012. p. 12) naturalmente conduz 

os especialistas para a investigação psíquica dos sujeitos compradores. Como reflexo, as 

estratégias discursivas passam a explorar os sutis mecanismos psicológicos ligados à 
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motivação do consumo, tendo o apelo à personalização como elemento-chave do discurso. 

Segundo Camilo (2010, p. 259), 

 

A publicidade descobre agora outros imaginários – os do psiquismo e da 

individualidade - explorando, intertextualmente outras mensagens – as que estejam 

relacionadas com os domínios da experiência a partir dos quais se gera a afirmação 

das identidades (pessoais e sociais).  

 

Para Fontenelle (2017, p. 55), esse período corresponde à consolidação da hegemonia 

da cultura do consumo, “o momento de ouro do anúncio comercial (advertising), assim como 

das pesquisas de mercado baseadas em conhecimentos psicanalíticos e comporamentalistas”. 

O apelo à individualidade seria largamente utilizado entre as décadas de 1970 a 1980, quando 

os produtos passaram a ser frequentemente anunciados como símbolos demarcadores da 

personalidade e valores particulares de seus consumidores. Essa estratégia discursiva é a 

tônica da emblemática campanha dos cigarros Winston em sua versão light (figura 3).  

Fonte: Vintage Ad Browser
44

 

 

Declarações em primeira pessoa expressavam de maneira enfática os valores e crenças 

dos personagens fotografados em instigantes imagens de primeiro plano. Camilo ressalta 

ainda a utilização da linguagem cinematográfica, da dramatização e de uma gama de diversas 

textualidades como esquetes, episódios e anedotas. Um processo de narratividade que integra 

personagens e até mesmo os produtos antropoformizados em mascotes, em um imaginário 

emocional e psicológico.  
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 <http://www.vintageadbrowser.com/tobacco-ads-1970s/3>. 

Figura 3 - Série de anúncios para o cigarro Winston Light na década de 1970 
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Ainda na era do marketing, floresce uma quarta fase reconfigurativa apontada por 

Leiss et al. (1988 apud CAMILO, 2010) como a fase do lifestyle (1965-1985). As duas 

mudanças fundamentais são a evolução do apelo à identidade individual para as identidades 

sociais e a progressiva invisibilidade dos produtos e das propostas comerciais. O imaginário 

publicitário é calcado então em uma representação de estilos de vida e consumo, baseada 

numa encenação estereotipada:  

 

Em primeiro lugar, a apresentação dos produtos perde importância em proveito de 

uma encenação cada vez mais intensa. [...] Todavia, ao contrário do que sucedia na 

etapa anterior, a representação dos actores publicitários empobrece-se: já não são mais 

heróis ou personagens cuja densidade psicológica se adivinhava a partir da remissão 

intertextual para imaginários íntimos, pessoais, mas sujeitos banalizados, inscritos em 

lugares comuns, em clichês sociais, cuja função é só a de marcar enfaticamente um 

ambiente, um estilo de vida ou de consumo (CAMILO, 2010, p. 262). 

 

A campanha Taste the feeling, lançada em 2016 pela Coca-Cola (figura 4), por 

exemplo, traz o produto casualmente inserido em encenações de uma juventude despojada e 

descompromissada, com personagens aparentemente entregues a um dolce far niente. Apesar 

de um apurado tratamento estético, não há a proposição explícita de um jogo de 

decodificações imagéticas ou textuais. A tônica é a proposição de um estilo de vida através da 

sua representação estilizada. E o produto, apesar de ter uma visibilidade privilegiada nas 

composições visuais, é visualmente subjugado à encenação, sendo apresentado como um 

elemento coadjuvante da cena. 

 
Fonte: Adweek

45
 

 

Para Camilo, a perda gradativa da referencialidade comercial gera uma modificação 

estrutural no discurso publicitário, reduzido então “a um discurso mitológico original, com e 

sobre objectos, relativamente aos quais, só dificilmente se reconhecem propostas concretas de 
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<http://www.adweek.com/creativity/here-are-25-sweet-simple-ads-coca-colas-big-new-taste-feeling-campaign-

169075/#/>. Acesso em 03 dez. 2017. 

Figura 4 - Anúncios da campanha Taste the feeeling (2016), da Coca-Cola 
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consumo” (CAMILO, 2010, p. 263). E como consequência, as mercadorias se transformam 

em artefatos culturais, à medida que sua função torna-se cada vez mais simbólica do que 

comercial. Por essas duas vias, o autor sustenta a sua tese de desconfiguração, fenômeno que, 

segundo o próprio, passaria a ocorrer com maior intensidade a partir da década de 1990, com 

o desenvolvimento da filosofia empresarial do branding 
46

. O que coincide com a quarta era 

do marketing apresentada por Boone e Kurtz: a era relacional. Nesta fase, as empresas 

buscam um relacionamento de longo prazo com o cliente em uma base de consumo constante. 

Segundo os autores, a chave para essa mudança comportamental é transformar necessidades 

em desejos atrelados à marca. Assim, “a necessidade de um par de calças pode ser convertida 

em desejo de jeans e, mais além, para aqueles da Abercrombie & Fitch ou da Lucky Brand 

Jeans” (BOONE; KURTZ, 2012, p. 13).  

O conceito de desconfiguração adiciona portanto, à cronologia de Leiss et al., uma 

etapa extra e atual nessa perspectiva histórica, em consonância com à fase mais 

contemporânea do marketing, apontada por Boone e Kurtz. A desconfiguração refere-se a 

uma ruptura essencialmente discursiva, porém que se reflete em todos os aspectos da 

comunicação publicitária, formada por uma série de situações ou “fenômenos indiciáticos” de 

uma inversão da intertextualidade com outros campos, para a fundação, através das marcas e 

do branding, de um dispositivo de produção autônomo e hipertextual: 

 

As dinâmicas textuais das mensagens deixam de reflectir os discursos de outros 

domínios de expressão e acção social que eram tão fundamentais na gestão das 

imagens de marca. Em contrapartida, a publicidade e de uma forma geral toda a 

comunicação promocional, suportada agora por potentes estruturas tecnológicas de 

disseminação e de inculcação de mensagens, passa a assumir-se como um dispositivo 

de produção e de hegemonia cultural, ao mesmo tempo que se despoja de algumas das 

características mais marcantes, concretamente a sua referencialidade (comercial) e a 

sua dimensão estratégica – daí a vertente desconfigurativa da publicidade 

contemporânea (CAMILO, 2010, p. 254, grifo nosso). 

 

Marcas como Coca-Cola e a brasileira Skol, por exemplo, demonstram uma adaptação 

ao processo de desconfiguração, no momento em que experimentam ampliar seus territórios 

semióticos, em estratégias de licenciamento e co-branding, a produtos além da sua linha de 

produção. Como exemplo, peças de vestuário com a marca Coca-Cola e peças de decoração 

com a identidade visual da cervejaria (figuras 5 e 6).  
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 O termo branding se refere ao gerenciamento estratégico de marcas. Para Kotler e Armstrong (2015, p. 252), a 

habilidade de construção e gerenciamento de marcas. Em uma visão mais culturalista, Fontenelle (2017, p. 94), 

enxerga o branding também como “reconhecimento, apropriação e gestão de padrões culturais”, prática 

conduzida de forma sistemática por profissionais denominados de coolhunters ou caçadores de tendências. 
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Fonte: Coca-Cola Jeans
47

 

 

Figura 6 - Objetos de decoração da campanha Skol Design 

 

Fonte: Papo de Buteco
48

 

 

A marca Itaú, desenvolve em paralelo a uma publicidade voltada aos serviços 

bancários, uma comunicação institucional em que estes são sequer mencionados. Tampouco 

emerge nessa comunicação, os aspectos corporativos da instituição. Apenas uma 

disseminação de ideias e valores socioculturais, conectados entre si pela premissa/slogan Isso 

muda o mundo (figura 7). 
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 <http://www.cocacolajeans.com.br/>. 
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 <http://papodebuteco.net/skol-design-a-skol-que-vira-objeto-de-decoracao-depois-de-beber>. 

Figura 5 - Catálogo on-line de roupas com a marca Coca-Cola 
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Figura 7 - Anúncio da série Isso muda o jogo (2014) do Banco Itaú 

     

Fonte: Revista Exame
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Como forma de delinear com mais precisão os contornos da publicidade 

contemporânea em sua fase desconfigurativa, utiliza-se aqui como parâmetro aquilo que 

Camilo (2010) apresenta como “situações ilustrativas dos fenômenos de desconfiguração”. 

Tratam-se de características basilares, às quais são articuladas as contribuições dos 

acadêmicos brasileiros. Às quatro situações apresentadas pelo autor – ambiguidade, 

desmaterialização, hipertextualidade e hibridismo – é proposto, nesta pesquisa, o acréscimo 

de mais cinco, geradas por desdobramentos daquelas. A saber: universos simbólico-

ideológicos, interatividade/participação, autonomia, imiscuidade e espetacularização. Estas 

nove características basilares são aqui definidas como elementos delineadores da publicidade 

contemporânea, em consonância com o princípio da desconfiguração. Como demonstra 

graficamente a figura 8, representam um esforço de delineamento do fenômeno a partir do 

estabelecimento de fronteiras capazes de lhe atribuir contornos mais definidos. E são 

apresentados a seguir, em um ordenamento que melhor demonstra o encadeamento lógico 

entre eles. O quadro 4 fornece uma visão do seu conjunto, com uma breve síntese descritiva 

de cada um, sendo um auxílio remissivo para sua compreensão.  

Vale ressaltar que muitas destas características já eram apontadas em estudos 

anteriores, mas cujo foco passava à margem das particularidades mais contemporâneas da 
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 <https://exame.abril.com.br/marketing/itau-une-carnaval-e-copa-em-nova-campanha/>. 
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publicidade, como sua relação com a emergência das plataformas digitais. Rocha (1995a, p. 

27) já destacava que  

 

[…] o que menos se consome num anúncio é o produto. Em cada anúncio ‘vende-se’ 

‘estilos de vida’, ‘sensações’, ‘emoções’, ‘visões de mundo’, ‘relações humanas’, 

‘sistemas de classificação’, ‘hierarquia’ em quantidades significativamente maiores 

que geladeiras, roupas ou cigarros. 

 

Assim como Nakagawa (2007), apontava para a primazia de uma dimensão lúdica e do 

entretenimento na construção discursiva e imagética dos anúncios impressos, em detrimento 

da dimensão persuasiva, tornando a persuasão “menos incisiva, quase imperceptível” 

(NAKAGAWA, 2007, p. 163). Observações que podem ser associadas aos elementos da 

ambiguidade, hibridismo e espetacularização, por exemplo. Dessa forma, o objeto que se tenta 

delinear aqui caracteriza-se muito mais por continuidades do que por rupturas, mas 

certamente pelo caráter hiperbólico que tais características vêm a ganhar na composição do 

que se pode chamar de uma publicidade contemporânea. 

 

Figura 8 - Elementos delineadores da publicidade contemporânea, em sua fase de 

desconfiguração 

 

Fonte: CAMILO, 2010 (adaptação do autor) 
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Quadro 4 - Elementos delineadores da publicidade contemporânea, em sua fase de 

desconfiguração 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

1. Hibridismo Configurações textuais formadas pelo cruzamento de diversos gêneros 

comunicacionais (entretenimento e/ou informação), ao ponto de ser 

impossível distingui-los separadamente no produto resultante (o que é 

publicidade, cinema, jornalismo, videoclipe, telenovela...?). 

2. Desmaterialização Promoção de marcas em detrimento de mercadorias e/ou propostas de 

vendas. Marcas tornam-se significantes de uma filosofia empresarial, 

capazes de chancelar os mais variados produtos. 

3. Ambiguidade Ausência na mensagem de elementos estruturais que possam demonstrar 

configurativamente a sua relação de pertença à publicidade enquanto 

gênero de comunicação. As textualidades da publicidade deixam ser 

reconhecidas enquanto tal.  

4. Universos simbólico-

ideológicos 

Imaginários de marca que irão se adaptar às mais variadas situações de 

caráter comercial ou corporativo (publicidade social, pro bono, cívica, 

ecológica, mensagens políticas e/ou ideológicas). Mecanismo global de 

produção textual ao serviço de uma cultura de marca. 

5. Hipertextualidade 

 

Dinâmica de repercussão textual em que as mensagens se abrem a outros 

textos em progressão, criando rotas em que os destinatários são mais ou 

menos livres para traçar o itinerário das marcas.  

6. Interatividade / 

participação 

O termo interatividade refere-se às atividades no âmbito da recepção 

controlada pelas instâncias produtoras. E participação, às dinâmicas de 

apropriação e significação por parte dos consumidores. 

7. Autonomia Autonomização do discurso publicitário da chancela comercial. Autonomia 

das marcas dos seus referentes primordiais (produtos). Autonomia do 

ambiente cultural: as mensagens publicitárias já não estabelecem relações 

de intertextualidade com outras produções simbólicas dotadas de 

legitimidade sociocultural. Usam, ao invés, a hipertextualidade e os 

universos marcários para criar sua própria esfera de legitimidade. 

8. Imiscuidade A publicidade contemporânea revela a ambição de substituir esferas de 

ação e expressão social pela produção simbólico-ideológica da marca, 

transformando esferas públicas em suportes de mensagens publicitárias ou 

domínios de intervenção comercial.  

9. Espetacularização Uso de artifícios que lhe confiram à marca e à sua presença uma dimensão 

espetacular. Esfera surreal (inverossímil, utópico, fabuloso) e esfera 

subjetiva (práticas, valores, identidades e hábitos de vida dos próprios 

consumidores). 

 

Fonte: CAMILO, 2010 (adaptação do autor) 

 

1.2.1.1 HIBRIDISMO 

 

O hibridismo é visto aqui como a característica mais aparente do processo de 

desconfiguração da publicidade e, ainda que de formas distintas, está presente em todos os 

estudos que serviram de base a este levantamento. Ele diz respeito ao cruzamento do gênero 

publicitário com diversos outros gêneros comunicacionais e até mesmo culturais e artísticos, 
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gerando produtos que já não se conseguem classificar de forma precisa (CAMILO, 2010, p. 

269).  

Para Lipovetsky, a hibridização é uma característica da “era transestética 

hipermoderna” e faz parte da dinâmica de constante desterritorialização do projeto capitalista, 

na qual a publicidade tem seu papel destacado:  

 

Não há somente conjunção entre domínios outrora opostos, há desregulamentação de 

fronteiras, mistura de esferas e das categorias, dissolução das antigas hierarquias de 

gêneros. É o tempo da mixagem da arte e da indústria, da arte e da publicidade, 

da arte e da moda, da moda e do esporte, do design e da escultura (LIPOVETSKY, 

2015, p. 91, grifos nossos). 

 

Amparado em Canclini, Covaleski (2010, p. 31) afirma que o hibridismo se caracteriza 

por “um trânsito entre regiões fronteiriças entre os elementos que se mesclam, podendo existir 

maior contundência de um perante o outro ou a completa transformação dos dois elementos 

de origem no terceiro, de destino”. Os esforços de Covaleski (2010) recaem justamente sobre 

a compreensão de uma publicidade híbrida, decorrente do agregamento ao seu discurso 

narrativo, de elementos associados a outras formas de expressão, além das funcionalidades de 

interação e compartilhamento. E como tese, defende que a conjunção entre elementos 

publicitários e aqueles oriundos da cultura do entretenimento irá gerar um terceiro e novo 

componente: o entretenimento publicitário interativo.  

A ideia de um amálgama entre a publicidade e a cultura do entretenimento tem gerado, 

desde a década de 90, neologismos que, em sua própria composição nominativa tentam 

abarcar os produtos derivados dessa hibridização, como advertainment, Madison & Vine e 

branded content. A intenção implícita nestas estratégias parece ser a legitimação do gênero 

publicitário como parte da oferta de entretenimento da indústria cultural. O conceito de 

entretenimento é compreendido por Covaleski (2010. p. 62) como,  

 

um produto destinado a sorver de ludicidade os momentos vagos e de contemplação 

dos indivíduos, e que possibilita, ao mesmo tempo, fruição estética e distração 

intelectual, contribuindo, ainda, para a formação cultural do público-receptor e para 

movimentar uma pujante indústria de lazer e conteúdo. 

 

É a lógica do entretenimento midiático que tem pautado, por exemplo, as estratégias 

publicitárias da categoria branded content do Cannes Lions. Como a citada no flash #2 (início 

da seção 1.2). O curta-metragem promovido pela marca Santander, teve noite de estreia ao 

estilo das grandes produções hollywoodianas (figura 9) e chegou a ser exibido em 14 salas de 

cinema, segundo o release da campanha. O publicitário P.J. Pereira, um dos jurados do 
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festival, declara em entrevista sobre o filme que campanhas como Além do dinheiro “são 

seriamente comprometidas em oferecer um momento de diversão e competir não somente 

com outros anúncios, mas com o entretenimento tradicional” (NUDD, 2017).  

 

Figura 9 - Cartaz e lançamento do curta-metragem Além do dinheiro 

 

Fonte: MRM//MCCANN Madri 

 

Se produtos como Além do dinheiro podem cumprir a rigor, para determinados 

públicos, a genuína função do entretenimento é um caso a ser investigado. Especialistas da 

área de entretenimento revelam-se céticos em relação a essa ambição, argumentando que a 

obssessiva preocupação das marcas com suas reputações e as consequentes camadas de 

revisão, terminam gerando conteúdos “engessados” e limitados a essa zona de segurança 

(TAUBE, 2015). Mas a intenção subjacente aos produtos do “entretenimento publicitário 

interativo” é claro: conciliando a dimensão promocional com uma dimensão lúdica e 

interativa, tornar uma possível categorização entre entretenimento ou publicidade cada vez 

menos precisa.  

 

1.2.1.2 DESMATERIALIZAÇÃO 

 

Assim como o hibridismo, a desmaterialização é uma característica fortemente 

estruturante neste esforço de delineamento. E diz respeito ao progressivo desaparecimento, na 

comunicação publicitária, da mercadoria, produtos e/ou serviços, em detrimento das marcas. 

Como explica Camilo (2010, p. 265), “a exploração de uma produção simbólica, chancelada 
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por um logótipo, por uma marca, vai favorecer a emergência de um tipo de comunicação que 

já não se pode considerar publicitária, pois os objectos, enquanto produtos e propostas de 

venda encontram-se definitivamente desvalorizados”.  

Como potenciais geradoras de símbolos, as marcas têm evoluído historicamente para 

uma existência cada vez mais transcendente dos produtos que representam. Em sua obra Sem 

logo: a tirania das marcas em um planeta vendido, a canadense Naomi Klein (2005) elabora 

um manifesto contra o seu crescente poder corporativo em todas as esferas sociais, 

simbolizado por marcas estrategicamente arquitetadas para obter uma dimensão mais que 

comercial, humana. A tarefa central das grandes corporações desloca-se cada vez mais da 

produção de bens, para a gestão dessas entidades simbólicas, num esforço multidisciplinar 

conhecido internacionalmente na literatura do marketing como branding. Para Klein (2005, p. 

27), as grandes marcas atuais ultrapassam o caráter simbólico de outrora e atingem uma 

dimensão espiritual:  

 

Segundo o velho paradigma, tudo o que o marketing vendia era um produto. De 

acordo com o novo modelo, contudo, o produto é sempre secundário ao verdadeiro 

produto, a marca, e a venda de uma marca adquire um componente adicional que só 

pode ser descrito como espiritual. A publicidade trata de apregoar o produto. O 

branding, em suas encarnações mais autênticas e avançadas, trata da transcendência 

corporativa.  

 

Semprini (2010) acrescenta que não é apenas na comunicação publicitária que o 

produto desaparece. Mas no próprio mundo físico, através, por exemplo, da miniaturização de 

artefatos tecnológicos e da digitalização de produtos audiovisuais, que se refletem em music 

players cada vez menores e, mais além, à música armazenada em nuvem e acessada por 

streaming. A virtualidade das transações financeiras através do advento do home banking 

também reflete uma desmaterialização do dinheiro. “Estas modalidades [desmaterializadas] 

de consumo, em virtude de parcela importante do imaginário e do simbólico que as 

constituem, entram em ressonância particular com a lógica de marca.” (SEMPRINI, 2010, p. 

47). Se em tantos casos, o produto já nem pode ser visualizado materialmente, é a marca que a 

assume naturalmente o protagonismo. 

A centralidade da marca como fonte de produção de discursos permite a criação de um 

fluxo constante de conteúdos que depende cada vez menos das mercadorias e suas 

características comerciais. É em torno quase sempre das marcas, e não das mercadorias, que 

giram os conteúdos de diversos gêneros e formatos que operam sob o movimento do 



54 

advertainment ou do branded content, para citar algumas das principais estratégias 

contemporâneas.  

Nos três flashes apresentados inicialmente, apenas uma das campanhas está atrelada a 

um produto: a conta 1|2|3Smart do banco Santander, que é mencionada nas peças como 

patrocinadora do filme (Conta 1|2|3Smart apresenta...), isto é, como mais uma marca. Todas 

as campanhas, porém, promovem prioritariamente as marcas e seus respectivos conjuntos de 

ideias, valores e posicionamentos em relação a questões sociais. Como ressalta Klein, a 

publicidade contemporânea é pródiga em vender marcas e em promover o seu relacionamento 

com os consumidores. Até mesmo porque, salvo em casos de inovação, já não há mais tanto o 

que se dizer sobre os produtos, seus modos de uso ou funcionamento. E a diferença entre eles 

se dá muito mais pela “personalidade” que lhes é investida pela marca. O protagonismo da 

marca será aprofundado mais a frente na seção 2. 

 

1.2.1.3 AMBIGUIDADE 

 

A ambiguidade pode ser vista como uma consequência lógica do hibridismo e do 

progressivo apagamento da dimensão mercadológica atrelada a bens materiais definida 

anteriormente como desmaterialização. Como consequência do hibridismo, a produção 

simbólica publicitária assume formatos que se situam numa zona fronteiriça entre o próprio 

gênero publicitário, pouco reconhecível após sucessivas reconfigurações, e os diversos 

gêneros do entretenimento midiático, passíveis de apropriação em estratégias marcárias. 

“Nalguns anúncios já nada existe na mensagem que possa significar configurativamente a sua 

relação de pertença à publicidade enquanto gênero de comunicação”, sentencia Camilo (2010, 

p. 263). Um exemplo dessa imprecisão ou ambiguidade decorrente da hibridização é a decisão 

tomada em 2016 pelo festival Cannes Lions, ao retirar a categoria branded content do seu rol 

de premiações, para transformá-la num festival paralelo, denominado de Lions Entertainment. 

Segundo a organização do festival, o objetivo do evento é “Comemorar a criatividade que vai 

além das comunicações de marca, para criar entretenimento e cultura autênticos - através da 

música, entretenimento e esporte que realmente constrói o engajamento da marca” (CANNES 

LIONS, 2017, trad. nossa)
50

. Sobre esta mudança, um estrategista de marketing alerta que 

“iremos ver cada vez mais marcas investindo em entretenimento genuíno; de documentários a 

                                                      
50 “

Celebrating creativity that goes beyond branded communications to create authentic entertainment and culture 

- through music, entertainment and sport that truly builds brand engagement”. 
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filmes, da comédia ao drama, das experiências ao vivo às narrativas seriadas” (MATTHEWS, 

2016). Tudo isso revela o claro propósito de uma irremediável fusão entre as indústrias da 

publicidade e do entretenimento, com vistas à progressiva dissolução de suas fronteiras. 

O processo de desmaterialização do consumo e a consequente ascenção das marcas 

também constitui um pré-requisito para a ambiguidade da mensagem publicitária. A partir do 

momento em que desaparecem o produto, serviço ou proposta comercial, a especificidade 

referencial da mensagem deixa de ser “produtiva ou comercial (referente a uma mercadoria), 

para ser assumidamente simbólica e corporativa (relativa a uma marca)” (CAMILO, 2010, p. 

264). Em tom mais denuncista e referindo-se aos publieditoriais, Quessada (2003) afirma que 

a “imprecisão entre informação e comunicação” tem sido um recurso estratégico para conferir 

mais credibilidade à comunicação corporativa das marcas: “Ao sair de seu quadro de 

enunciação tradicional, ela [a publicidade] engendra um efeito de turvação entre o que é 

publicitário e o que não é, entre o que tem a ver com informação e o que se relaciona à 

comunicação, entre o que é comercial e o que não é” (QUESSADA, 2003, p. 83). Num 

momento em que a publicidade enfrenta as crises da atenção, da saturação e do cinismo 

(SCHWARTZ, 2002), a sua dissolução em novas combinações de linguagem com os gêneros 

do entretenimento midiático é apontada como o próprio futuro do campo. E a ambiguidade 

aqui descrita pode ser vista como, mais do que uma consequência natural desse caminhar, um 

verdadeiro recurso estratégico para sua sobrevivência. 

 

1.2.1.4 UNIVERSOS SIMBÓLICO-IDEOLÓGICOS 

 

As vantagens da marca sobre a mercadoria em termos de flexibilidade, versatilidade e 

potencialidade enquanto objeto que lastreia a produção de signos publicitários é um fato em 

comum a todos os aspectos até aqui abordados. McCracken (2012, p. 196) ressalta que “o 

produto e o serviço são um conjunto de propriedades físicas, funções e significados”. Nesse 

caso, os significados teriam uma relação intrínseca com a materialidade da mercadoria ou a 

funcionalidade do serviço. Já as marcas funcionam como “baldes de significado” 

(McCRACKEN, 2012, p. 197), que passam a ser então associados a “uma alma, uma 

identidade distintiva que toca no fundo dos consumidores e transcende a representação física 

em termos de forma do produto” (BATEY, 2010, p. 27). Já para Camilo (2010), a marca 

permite a criação de “galáxias de sentido” ou “imaginários de marca”: 
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Nesta nova conjuntura criam-se prioritariamente imaginários de marca que 

posteriormente se vão adaptar às mais diversas situações de cariz comercial ou 

corporativo. Esta particularidade possibilita explicar alguns dos fenômenos 

contemporâneos da publicidade, concretamente as campanhas pro bono, ou as 

campanhas de publicidade social, cívica e ecológica, nas quais o mais importante é a 

transmissão de uma mensagem ideológica ou posição política e não a sua objectivação 

comercial (CAMILO, 2010, p. 265). 

 

Ainda segundo Camilo (2010, p. 266), “o business actual já não é o da 

comercialização de produtos, mas simplesmente o da disseminação de filosofias de marca”. A 

marca sobre a qual se debruça o estudo de caso desta pesquisa (ver cap. 3) é emblemática 

nesse sentido. Sob uma plataforma de campanha cria não somente uma produção simbólica, 

mas ações sociais que abrangem as áreas da educação, saúde, esportes e mobilidade urbana, 

reorganizando essas esferas sociais em uma versão estilizada e idealizada. Semprini (2010, p. 

285) refere-se ao projeto de sentido criado em torno das marcas como “mundos possíveis”, 

através dos quais as marcas se tornam fonte da imaginação social, em imaginários atraentes e 

sedutores, moldados pela organização de narrativas. A ideia da marca enquanto fonte 

geradora de narrativas também é explorada, de forma mais pragmática, por Roberts (2015, p. 

88), que recomenda como estratégia fundamental na construção de uma lovemark, a geração 

de histórias: “histórias fabulosas; combinando passado, presente e futuro; explorando os 

sonhos; grandes mitos e ícones; e instilando inspiração”. 

No desenvolvimento do conceito de publicização, Casaqui (2009; 2011) enfoca um 

interesse particular: a construção de universos simbólico-ideológicos pelas marcas, utilizando 

representações espetacularizadas dos sistemas produtivos. O autor observa como a esfera da 

produção é reinventada em narrativas de consumo amparadas pelo apelo lúdico das novas 

tecnologias e do jogo de participação dos consumidores nos processos produtivos. Apelos 

como “o banco do planeta”, “isso muda o mundo”, “o carro do futuro” ou “construa esse 

projeto com a gente” emergem das estratégias em que os processos fabris reais são ocultados 

e o consumidor é convocado ao posto de coprodutor, capaz de fornecer ideias e influenciar na 

produção e construção das marcas e suas mercadorias. E através desta estratégia, “as 

corporações assumem o papel simbolicamente construído de agenciadores de movimentos 

sociais, de gestos humanitários, de transformações sociais e de comunhão de sujeitos”  

O universo simbólico-ideológico de uma marca refere-se, portanto, ao conjunto de 

potenciais emoções, valores, ideais e narrativas capazes de ser a ela associados, em um 

sistema de coerência com sua personalidade (McCRACKEN, 2012) ou arquétipo (BATEY, 

2010), e negociadas com o público consumidor, seja dos seus produtos ou da sua produção 

simbólica. Esse universo simbólico funciona como fonte geradora de discursos e narrativa. É 



57 

maior dos que as campanhas e conteúdos isoladamente. E também é expandido pela atividade 

espectatorial propiciada pelo ambiente conversacional das mídias digitais. Como explica 

Casaqui (2009, p. 3), a publicidade investe na criação de planos de realidade alternativos, nos 

quais “a marca recorta e dá significado aos elementos evocados do mundo em função de sua 

lógica”, excluindo, naturalmente, informações que fragilizem sua imagem. É esse construto 

que permite, como demonstrado nos exemplos ilustrativos desta seção, a uma operadora de 

telefonia celular dialogar com o público sobre democracia, e bancos privados, sobre valores 

que o dinheiro não compra e paixão pelo esporte.  

 

1.2.1.5 HIPERTEXTUALIDADE 

 

A criação e expansão de um universo simbólico-ideológico ou “mundo possível” 

(SEMPRINI, 2010), sustentado por uma produção de conteúdo intensa, só se tornaria um 

projeto viável com a emergência da comunicação digital, que devolve à publicidade a 

liberdade temporal, ampla variedade de formatos e inúmeras possibilidades de 

experimentação (SANTOS, 2014, p. 29). Quase todas viabilizadas pelas tecnologias de 

participação social ou a nova geração das comunicações mediadas por computador (CMCs), 

que se distinguem por permitir aos usuários participação coletiva, colaboração em massa e 

interatividade social (CHAKA, 2010, p.628). O cenário tecnológico criado pela convergência 

entre mídias emergentes e tradicionais (JENKINS, 2009) é premissa básica para característica 

da hipertextualidade, apontada por Camilo. Para o autor, a estratégia de legitimação das 

marcas se baseia em uma produção textual “maciça, contínua e dominante”, viabilizada por 

essa matriz tecnológica: 

 
No âmbito desta produção textual, as mensagens – de cariz publicitário ou não – 

encadeiam-se infinitamente entre si, rementendo constantemente para outras 

complementares ou redundantes, coerentes, numa espécie de progressão geométrica 

que só é viável por estar suportada por estruturas tecnológicas de disseminação e de 

replicação adequadas, convenientemente privatizadas, i.e., chanceladas pela marca 

(CAMILO, 2010, p. 268). 

 

Camilo refina a ideia de hipertextualidade, a partir de sua oposição com a 

intertextualidade:  

 

A esta dinâmica em que as mensagens se abrem a outros textos numa perspectiva de 

progressão (e já não de evocação, como sucedia na intertextualidade); quando elas se 

fundamentam em rotas, rumos, como se fossem itinerários a partir dos quais os 

destinatários são mais ou menos livres para traçarem os imaginários das marcas, a este 

fenômeno de repercussão textual designamos por hipertextualidade (CAMILO, 2010, 

p. 268). 
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O raciocínio de Camilo sintetiza boa parte das estratégias publicitárias que utilizam o  

aparato tecnológico contemporâneo para multiplicar os pontos de contato com o consumidor, 

em estratégias multimodais – operando diversos modos comunicativos, como textos, gráficos, 

imagens etc. – e policontextuais – envolvem múltiplos contextos digitais, como 

compartilhamento, jogos, mensagens etc. Se na intertextualidade as associações se dão entre o 

conteúdo publicitário e o universo cultural que o circunda – filmes, livros, notícias etc. -, na 

hipertextualidade, a marca constrói um universo próprio, composto de uma miríade de 

conteúdos associados entre si. A hipertextualidade é a tônica de vários estudos em torno da 

relação entre a publicidade e o ecossistema midiático atual. Oliveira e Carrera (2014, p. 73) 

defendem o conceito de publicidade pervasiva, para compreender a ação publicitária que 

passa a explorar “não só os espaços virtuais e as mídias, como também se apropria dos 

espaços urbanos, em um movimento de recuperação da materialidade substituída pelo 

branding da segunda metade do século XX”. A ideia de pervasividade apresenta uma ampla 

interseção com a ideia de hipertextualidade, pois como destacam as autoras, “pervasivo é que 

se espalha, que se infiltra, que penetra; presente ao mesmo tempo em todas as partes, que 

tende a se propagar ou se estender totalmente por meio de diversos canais, tecnologias, 

sistemas, dispositivos [...]” (OLIVEIRA; CARRERA, 2014, p. 70). As autoras também 

ressaltam que esse grau de pervasividade não seria alcançado sem o suporte de adventos 

tecnológicos, como as mídias locativas e os dispositivos móveis. 

O ambiente digital também é a tônica do conceito de ciberpublicidade, trabalhado pelo 

grupo de pesquisa ReC: Retórica do Consumo (UFF/CNPq)
51

. Entre as rupturas obsevadas em 

um mapeamento da reconfiguração do fazer publicitário na atualidade, Atem e Tavares (2014) 

destacam o contato perene com o consumidor, com o auxílio de novos instrumentos de 

pesquisa de mercado do tipo datamining ou mineração de dados e das redes sociais. E o papel 

ativo que este consumidor assume no desenrolar das interações.  

 

Na Ciberpublicidade, o consumidor não apenas responde (positivamente ou 

negativamente) aos apelos de uma campanha publicitária. Ele é convocado a participar 

das campanhas, a coconstruir sua narrativa, a ser um coenunciador das marcas. Sem a 

interação, on-line e off-line, desse hiperconsumidor (também chamado de prosumer), 

não há sequer campanha (ATEM; TAVARES, 2014, p. 131). 

 

Também filiado à ideia da ciberpublicidade, Figueiredo (2014, p. 140) acrescenta que 

“quanto mais o consumidor se interessa, mais informações ele pode procurar; maior contato 
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 <http://www.rec.uff.br/>. 
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com a marca ele pode ter; mais ele pode participar daquela comunidade e se tornar um 

interessado pela marca”. Casaqui analisa esse movimento a partir de um dos componentes do 

mapa das mediações de Martín-Barbero, a socialidade, propiciada pelo ambiente interativo e 

dialógico: 

 

[...] compreendemos a socialidade (combinatória entre Matrizes Culturais e 

Competências de Recepção/Consumo) como coprodutor que doa seu trabalho, muitas 

vezes de forma gratuita, sem remuneração, pois incorpora também o papel do fã, 

daquele que deseja a participação, que se imagina capaz de dar ideias, de influenciar o 

outro e o projeto como um todo, sentindo-se parte de uma comunidade imaginada 

(CASAQUI, 2011, p. 147). 

 

É importante ressaltar que o papel mais ativo do consumidor, que trafega por esses 

múltiplos pontos de contatos em lógica hipertextual, não significa necessariamente uma 

autonomia cognitiva ou intelectual. As possibilidades de percurso já são estrategicamente 

planejadas nas campanhas e as rotas de percurso, embora ofereçam grande margem de 

flexibilidade, são em grande parte previstas pelos estrategistas. A publicidade almeja uma 

atividade espectatorial circunscrita às pré-determinações da instância produtora, beneficiado-

se das vantagens de consumidor engajado, mas buscando o risco zero (SANTOS, 2014). 

Jenkins et al. (2013, p. 97/7916) denuncia a forma esquemática como o mercado publicitário 

tem utilizado seus conceitos de convergência e participação:  

 

Muitos mercadólogos e produtores de mídia têm se apegado a noções simplificadas 

destes fenômenos, noções que distorcem sua percepção das necessidades, desejos e 

atividades de seu público. Ideias como ‘conteúdos gerados por usuários’ e 

‘plataformas de marca’ ignoram a larga história e poder da cultura participativa, 

definindo colaboração apenas em termos corporativos. 

 

Como exemplificado no flash #1, ao convocar os cidadãos ao protesto contra as desigualdades 

no processo eleitoral estadunidense, a marca em questão mecaniza e simplifica o ato político 

em alguns cliques atrelados à marca, a sua proposição discursiva e canais de disseminação. O 

que revela que a malha hipertextual das marcas não está necessariamente atrelada a um ideal 

de emancipação e autonomia da recepção. 

 

1.2.1.6 INTERATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 

Como desdobramento natural do conceito de hipertextualidade, surge a interatividade 

e a participação. Para Jenkins (2009), a interação é a atividade subordinada ao script previsto 

pela instância produtora. Enquanto a participação diz respeitos às dinâmicas autônomas de 
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significação e apropriações pelos consumidores. No caso de campanhas que se beneficiam de 

recursos do ambiente digital, a atividade espectatorial é quase sempre planejada pelas 

instâncias produtoras, como normas de instruções e conduta para a participação no projeto. 

Jenkins et al. (2013, p. 201, tradução nossa)
52

 colocam como características dos textos 

producentes
53
, “abertura, pontas soltas e lacunas que permitem aos espectadores uma leitura 

do material de acordo com seus repertórios e experiências próprias” Porém, alertam para o 

fato de que as marcas evitam criar textos producentes porque materiais abertos à interpretação 

tomam o controle dos significados das suas mãos. Dessa forma, a atividade interpretativa do 

espectador é usualmente circunscrita à teia hipertextual da campanha. 

Em pesquisa anterior (SANTOS, 2014), foram analisados os esquemas de conteúdo 

gerado por usuário (CGU). Constatou-se que as proposições de colaboração criativa se 

constituem em um importante vetor de engajamento dos usuários e podem ser divididas em 

duas modalidades: na primeira, a produção espectatorial é um input ou um ponto de partida 

para o trabalho de uma equipe artística; na segunda, a produção espectatorial é o output da 

estratégia, ou o produto de saída. Na primeira modalidade são solicitados do público 

depoimentos, histórias ou performances que servirão de base para um produto elaborado por 

profissionais. Na segunda modalidade, é a própria produção espectatorial, como videos 

amadores, por exemplo, que são tomadas como produto final. Nesse ultimo caso, a relevância 

se desloca da produção em si para a participação mais intensa dos usuários. 

Jenkins et al. (2013, p. 127, tradução nossa)
54

 explicam que esse jogo de interesses 

mútuos entre marcas e consumidores pode ser simbiótico, com o público  

 
utilizando conteúdos de marcas como transmissores de significado cultural e como 

recursos para seu cotidiano. De fato, as companhias estão tirando proveito do trabalho 

deste público, mas é crucial não ver esse processo como pura exploração, negando 

dessa forma as várias maneiras pelas quais o público se beneficia da sua participação 

voluntária nesses esquemas. 

 

As campanhas baseadas em CGU propõem aos seus espectadores a oportunidade de 

participar, de maneiras diversas e com graus distintos de liberdade, da criação dos produtos 

audiovisuais delas derivados. Fato que, sem dúvidas, representa uma expansão nos limites da 

integração entre produtores e consumidores de conteúdos. Foi ressaltado, porém, que as 
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 “openess, loose ends, and gaps that allow viewers to read material against their own backgrounds.” 
53

 Utilizando a expressão de Fiske (1989), producerly, referem-se a materiais mais abertos a ressiginificações por 

parte das audiências. 
54

 “They are deploying both media texts and brand messages as carriers of cultural meanings and as resources 

for everyday life. Indeed, companies are often profiting from this audience labor, but it’s crucial not to paint this 

wholly exploitation, denying the many ways audience members benefit fromtheir willing participation in such 

arrangments.” 
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proposições de co-criação são extremamente facilitadas, seja pela simplicidade da proposta 

criativa – enviar um registro de 1 segundo ou contar uma história de amor mal-sucedida – 

como pela simplicidade técnica, onde pesa o componente tecnológico como facilitador desse 

processo. A atividade criativa é operacionalmente simplificada, conformando-se ao “traço 

lúdico do jogo [...] que visa primeiramente predispor o destinatário a fruir e envolver-se com a 

‘questão’ proposta pelo texto” (NAKAGAWA, 2007, p. 162-163). Conclui-se, inclusive, que 

essa formatação essencialmente lúdica e prazenteira afasta a mobilização espectatorial em 

torno destas campanhas de uma atividade mais consciente do ponto de vista coletivo ou até 

mesmo político, que Jenkins definiria como cultura participativa. 

 

1.2.1.7 AUTONOMIA 

 

O que é aqui definido como autonomia tem como base dois aspectos distintos. O 

primeiro se refere à autonomia das marcas dos seus referentes primordiais, os produtos. E, o 

segundo à “autonomização do discurso publicitário da chancela de referencialidade 

comercial” (CAMILO, 2010, p. 265). Ambos já foram explanados nas seções sobre 

desmaterialização (1.2.1.2) e da ambiguidade (1.2.1.3), respectivamente. Mas o que se discute 

neste ponto especificamente é a consequência desses processos. Em particular, o intento 

claramente perceptível nas estratégias mais contemporâneas de transformar a produção 

simbólica das marcas em uma cultura própria e dotada de legitimidade sociocultural. 

A ideia de marcas como centrais de conteúdo, que emerge do levantamento discursivo 

de estrategistas de marketing no início deste capítulo (ver 1.1), revela que o domínio da 

produção de conteúdos e de canais próprios de difusão são parte de um projeto de completa 

autonomia da marca simbólica, transformada dessa forma em um agente comunicacional.  

O ponto central do que aqui se define como autonomia é, no entanto, a busca de uma 

legitimidade dessa produção marcária enquanto produto cultural, ao invés de comercial. Esse 

desejo de legitimação cultural se revela na declaração que define o festival Entertainment 

Lions, citado em 1.2.1.3:  

 

O Entertainment Lions celebra a criatividade que transforma conteúdo em cultura. 

Inscritos devem demonstrar ideias notáveis; isto é, trabalhos criados para romper 

limites, comunicar uma mensagem de uma marca ou para se conectar com 

consumidores de novas maneiras (CANNES LIONS, 2017, grifo nosso, trad. nossa)
55

. 
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 “The Entertainment Lions celebrate creativity that turns content into culture. Entries will need to demonstrate 

ideas that are unskippable; that is, work which captivated in order to cut-through, communicate a brand message 

or connected with consumers in a new way”. 
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O caso denominado de flash #2 no início dessa sessão traz, por exemplo, uma 

instituição bancária que, através de um curta-metragem, convoca a sociedade para uma 

discussão sobre a importância das experiências afetivas da vida, em detrimento do dinheiro. E 

o faz utilizando canais próprios - como website, plataformas sociais e salas de cinema - e 

convocando talentos proeminentes da indústria cinematográfica. Numa inversão da relação 

entre mídia e publicidade, esta última passa a pautar noticiários: a imprensa noticia surpresa a 

reflexão proposta por um banco e exalta a iniciativa. A fantasia distópica apresentada pelo 

produto audiovisual traz um “mundo possível” que alerta o espectador para os valores mais 

importantes da sua vida, colocando a marca em uma condição paternal de uma instituição 

financeira sensível e conselheira. A campanha revela, dessa forma, a engenhosidade de uma 

marca autônoma o suficiente para construir e moldar uma produção simbólica orientada às 

suas estratégias de ordem comercial e discursiva, mas que circula entre esferas socioculturais 

como um produto da própria indústria cultural.  

 

1.2.1.8 IMISCUIDADE 

 

A imiscuidade ou interpenetração das discursividades marcárias nas mais diversas 

instâncias do espaço social é uma consequência dessa “forma-marca” (SEMPRINI, 2010) 

autônoma, que se projeta além da esfera comercial. A partir de uma perspectiva crítica, este 

fenômeno tem sido examinado por uma gama de autores, ainda que sob diferentes conceitos, 

como lógica de marca (SEMPRINI, 2010), cultura de marca (CAMILO, 2010), cultura 

publicitária (COELHO, 2007), além dos próprios conceitos de publicidade pervasiva 

(OLIVEIRA E CARRERA, 2014) e publicização (CASAQUI, 2009, 2011), supra-abordados.  

O flash #1 do início da seção, por exemplo, relata o caso de uma grande operadora de 

telefonia celular que, através de uma ação de guerrilha
56

, anuncia-se como a instância capaz 

de resolver um problema crucial das eleições estadunidenses: a dificuldade de acesso dos 

eleitores de baixa renda às urnas, por conta de filas e de uma espera que pode durar um dia 

inteiro. Oferecendo seus pontos de venda como cabines de votação (figura 10), a marca 

convoca o eleitor americano às urnas, legitimando-se como um vetor pró-democrático.  
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 A expressão marketing de guerrilha designa ações que não dependem de veiculação nos veículos de mídia 

tradicionais, possuindo, portanto, um baixo custo e alto impacto gerado por seu caráter inovador. 
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Figura 10 - Ações da campanha Boost your voice 

 

Fonte: Coloribus Advertising Archive
57

 

 

Especialistas em marketing apontam o engajamento social como o vetor de expansão 

das marcas nas próximas décadas. Em relatório global sobre o comportamento dos 

prossumidores
58

, o instituto de pesquisa de mercado Havas conclui que, diante do ceticismo 

das populações em relação a líderes econômicos, políticos e religiosos, a atuação social de 

marcas e organizações pode suprir a lacuna deixada pela falência moral de tais instituições: 

"Em todo o mundo, pessoas esperam que as grandes companhias intervenham onde os 

governos falharam, que contribuam com soluções de crises crônicas como pobreza, falência 

dos sistemas educacionais e mudanças climáticas" (HAVAS WORLDWIDE, 2013, p. 3). 

Em uma perspectiva crítica, autores ressaltam que a crescente imiscuidade das marcas 

nas esferas da vida pública revelam o desenvolvimento de uma lógica capitalista e neoliberal, 

em conjunto com a mercantilização do espaço social. Para Coelho (2007, p. 156, grifo nosso), 

“a disseminação social da publicidade, sua presença em espaços como consultórios médicos, 

salas de museus e corredores de universidades, faz com que seja possível a caracterização da 

cultura contemporânea como uma cultura publicitária”. Para Semprini (2010, p. 256), a 

lógica de marca “parece introduzir uma lógica funcional, pragmática, racional, da ordem do 

balanço contábil, custo benefício, no interior de esferas (como a cultura, a saúde ou a 

educação) das quais, se imagina, deveriam ser excluídas”. Para Camilo, é através da 

onipresença discursiva que a marca “vai progressivamente propondo e impondo, por 

disseminação, a sua própria esfera de legitimidade” (CAMILO, 2010, p.268). Para Fontenelle 

(2017, p. 88), “as corporações deixaram de buscar inspiração no reino da representação e 

passaram à tarefa de se produzirem como cultura através de suas marcas”, processo que 
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culmina com marcas “buscando construir a cultura à sua imagem e semelhança, integrando 

tudo aquilo que poderia ser a diferença, tornando-se nossa segunda natureza”. De acordo com 

essa lógica, a cultura é pano de fundo para a verdadeira protagonista: a marca. Um exemplo 

bastante emblemático dessa lógica aconteceu na cidade de Salvador, Bahia, em junho de 

2016, com a inauguração da Escolab, uma parceria da prefeitura da cidade com o Google 

(figura 11). O grau de imbricação da marca com o projeto educacional da gestão pública da 

educação na cidade é traduzido na manchete da notícia divulgada no portal da educação da 

própria prefeitura: “Prefeitura e Google discutem projeto de educação em tempo integral para 

Salvador”
59

. Na parceria, o gigante da tecnologia digital oferece um pacote de produtos físicos 

e práticas pedagógicas, conhecido como “ferramentas Google for Education”. E numa 

estratégia conhecida no campo do marketing como co-branding, o órgão público se alinha à 

imagem de inovação e modernidade tecnológicas que compõem a essência da marca Google. 

 

Figura 11 - Sede da Escolab em Salvador - Bahia 

 

Fonte: Exame
60

 / Lucas Melo (Ag. A Tarde)
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Outro aspecto importante da imiscuidade das marcas e sua cultura no seio das 

sociedades é a invasão dos espaços públicos, “cada vez mais transformados em suportes de 

mensagens publicitárias ou em domínios de intervenção comercial” (CAMILO, 2010, p. 267). 

Estratégias como o marketing de guerrilha, intervenções urbanas e, mais recentemente, o live 

marketing
62

, transformam lugares como avenidas, praças, centros comerciais e aeroportos em 

palco para espetáculos-surpresa, oferecidos gratuitamente pelas marcas. Para Moreira e 

Carrera (2014, p. 72) essa infiltração nos espaços urbanos revela uma busca da materialidade 
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perdida pela publicidade em seu processo de midiatização.  Como resultado, o cidadão de 

qualquer metrópole brasileira é cortejado cotidianamente pela presença cordial e gentil das 

marcas, que já não o interpela para a venda da mercadoria, mas para momentos inusitados, 

como happenings, degustações de produtos e intervenções urbanas como bicicletas gratuitas. 

Através de uma contínua difusão de produção simbólica e da criação de universos 

simbólico-ideológicos, as marcas instauram uma cultura própria, que passa a disputar pelo 

espaço e atenção, desafiando as estruturas ideológicas e textualidades vigentes (CAMILO, 

2010, p, 267). O sistema de produção simbólica das marcas, como demonstra o próprio 

conceito mercadológico de centrais de conteúdo, utilizam-se da hipertextualidade para criar 

uma produção textual “contínua, maciça e dominante”, capaz de gerar “uma progressiva 

asfixia das indústrias culturais e culturas populares vigentes” (CAMILO, 2010, p. 268).  

 

 1.2.1.9 ESPETACULARIZAÇÃO  

 

O último aspecto delineador aqui levantado remete ao início deste capítulo, mais 

precisamente para a cena da lua azul de uma marca fictícia de cosméticos. Público e 

anunciante embasbacados com a materialização do símbolo visual de uma marca em pleno 

céu de Nova Iorque. Se na ficção, o evento foi fruto de uma feliz coincidência, na vida real 

poderia ser fruto de uma ação promocional, de guerrilha ou live marketing, para citar alguns 

dos termos da publicidade-acontecimento.  

A comunicação acontecimental, como definida por Lipovetsky e Serroy (2015, p. 

298), “tem como objetivo a criação de acontecimentos cujo caráter singular, excepcional, 

espetacular permite chamar a atenção e marcar os espíritos”. Ainda segundo os autores, a 

“hipertrofia do espetacular” reforça o caminho de autonomia da referencialidade comercial 

acima abordado: 

 

Rejeitando esse primado do objeto, afirmou-se uma nova publicidade que visa distrair, 

surpreender, seduzir, fazer sonhar, comover, criar uma mitologia: a publicidade se 

pretende inovadora à maneira da arte, descolada como a moda, divertida como uma 

festa, onírica como o cinema (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 297). 

 

O flash #3 traz a ação do banco brasileiro que consegue surpreender mesmo naquele 

que já seria o maior espetáculo do futebol mundial: a Copa da Fifa. Ao levar para o gramado 

uma batucada composta com batidas de coração de torcedores de todo o país, a marca se 

sobressai com o registro inesperado, emotivo, lúdico e metafórico (figura 12).  
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Figura 12 - Ações da campanha Batucada do coração 

 

Fonte: Canal do Itaú no YouTube
63

 

 

Para Camilo (2010, p. 245), o fascínio das marcas está associado à produção de 

artifícios da ordem do espetacular, podendo remeter o público a uma esfera surreal, “em 

referência à qual as marcas fascinam pela sua capacidade de evocar dimensões inverossímeis 

ou utópicas [...]”. Moreira e Carrera (2014, p. 72) complementam ao afirmar que “a 

publicidade pervasiva, característica da publicidade contemporânea, utiliza a busca de uma 

epifania lúdica calcada pelo entretenimento para oferecer uma experiência capaz de produzir 

afecções duradouras nos sujeitos interatores”.  

A comunicação-acontecimento retira, dessa forma, as marcas de uma esfera cotidiana 

e/ou ordinária para elevá-las ao panteão das entidades sobrenaturais, capazes de criar eventos 

que desafiam a normalidade da vida comum.  

 

1.2.2 A MARCA CONTEMPORÂNEA 

 

Todas as características delineadoras do que aqui se define como publicidade 

contemporânea, ou a publicidade em processo de desconfiguração, têm um eixo articulador 

comum: a marca. A entidade simbólica capaz, assim como a própria publicidade, de 

congregar os dois domínios fundamentais do circuito econômico: a produção e o consumo. O 

primeiro domínio refere-se a uma realidade produtiva e fenômenos de oferta, reportando-se 

“às gamas e às séries, aos protótipos, às referências de fabrico e de fabricante”. O segundo 

domínio refere-se à realidade comercial, remetendo às “esferas de consumo e às dinâmicas de 

procura” (CAMILO, 2010, p. 235). No fenômeno marca também se evidencia um movimento 

temporal que o desloca paulatinamente do primeiro para o segundo domínio. É na esfera do 

consumo que a marca se amplia do seu caráter funcional – a demarcação, singularização e 

denominação de uma mercadoria, empresa ou serviço – para um caráter semiótico e mesmo 
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cultural, delimitando e identificando também valores e expectativas situados além da esfera 

microeconômica, como segurança, liberdade, equidade social, rebeldia, entre outros. Como 

explica Rocha (1995a, p.62), 

 

Mediatizando a oposição, desfazendo e conciliando a interação existente entre estes 

dois domínios, a publicidade recria a imagem de cada produto. Pela atribuição de 

identidade ela os particulariza e prepara para uma existência não mais marcada pelas 

relações de produção. Agora, pelas marcas do mundo dentro do anúncio, o produto 

vive em meio a relações humanas, simbólicas e sociais que caracterizam o consumo.  

 

A ideia de uma transição de uma publicidade moderna para uma publicidade 

contemporânea, em que o processo de configuração e reconfigurações observados na primeira 

é substituído por outro de desconfiguração, é aplicada por analogia às marcas. Embora a 

marca tenha sido a coluna central de todo o levantamento realizado até este ponto, faz-se 

necessário ainda aprofundar alguns aspectos a respeito da sua dimensão hiperbólica na 

sociedade contemporânea, bem como as fragilidades e os impasses decorrentes da visibilidade 

que esta posição lhe impõe. 

 

1.2.2.1 MARCAS, CULTURA E SOCIEDADE 

 

Fruto da modernidade industrial, o fenômeno marca surge da necessidade de 

“identificar os bens e serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e diferenciá-los 

dos competidores” (DE CHERNATONY & RILEY, 1997
64

, apud BATEY, 2010, p. 26). Essa 

configuração mais elementar das marcas pode remeter aos primórdios da história humana, 

abarcando: artesãos que já criavam marcas de comércio para proteger a si e a seus 

consumidores contra imitações de qualidade inferior; rancheiros que marcavam o gado para 

identificá-lo mais facilmente; e até mesmo oleiros do antigo Egito que colocavam símbolos 

nos tijolos para identificar sua procedência (BATEY, 2010, p. 24). Quessada (2003, p. 132) 

afirma que somos a civilização da marca desde a heráldica medieval, a arte dos brasões que, 

na visão do autor, serviam, assim como as marcas atuais, “tanto para a constituição da ordem 

social quanto para sua expressão estética”. 

 Com o desenvolvimento da sociedade industrial e a sofisticação dos sistemas de 

produção e consumo de bens, as marcas foram ganhando cada vez mais importância, a partir  

dessa função primordial e mais tradicional de nomear, identificar e diferenciar bens de 
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consumo em um contexto de progresso do consumo de massa. Exercem dessa forma, sua 

função de referência: ser fator de identificação e distinção. Como explica Semprini (2010, p. 

27), “ao longo dessa fase [1958-1973], as marcas ostentam objetivos relativamente modestos. 

Elas permanecem circunscritas ao universo do consumo e concretamente relegadas aos 

médios e grandes centros comerciais a elas reservados”. O autor ressalta ainda outro aspecto 

fundamental para a contingência das marcas à sua função referencial: as restrições da 

comunicação publicitária, “limitada pelas possibilidades de difusão relativamente modestas e 

ainda reguladas por uma legislação restritiva e pelo monopólio público do audiovisual” 

(SEMPRINI, 2010, p. 27). 

Para Semprini, o ponto histórico decisivo para a transformação da marca moderna -  

símbolo de identificação - para o que aqui se define como marca contemporânea, ou pós-

moderna, como por ele definido, foi a década de 1980. O que coincide com a era do lifestyle 

na evolução da discursividade publicitária (ver 1.2.1). Nesse período, confluíram as condições 

necessárias para que as marcas de tornassem construtos simbólicos capazes de articular “um 

discurso, um imaginário, uma rede de atributos cognitivos e simbólicos, de propor um 

universo organizado de significados no interior do qual o produto ou o serviço 

desmaterializado pode encontrar um lugar, um sentido e um vetor de projeção” (SEMPRINI, 

2010, p. 47). Entre essas condições destacam-se: um ciclo de retomada do crescimento 

econômico após a crise petrolífera da década de 1970; o rápido e expressivo desenvolvimento 

da comunicação publicitária; e a perspicácia de artífices da comunicação empresarial que 

perceberam as marcas enquanto entidades autônomas de criação, a exemplo do italiano 

Oliviero Toscani (SEMPRINI, 2010, p. 28). As polêmicas campanhas do fotógrafo italiano 

para a grife Benneton (figura 2) representaram, certamente, um tour de force no processo de 

condução das marcas para o status de sistemas de produção simbólica. Para Semprini, 

estrategistas como Toscani e o francês Jacques Ségéla, 

 

Compreenderam, sobretudo, que as marcas ultrapassariam as fronteiras limitadas do 

consumo para invadir o espaço social e que haveria uma fusão entre a lógica 

comercial, historicamente própria das marcas e uma lógica espetacular mais geral, que 

prevalecia nas sociedades dominadas pela comunicação (SEMPRINI, 2010, p. 28). 

 

Sob a batuta de Toscani, a Benetton se tornou um projeto exitoso do que Semprini 

define como forma-marca ou do que aqui se define como marca contemporânea: um construto 

simbólico, comunicacionalmente autônomo da mercadoria, e com ampla influência na esfera 
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da discursividade social global. Uma prova disso é o projeto Fabrica
65

, um centro de pesquisa 

em comunicação criado em 1994, patrocinado pela marca, e que funciona, entre outras 

funções, como sua agência de comunicação e relações públicas. Localizado na cidade italiana 

de Treviso, o centro abriga estudantes e pesquisadores, envolvidos em projetos de design, 

comunicação visual, fotografia, interação, vídeo, música e jornalismo. A exemplo da revista 

Colors Magazines (figura 13), todos os projetos desenvolvidos têm como matriz o universo 

simbólico-ideológico da marca, elaborado a partir do olhar questionador e não-convencional 

de Toscani sobre questões como o racismo, a epidemia global da AIDS, intolerância ou, mais 

recentemente, da crise entre o continente europeu e os refugiados de guerras. A cada ano, 

quarenta jovens são convocados para implementar projetos de comunicação inovadores, 

gerando um fluxo de produtos simbólicos, ao mesmo tempo em que experimentam novas 

possibilidades de linguagem (FABRICA, 2015). A Fabrica pode ser vista, inclusive, como 

uma experiência exitosa em torno do conceito de centrais de conteúdo, descrito em 1.1.  

 

Figura 13 - Capas da revista Colors 

 

Fonte: colorsmagazine.com 

 

O êxito e o legado de Toscani revelam de forma contundente a profunda imbricação 

das marcas e seus sistemas de produção simbólicas no âmbito extracomercial, bem como o 

aproveitamento a seu favor, dos espaços e fluxos informacionais das sociedades em processo 

de midiatização. No âmbito dos estudos acadêmicos contemporâneos, o termo midiatização se 

refere a “uma nova agenda de pesquisa para a reavaliação de questões antigas, porém 

fundamentais, acerca do papel e da influência dos meios de comunicação na cultura e na 
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sociedade”, enfatizando “a propagação, o entrelaçamento e a influência da mídia sobre outros 

campos ou instituições sociais, como a política, a guerra e a religião” (HJARVARD, 2014, p. 

13). O conjunto de estudos agrupados sob a teoria da midiatização compreende que a mídia é 

um elemento constituinte e indissociável das instituições sociais e culturais, isto é, uma 

condição estrutural de suas práticas. Indo além de uma simples esfera de mediação entre 

organizações e indivíduos.  

Em sua teoria social da mídia, Thompson (2002, p. 21) afirma que a compreensão do 

processo definido como midiação da cultura moderna “é fundamental para se entender o 

mundo de hoje, um mundo que é sempre mais atravessado de redes institucionalizadas de 

comunicação e em que as experiências das pessoas está cada vez mais mediada por sistemas 

técnicos de produção e transmissão simbólica”. E que o papel da mídia na constituição social 

é fundamentalmente cultural e simbólico, afinal os meios de comunicação “se relacionam com 

a produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são significativos para os 

indivíduos que os produzem e os recebem” (THOMPSON, 2002, p. 35, grifos do autor).  

O aparato teórico articulado até aqui fornece os subsídios suficientes para que seja 

apresentado o argumento central desta seção: a marca contemporânea é um construto 

simbólico, cada vez mais autônomo da sua função de referência, amplamente imiscuída nas 

esferas sociais e culturais de uma sociedade midiatizada e que conjura dessa forma, um 

projeto de poder. Se para Thompson, a empresa comercial é a instituição que representa 

paradigmaticamente o poder econômico, pode-se afirmar que através da marca, as 

corporações empresariais passam a atuar cada vez mais na esfera do poder simbólico. O 

crescente investimento das corporações no processo de valorização simbólica através das 

marcas se justifica pelo que Thompson define como estratégia de valorização cruzada ou 

estratégia de conversão de capital. Isto se dá pelo “uso do valor simbólico como um meio 

para aumentar ou diminuir o valor econômico, e vice-versa” (THOMPSON, 2002, p. 206). 

Thompsom (2012, p. 39) ainda assinala que, “[...] estas diferentes formas de poder 

[econômico, político, coercitivo e simbólico] comumente se sobrepõem de maneiras 

complexas e variadas”. Nesse contexto, as marcas avançam também sua influência na direção 

da esfera cívica e política, pautando questões de ordem social, ética e cultural nos conteúdos 

difundidos via comunicação publicitária. Como estratégia, a ampliação de seus territórios 

simbólicos com a consciência de que, a posteriori, poderão se converter em valor econômico. 

Como ressalta Camilo (2010, p. 238, grifos do autor), “um processo de marcação 

constitui uma actividade que é semelhante à performance simbólica de circunscrição de um 

território, de uma região”. A simbologia do território é de suma importância para a 
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argumentação aqui proposta, por duas razões. Em primeiro lugar porque reitera a ideia de um 

projeto de poder institucionalizado. Como ressalta Fontenelle (2017, p. 86), “em nível culural 

mais profundo, o branding significa ‘marcar o mundo’, marcar toda forma de vida. Refere-se 

ao estágio do capitalismo no qual a ‘experiência vivida’ torna-se mercadoria”. Quessada 

(2003, p. 53) denuncia que num contexto em que as esferas de poder se confundem,  

 

o poder – a potestas, a potência de agir – escapou das mãos dos políticos para 

encarnar-se sobretudo nas grandes empresas transnacionais. Hoje, são elas que 

‘podem’; são elas que detêm a potência de agir e decidem de maneira cada vez mais 

visível os modos de organização do coletivo, substituindo assim, progressivamente, a 

autoridade do poder político: portanto, são elas que têm doravante o poder. 

 

Em segundo lugar, porque expansões territoriais envolvem disputas. O avanço do 

poder e influência das marcas nas múltiplas instâncias socioculturais não se dá sem 

resistência. De um lado, ativistas sociais que denunciam a invasão da cultura publicitária e sua 

lógica mercantil às esferas socioculturais (ver 1.2.2.2). E do outro, o próprio público, que no 

ambiente participativo das plataformas sociais, desafia o caráter “racionalizado, 

expansionista, e centralizado” (DE CERTEAU, 1998) das estratégias institucionais, em 

práticas de questionamento, discussão e reinterpretação da comunicação das marcas, como 

demonstra o estudo empírico da recepção no capítulo 4.  

 

1.2.2.2 ENTRE ÊXITOS E CRISES 

 

O projeto de poder das marcas é sintetizado pelo que Semprini denomina de lógica de 

marca, uma dinâmica em que “as marcas perseguem a ampliação de sua área de atuação e de 

aplicação além da clássica esfera do consumo (bens e serviços) em direção a um número 

crescente de territórios (espetáculo, esporte, política, cultura, etc.)”, observando porém que 

“por outro lado, esse poder ostentado é  atravessado por múltiplas linhas de fratura” 

(SEMPRINI, 2010, p. 32). Ironicamente, é exatamente dessa ampliação de sua área de 

atuação para além da esfera do consumo de bens e serviços, que advém a fraqueza da marca 

contemporânea. Ao se expandir rumo a um número crescente de territórios, a marca torna-se 

vítima da visibilidade mediada, fenômeno que ameaça a arena política moderna e agora a 

imagem das grandes corporações e suas marcas. Por visibilidade mediada, entende-se o que 

Thompson (2012, p. 14) define como “um novo tipo de visibilidade de-espacializada”, que 

“permite uma forma íntima de autoapresentação das figuras públicas, livre das restrições de 

copresença”. Toma-se de empréstimo aqui, a lógica que Thompson utiliza para explicar a 
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crise da política, para a compreensão mais aprofundada das múltiplas manifestações de 

hostilidade da opinião pública enfrentada pelas marcas nas duas últimas décadas. O seu 

argumento é o de que quanto mais visibilidade mediada, mais fragilidade e problemas como 

gafes, vazamentos, explosões e escândalos. Para o autor, o escândalo mediado já pode ser 

considerado até mesmo como um gênero reconhecido e explorado pela indústria do 

jornalismo, ainda mais com a consolidação da sua vertente investigativa. E hoje, também pelo 

público em geral, munido pelas tecnologias participativas de comunicação. Como sintentiza 

Thompson (2012, p. 19),  

 

na era de alta visibilidade midiática, o domínio público se tornou um espaço complexo 

de fluxo de informação no qual palavras, imagens e conteúdo simbólico competem 

pela atenção, à medida que indivíduos e organizações procuram ser vistos e ouvidos 

ou impedir que outros o sejam. Obter visibilidade na mídia é ganhar uma espécie de 

presença ou reconhecimento no espaço público que pode ajudar a chamar atenção para 

a nossa situação ou fazer avançar nossa causa. Mas igualmente a visibilidade mediada 

pode ser usada como uma arma na tentativa de causar danos, prejudicar ou solapar 

nossos oponentes (THOMPSON, p. 19). 

 

Já referindo-se ao caso específico das marcas, Semprini (2010, p. 49) afirma que  

 

Enquanto a marca estava relegada a seu território original, o do consumo, ela atraía a 

atenção crítica apenas de um círculo restrito de especialistas. Mas a partir do momento 

no qual sua lógica ultrapassou as fronteiras do consumo para investir no espaço social 

em seu conjunto, ela se tornou, com razão, um tema de debate público. 

 

Nesse sentido, a obra manifesto de Klein (2008) continua uma importante referência 

no âmbito da crítica social às marcas. Klein abria ali, por exemplo, o rol de denúncias a 

marcas gigantes do setor de vestuário, que desde então terceirizavam sua produção em países 

asiáticos, sustentada por trabalhadores em regime de semiescravidão. No Brasil, são 

recorrentes denúncias do Ministério do Trabalho e Emprego que revelam condições de 

trabalho análogas às escravidão nos centros de produção terceirizados por várias marcas da 

indústria do vestuário nacional e internacional, a exemplo da M. Officer e Zara (TANJI, 

2016).  

O poder da marca contemporânea suscita questionamentos e protestos de ordens 

diversas. Organizações não-governamentais e iniciativas coletivas de consumo político 

desafiam e subvertem o poder semiótico e econômico das marcas, alertam para os malefícios 

ocasionados pelo capitalismo e consumismo exacerbado e lutam por uma publicidade mais 

responsável, quando não pelo próprio fim da publicidade. O movimento britânico 
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Brandalism
66

 se define como um coletivo de arte urbana que mobiliza artistas ao redor do 

mundo, para desenvolver ações criativas contra a publicidade nas ruas, em particular os 

anúncios impressos. Já o SumOfUs
67

, apresenta-se como uma comunidade global 

comprometida em controlar o poder desmedido das corporações e as distorções daí 

decorrentes. Na França, L’Observatoire Indépendant de La Publicité
68

 luta pela causa 

ambiental e o contra o uso leviano do apelo ecológico em campanhas publicitárias. A 

associação francesa Résistance à l’Agression Publicitaire
69

 luta contra os efeitos negativos do 

sistema publicitário, acusando a publicidade do cultivo de consumidores, “em detrimento de 

cidadãos conscientes e responsáveis” (R.A.C., 2018). De maneira mais lúdica o movimento 

global The Bubble Project
70

 subverte o discurso monológico das marcas, a partir de 

intervenções gráficas baseadas em balões de diálogos nas peças publicitárias veiculadas em 

espaços públicos. E o movimento Adbusters
71

 utiliza a própria linguagem publicitária para 

criar anúncios anti-consumismo.  

Semprini elenca algumas críticas de cunho social enfrentadas pelas marcas a partir de 

sua expansão para além do território comercial. A primeira delas é a desconfiança de que, 

libertas de sua função referencial e “liberadas nos vastos ambientes da discursividade social, 

[as marcas] acabem por devorar tudo que estiver no caminho, estremecendo completamente o 

equilíbrio de todo ecossistema sociossemiótico” (SEMPRINI, 2010, p. 6). A segunda é a de 

que “as marcas teriam falhado em sua promessa de democratização do consumo” 

(SEMPRINI, 2010, p. 6), ou que muitos dos produtos e serviços apregoados são privilégios de 

poucos. E como terceira dessas críticas, a indelével conexão das marcas com as corporações 

globais, muitas vezes envolvidas em denúncias de “corrupção, incompetência e 

irresponsabilidade” (SEMPRINI, 2010, p. 7).  

Para os interesses desta pesquisa, a primeira das três questões supracitadas tem uma 

importância particular, pelo seu próprio recorte: a relação entre usuários das plataformas 

sociais e os conteúdos difundidos pelas marcas. As redes sociais digitais emergiram como um 

espaço democrático e dialógico em um cenário de convergência midiática. Mas se tornaram 

também a nova seara para a expansão territorial da discursividade marcária. Compreende-se 

aqui esta discursividade como as determinações sócio-históricas e ideológicas embutidas na 

semântica discursiva das marcas (BARROS, 2004), isto é, os temas e a sua figurativização por 
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elas propostos.
72

 Usando seus universos simbólico-ideológicos como interface 

comunicacional, as marcas intentam travar um diálogo com os públicos que habitam os 

espaços virtuais compostos por estas plataformas. Como nos espaços urbanos, só que de 

modo muito mais veloz, as redes sociais digitais foram sendo paulatinamente povoadas pela 

presença ubíqua das marcas e seus conteúdos. Sendo espaços comunicacionais, as redes 

sociais digitais são constituídas essencialmente de trocas simbólicas, em que a moeda corrente 

é o diálogo e o intercâmbio de produtos simbólicos audiovisuais, incluindo imagens, vídeos, 

textos, emoticons, emojis, memes e outros tantos formatos que possam ser suportados pela 

tecnologia digital. 

Imiscuir-se nessa trama de trocas simbólicas e dialógicas é, portanto, objetivo 

fundamental para que a difusão de ideias e valores das marcas, ou nos termos do marketing, a 

sua “presença digital” aconteça. Tornar-se parte de diálogos e interações sociais, no entanto, 

significa destituir-se do caráter institucional e “encarnar-se” em personas capazes de 

estabelecer diálogos com humanos, no fluxo de trocas perene, dinâmico e, muitas vezes 

caótico das redes sociais digitais. A comunicação institucional, meramente difusora dos 

valores corporativos ou dos atributos das mercadorias, que imperou até então nos meios de 

comunicação tradicionais ou off-line, tem efeito parco e até negativo no ambiente social 

digital. Ela não se encaixa nas trocas dialógicas que o constituem. Pelo contrário, as atrapalha, 

as atravanca. O discurso institucional é um “falar de si”, que destoa do “falar de nós” que é 

todo diálogo.  

Como alternativa, as marcas parecem apelar cada vez mais para esferas alheias à 

realidade comercial, a exemplo do que Camilo define como esferas subjetivas. Neste caso, “os 

processos de marcação estão associados à evocação de práticas, valores, identidades e hábitos 

de vida dos próprios consumidores” (CAMILO, 2010, p. 245). A paixão pelo futebol, o 

consumo mais consciente, o envelhecimento saudável, o equilíbrio financeiro e a realização 

de sonhos, são alguns dos temas abordados pela marca estudada nesta pesquisa em seus 

diversos pontos de contato com o consumidor no ambiente digital. Mas, como visto mais 

acima (seção 1.2.1.6), os planos alternativos de realidade propostos pela marca são sempre 

recortados e moldados pela lógica por ela proposta. E os temas são, via de regra, abordados 

por um viés consensual e positivista. Afinal, o discurso publicitário, pelo seu próprio caráter 

persuasivo, carrega um indelével caráter manipulatório e monológico, sendo marcado pela 
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 “Os temas – conteúdos semênticos tratados de forma abstrata – e as figuras – o investimento semântico 

sensorial dos temas – constituem a semântica discursiva e asseguram a coerência semântica, temática e figurativa 

do discurso” (BARROS, 2004, p. 12). 
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“relatividade e precariedade dos julgamentos” e pela “exigência da afirmação sem 

contestação” (PÉNINOU, 1974, p. 104). Semprini (2010, p. 259) ressalta a tedência da lógica 

de marca “de formatar e de enquadrar rigidamente os significados [...] em detrimento da 

espontaneidade, da autenticidade e da diferença”.  

Em um profícuo estudo sobre os aspectos crítico-negativos do discurso publicitário, 

Figueiredo (2012) elenca oito elementos constitutivos que comumente levam as proposições 

discursivas das marcas ao descrédito
73

. Dois destes elementos são particularmente caros à 

análise das performances das marcas em sites de redes sociais: a não-negatividade e o desvio 

da materialidade. A não-negatividade se refere à apresentação apenas de um único ponto de 

vista, sempre eufórico em relação ao tema abordado: 

 

A publicidade é extremamente “não-negativa”, ou seja, apresenta com frequência 

apenas os aspectos eufóricos de seu Objeto de comunicação; apenas um ponto de 

vista. Não contempla outras questões associadas a tal objeto, outros pontos de vista, 

tampouco coloca-se no lugar do próprio captador. São raros os casos em que uma 

apresentação mais elaborada é apresentada, e mais raros ainda os casos em que uma 

polifonia verdadeira ocorre – e onde vários aspectos e pontos de vista sejam 

contemplados. Aspectos que, num primeiro momento seriam “negativos” para a 

marca, ou para suas intenções de venda, são obliterados no comercial – nem sempre 

da forma mais estratégica (FIGUEIREDO, 2012, p. 271).  

 

A apresentação de temas sob um viés consensual e positivista é uma das críticas 

enfatizadas por Klein, que denuncia que a lógica de marca, “não pode se desenvolver a não 

ser a preço de uma extrema simplificação das nuances, de um empobrecimento, de uma 

erradicação das diferenças, dos debates e dos conflitos que fazem a riqueza de uma cultura e 

de uma civilização” (KLEIN, 2008 apud SEMPRINI, 2010, p. 260). Péninou (1974, p. 104) já 

apontava para o caráter assertórico da publicidade como uma de suas principais fraquezas: 

“Empreendimento sem negação, capaz de celebrar com a mesma paixão as causas mais 

opostas, ela não decide entre o verdadeiro e o falso, opõe o meritório ao merecedor, e o 

desejável ao tentador”. Em um momento em que opinião pública e sociedade civil se 

esmiúçam em múltiplas reivindicações, muitas vezes antagônicas (ver 2.3), a servidão do 

discurso publicitário ao consenso pode se tornar um entrave à credibilidade e aceitação do 

gênero em ambientes dialógicos como as plataformas sociais.  

Já o desvio da materialidade se refere ao interesse comercial que subjaz a toda 

proposição marcária, por mais bem elaborada que seja: “O desvio da materialidade [...] refere-

se à constatação de que, por “baixo” de um discurso poético / sentimental / humano, há 
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sempre uma implicação materialista imediata na mensagem publicitária” (FIGUEIREDO, 

2012, p. 278). Para Figueiredo, a percepção da materialidade subjacente à discursividade 

social da marca cria um efeito de sentido negativo, percebido como uma “protuberância 

pontiaguda do DP
74

, que é capaz de ferir, se não ao menos arranhar, o captador e o PPS
75
” 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 280). Essa dissonância entre o processo interpretativo do receptor e 

o intento publicitário é claramente visível nos comentários que se sucedem a cada postagem 

de uma marca. Na campanha Batucada do coração (flash #3), por exemplo, a construção 

discursiva metafórica e emotiva em torno da emoção da torcida brasileira, não protege a 

marca de agressões hostis nas redes sociais, apontando para a instituição financeira e o setor 

bancário que se materializam por trás da marca.  

As duas características discursivas apontadas por Figueiredo, juntamente com os 

aspectos da crítica social às marcas sintetizadas nesta seção ajudarão a esclarecer boa parte 

daquilo que se define como dinâmicas de divergência no capítulo 4. A divergência sempre 

emerge pois, apesar de todo esforço em imiscuir-se na esfera subjetiva e dialógica das 

plataformas sociais, a marca é uma construção simbólica que sustenta em seu arcabouço um 

conjunto de forças econômicas e corporativas. É o representâmen de uma instituição 

empresarial que, no jogo de interesses econômicos, situa-se muitas vezes do outro lado do 

ringue do seu interlocutor: o consumidor. E essas assimetrias fatalmente aparecem nos 

esforços de interação entre marcas e pessoas, aos quais o marketing tenta atribuir o status de 

“relacionamento”.  

Uma possível dinâmica de convergência ocorre quando a marca consegue emular 

interações sociais com pessoas ou quando seus materiais simbólicos são utilizados de maneira 

positiva em interações entre elas. Nesses momentos pode-se dizer que houve uma sinergia 

entre os objetivos comunicionais da marca e as práticas interacionais das pessoas. Mas, a 

observação contínua de contato entre marcas e pessoas no ambiente digital social revela que 

essa convergência é inevitavelmente solapada pelas situações em que a assimetria se torna 

aparente. Nesses momentos, as pessoas lembram que marcas são corporações e também que 

são consumidoras de seus serviços e mercadorias. O que inclui defeitos relativos ao uso e 

sistemas de produção. Percebem enfim, que por trás do universo simbólico idealizado pela 

comunicação marcária, está o mundo imperfeito dos sistemas de produção industriais. Quando 

a assimetria vem à tona, o intento comunicacional das marcas falha. Gerentes de marketing 

começam a operar em modo de “gerenciamento de crise”.  
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A pergunta fundamental que deu início a este projeto é quais as dinâmicas de uso e 

apropriação envolvidas no consumo destes conteúdos pelas pessoas? E por outro lado, quais 

as estratégias utilizadas pela comunicação marcária para se encaixar às práticas 

sociointerativas dos usuários de plataformas sociais digitais? O esforço de comparar 

estratégias das marcas e táticas de uso e apropriação das pessoas coaduna-se com o objetivo 

de compreender as dinâmicas de interação entre a instância da produção, aqui representada 

pelas marcas, e a de recepção, pelas pessoas. Por isso mesmo, a recepção e consumo dessa 

intensa produção é o centro dos esforços do próximo capítulo teórico. 
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2 RECEPÇÃO E CONSUMO DA PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

A comunicação se produz no polo da recepção 

e não da emissão. 

Guillermo Orozco Gómez 

 

À guisa de ilustrar metaforicamente a relação entre o presente capítulo e o seu 

antecessor, será tomada de empréstimo uma breve passagem da obra de ficção científica de 

Arthur C. Clarke, 2001: Uma odisseia no espaço. Nas últimas linhas da epopeia interestelar, o 

comandante Bowman está sozinho em um pequeno veículo de reparos da grande nave, 

quando é sugado por um vórtice interdimensional. Após a travessia é surpreendido por uma 

imagem desconcertante: um céu branco e leitoso, salpicado por um padrão aleatório de pontos 

negros. Não demora a que o navegante solitário perceba que, na verdade, enxerga o sistema 

solar por uma dobra entre dimensões e que a imagem à sua frente é uma espécie de negativo. 

Ou o universo ao avesso. E tal visão muda de forma radical a sua noção do cosmo. De forma 

análoga, o olhar para o processo comunicativo entre marcas e consumidores a partir da 

produção discursiva destes últimos, ou de um suposto “avesso” do processo, traz os aspectos 

mais reveladores e particulares desta pesquisa.  

Aliás, a ideia de “avesso”, ou de que existe um ponto de partida para o processo e este 

se localiza no emissor institucionalizado, já não condiz, inclusive, com a visão trazida pelos 

Estudos Culturais e, mais tarde, pelos Estudos de Recepção, cujos autores vêm 

paulatinamente reivindicando a recepção como lugar de produção de sentido. Um ponto de 

vista construído a partir do reconhecimento do caráter polissêmico das mensagens, bem como 

da contextualização social, cultural e histórica do espectador da comunicação mediada 

eletronicamente: 

 

No processo de recepção, o telespectador não assume necessariamente o papel de 

receptor passivo. [...] Mentalmente, os telespectadores frente à televisão se veem 

partícipes de uma sequência interativa que implica diversos graus de envolvimento e 

processamento do conteúdo televisivo. Essa sequência começa com a atenção, passa 

pela compreensão, seleção, valoração do que foi percebido, seu armazenamento e 

integração com formações anteriores, e finalmente se realiza uma apropriação e 

produção de sentido (OROZCO, 2005, p. 31). 

 

A percepção de um “avesso” conota, portanto, uma suposta naturalização por parte do 

autor desta pesquisa, de um paradigma em que o processo comunicativo é pensado a partir das 

instâncias emissoras e da construção das suas formas simbólicas. A ideia de uma flecha que 

parte do emissor com alvo e missão pré-ajustados pode se tornar um paradigma tão 
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fortemente internalizado como a leitura da esquerda para a direita. E talvez, por isso mesmo, o 

polo da recepção, investigado de dentro e com um olhar empírico, tenha se constituído como 

essa visão do avesso: inicialmente desconcertante, mas certamente reveladora.  

Se no próprio campo dos estudos de comunicação, os estudos de recepção ainda se 

empenhem em um processo de legitimação, tal fato se deva, possivelmente, a essa visão 

paradigmática do processo, ainda ancorada na representação da flecha de Shannon e Weaver. 

O paradigma matemático é costumeiramente a primeira visão apreendida no mais tenro 

contato de estudantes com as teorias da comunicação. Ou seja, a própria lógica do ensino 

molda o olhar para uma percepção primeira da emissão institucionalizada, o que nem sempre 

condiz com a comunicação cada vez mais interativa, dialógica e participativa, que se constitui 

no ambiente digital.  

Trazendo a questão para a comunicação publicitária, tem-se de um lado, a marca 

contemporânea. Instituição simbólica que se revela cada vez mais como um artefato 

comunicacional ou dispositivo discursivo de alcance geral (SEMPRINI, 2010): isto é, uma 

instância produtora de um fluxo constante de formas simbólicas, distribuídas de modo amplo, 

público e gratuito através de plataformas digitais. Cujo alcance indistinto extrapola, inclusive, 

as fronteiras do que outrora se definia como público-alvo, seja da mercadoria ou da 

comunicação. Se “consumo e produção são faces da mesma moeda” (BACCEGA, 2011, p. 

34), qual a outra face desse intenso fluxo de produção de mensagens, cada vez mais 

autônomo, inclusive, da sua referencialidade comercial? Como ressalta Baccega (2011, p. 35), 

tanto o produto quanto o signo, só recebem seu acabamento final no consumo. O estudo 

empírico da recepção apresentado no capítulo 4, desvelou um processo de apropriação diverso 

e que se abre em um leque de usos. Muitos deles desafiam as hipóteses iniciais da pesquisa, 

como se discutirá na conclusão, ilustrando como o significado das formas simbólicas é 

negociado e reciclado em uma “fabricação” (CERTEAU, 1998). O que confere ao processo 

comunicativo, ao contrário do modelo da flecha, um aspecto muito mais circular, ou mesmo 

espiralado, na medida em que a apropriação e os usos fazem esses significados se deslocarem 

em camadas além da originalmente intencionada pelo emissor.  

Na Hermenêutica de Profundidade (HP) proposta por Thompson (2002), uma 

abordagem satisfatória do processo de apropriação deve levar em consideração “contextos 

sócio-históricos particulares, em que as pessoas, e grupos de pessoas, recebem as mensagens, 

que significado dão a essas mensagens, o quanto as apreciam e o quanto as integram em 

outros aspectos de suas vidas” (THOMPSON, 2002, p. 403). E, para tanto, faz-se necessária a 

combinação de uma análise sócio-histórica com a pesquisa etnográfica.   
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Para Thompson, um dos aspectos cruciais da análise sócio-histórica da recepção é a 

questão da estrutura social. “Analisar a estrutura social de um campo ou instituição é 

determinar as assimetrias e diferenças relativamente estáveis em termos de distribuição de, e 

acesso a, recursos de vários tipos, poder, oportunidades e chances na vida” (THOMPSON, 

2002, p. 198). Por isso, “identificar as diferenças, assimetrias e divisões”, em particular as 

“diferenças coletivas e duráveis em termos de distribuição e acesso a recursos, poder, 

oportunidades e possibilidade de realização” é pressuposto fundamental para a compreensão 

da estrutura social.  A observação de tais assimetrias é particularmente relevante para este 

estudo, uma vez que ele se debruça sobre uma relação historicamente assimétrica – aquela 

entre produtores e consumidores, mas que com a emergência das plataformas sociais digitais, 

passa por intensas turbulências em termos de negociação e distribuição de poder, recursos e 

acesso. Como ressaltam Jenkins, Ford e Green (2013, p. 2, tradução nossa)
76

: 

 

o público não é formado apenas por meros consumidores de mensagens pré-

construídas, mas pessoas que estão formatando, compartilhando, reelaborando e 

remixando conteúdos midiáticos de maneiras surpreendentes. E estão fazendo isso não 

como indivíduos isolados, mas dentro de redes e comunidades amplas, que lhes 

permitem espalhar conteúdos além das suas proximidades geográficas. 

 

No caso específico da comunicação publicitária, a produção simbólica das marcas vem 

sendo, nas redes sociais digitais, visivelmente questionada, reinterpretada e até mesmo 

subvertida nas diversas formas de remixes possibilitados por estas tecnologias.  

 

Figura 14 - Memes desafiam a imagem das marcas 

 

Fontes: Design Nerd
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 / Meme Generator
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 / Nerdices.com.br
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E não faltam exemplos de como a própria produção audiovisual da comunicação 

publicitária é usada como matéria-prima para questionar valores e imagem difundidos por 

marcas, em pequenos golpes geralmente bem-humorados e iconoclastas (figura 14). Essas 

disputas são aqui analisadas pela dicotomia estratégias versus táticas proposta por Michel de 

Certeau (1994). Certeau devota um olhar afetuosamente interessado pelo que o consumidor 

cultural “fabrica” com as imagens difundidas pelos artefatos culturais eletrônicos. Em 

particular, pela “bricolagem” feita com pedaços da cultura dominante, burlando regras e 

seguindo seus próprios interesses (SILVA, 2009, p. 84).  

Voltando a Thompson e à HP, além da análise sócio-histórica, a abordagem da 

recepção deverá se espraiar na empiria da apropriação cotidiana. Em consonância com a visão 

de Certeau, Thompson destaca o “caráter mundano da atividade receptiva”, por ele entendido 

como “o fato de que a recepção dos produtos da mídia é uma rotina, uma atividade prática que 

muitos indivíduos já integram como parte de suas vidas cotidianas”. E sentencia que “se 

quisermos entender a natureza da recepção, deveremos nos aproximar dela com uma 

sensibilidade para os aspectos rotineiros e práticos da atividade receptiva” (THOMPSON, 

2012, p. 65). A esse olhar sobre a apropriação cotidiana da produção simbólica da marca Itaú, 

é dedicado o estudo netnográfico, descrito no capítulo 4.  

O presente capítulo, enquanto abordagem teórica da recepção, tem como objetivo 

levantar, discutir e tensionar os conceitos teóricos fundamentais à compreensão da circulação 

e recepção da produção simbólica da comunicação publicitária nas plataformas sociais 

digitais
80

. Para tanto, são articulados os seguintes eixos de discussão: recepção e consumo; 

consumo e identidade; e usos e apropriações. O primeiro eixo pretende localizar o consumo 

no campo dos estudos de recepção e estes, por sua vez, no seio dos estudos culturais. E, em 

seguida, desdobrar alguns dos seus principais aspectos, a saber: o consumo material, o 

consumo simbólico, o consumo cultural e o consumo midiático. O segundo eixo enfatiza o 

reconhecimento do consumo, em particular o simbólico-cultural como um dos principais 

vetores constitutivos da auto-identidade ou self contemporâneo. E o terceiro, discute aspectos 

do processo cotidiano e rotineiro de apropriação dos produtos simbólicos da mídia pelos 

indivíduos, a partir dos conceitos de apropriação e usos.  
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 Compreende-se aqui que, no ambiente digital, recepção e circulação são faces de uma mesma moeda, uma vez 

que é a atividade da recepção que promove a circulação das formas simbólicas. Gerando o que se chama no 

jargão do mercado de alcance orgânico.  
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A comunicação publicitária e o ambiente digital são vistos como o recorte particular 

para essa abordagem. A publicidade e as mídias sociais são, na contemporaneidade, elementos 

indissociáveis dos fenômenos consumo e identidade, imbricando-se em combinações variadas 

como se revela nas próximas linhas. Ao fim, espera-se não uma visão exaustiva dos temas em 

questão, mas um olhar possível do contexto sócio-histórico que circunda a recepção e o 

consumo dessa produção simbólica publicitária cada vez mais farta, desconfigurada e 

autônoma de uma referencialidade comercial. 

  

2.1 RECEPÇÃO E CONSUMO: MAPEANDO E LOCALIZANDO OS CONCEITOS 

 

A metáfora e discussão propostas no início deste capítulo introduzem a ideia da 

recepção como um lugar legítimo de produção de sentido, alinhando-o dessa forma, com a 

perspectiva dos estudos de recepção. Um campo em formação, que ganha corpo com o 

objetivo de desfazer as presunções oriundas das visões simplesmente informacionais ou 

exclusivamente estruturalistas. O modelo informacional surgiu de um uma visão técnica e 

pragmática da comunicação e foi representado pelo paradigma de Shannon e Weaver
81

 ou 

teoria matemática da informação. Na visão dos ciberneticistas, a comunicação seria 

basicamente um processo de transmissão de informações, cuja eficácia podia ser medida pela 

otimização da transferência de mensagens do emissor para o receptor, com máxima 

fidelidade, isto é, menor ruído (RÜDIGER, 2011, p. 19). Rüdiger aponta as limitações do 

modelo informacional, destacando que de acordo com essa visão, 

 

As pessoas se comunicam visando a determinados objetivos, com propósito 

puramente instrumental, por meio de procedimentos técnicos, em que não há lugar 

para os conceitos de compreensão, sentido e interpretação, não há lugar para o 

entendimento dos processos comunicativos como fontes de conhecimento 

(RÜDIGER, 2011, p. 30). 

 

Quando aplicado à comunicação humana
82

, o modelo informacional antevê o receptor 

como um sujeito passivo, controlado em uma lógica de causa e efeito, levando a um evidente 

déficit hermenêutico na compreensão do processo comunicativo. Analogamente, a análise 

definida como estrutural, isto é, das características estruturais, formais ou da organização 

interna das formas simbólicas, irá oferecer também uma visão parcial do processo de 

comunicação. Como ressalta Thompson (2002, p. 370), quando descontextualizada das 
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 A teoria matemática da comunicação nasce no âmbito dos estudos da engenharia de sistemas de comunicação 

entre máquinas (RÜDIGER, 2011, p. 19). 
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condições sócio-históricas da produção e do processo interpretativo da recepção, “pode 

tornar-se um exercício abstrato [...] e insensível ao que está sendo expresso pelas formas 

simbólicas, cuja estrutura ela procura desvelar”. Para o autor, a abordagem meramente formal 

pode conduzir a uma “falácia do internalismo”
83

, referindo-se a métodos exclusivamente 

internalistas, como a análise semiótica, a análise do discurso ou mesmo a visão crítica da 

indústria cultural da Escola de Frankfurt. Como lembra Rocha (1995b, p. 81), “o centro da 

crítica ao paradigma formalista é nítido. Trata-se do subjetivismo, isolando pesquisador e seu 

objeto, ambos presos na vertigem e no fascínio do poder da teoria”. Vale ressaltar, que 

Thompson não irá descartar a legitimidade e relevância de tais abordagens, mas defender a 

sua combinação à contextualização sócio-histórica e ao olhar etnográfico sobre as condições 

de produção e recepção das formas simbólicas. O desenvolvimento de um olhar mais voltado 

para o processo receptivo se daria, no entanto, de forma gradual no campo dos estudos da 

comunicação.  

Em um profícuo estudo sobre a constituição dos estudos de recepção (ER), Itania 

Gomes (GOMES, 2004) oferece uma perspectiva histórica que revela um reconhecimento 

progressivo do papel ativo do consumidor de textos da mídia. Esse “avançar” é pontuado por 

três grandes marcos: a abordagem voltada para a “audiência” de uma forma generalizada; a 

abordagem dos “estudos dos efeitos” da comunicação sobre estas audiências; e, por fim, a 

chegada aos estudos de recepção propriamente ditos.  

Como pesquisas de audiência, compreende-se “aquelas investigações que procuram 

dar conta, quase sempre de modo quantitativo, de quem são as pessoas que ouvem, assistem 

ou leem um determinado veículo ou programa” (GOMES, 2004, p. 14, grifo nosso). Gomes 

destaca ainda, a “abordagem estatística” como sua principal característica
84

. Segundo 

McQuail (2003, p. 364),  

 

a palavra ‘audiência’ é muito comum como termo coletivo para ‘receptores’, no 

modelo sequencial simples do processo de comunicação de massas (fonte, canal, 

mensagem, receptor, efeito), empregue pelos pioneiros do campo de invetigação sobre 

os media.  
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Como observa McQuail, muitos destes estudos também se debruçam sobre os efeitos 

ou impacto que os meios de comunicação têm sobre estas audiências ainda 

“descorporificadas”. Escosteguy (2010, p. 72) refere-se, como exemplo, à “survey de 

audiência”, método empírico tradicional e positivista, voltado para a detecção dos efeitos dos 

media.  

Já os estudos dos efeitos são desdobrados por Gomes em três ciclos históricos. Um 

primeiro ciclo, dos efeitos diretos e imediatos, que perdura até a década de 1940 e é “marcado 

pela metáfora da agulha hipodérmica e pelo modelo matemático de comunicação” (GOMES, 

2004, p. 21). Nesta fase, denominada por Mcquail (2003) de “os media todo poderosos”, eram 

creditados aos meios de comunicação um “considerável poder para formar opinião e crenças, 

mudar hábitos de vida e moldar o comportamento de acordo com seus controladores” 

(McQUAIL, 2003, p. 423).  

O segundo ciclo de estudos seria aquele dos efeitos limitados, definido por Gomes 

como o momento em que os conceitos e visões oriundos da psicologia e sociologia trariam os 

fatores psicossociais como importantes mediadores entre os meios e a audiência: 

 

[...] as diferenças psicológicas individuais evidenciadas na estrutura cognitiva e nos processos 

perceptivos, o processo de aprendizagem e socialização, as categorias e papeis sociais e os 

relacionamentos interpessoais passaram a se colocar entre emissores e receptores e a sugerir 

acréscimos ao modelo matemático da comunicação (GOMES, 2004, p. 41). 

 

O ciclo dos efeitos limitados são representados, por exemplo, pelo modelo two-step 

flow of communication, elaborado por Elihu Katz e Paul Lazarsfeld na obra Personal 

Influence, em que se destaca a importância dos líderes de opinião como mediadores entre os 

meios e os indivíduos.  

Gomes apresenta como terceiro ciclo, o dos efeitos sociais, iniciado na década de 

1970, quando a atenção dos pesquisadores se voltariam para as influências a longo prazo, 

exercidas mais sobre o sistema social do que sobre o indivíduo. McQuail apresenta a mesma 

fase identificada como “influência negociada dos media”, ressaltando que nesta abordagem, 

os efeitos mais significativos decorrem da construção de significados. “Os significados 

(portanto, efeitos) são construídos pelos próprios receptores” (McQUAIL, 2003, p. 424). 

Segundo Gomes (2004, p. 55), “é a primeira vez, nos estudos da comunicação, que se deixa 

de falar dos efeitos da perspectiva dos objetivos do emissor para se falar deles a partir do 

modo como se verificam”. É dentro dos estudos dos efeitos sociais ou de longo prazo, e da 
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sua tradição estrutural-funcionalista, que surgiria a corrente dos usos e gratificações e sua 

importante virada no ponto de vista do processo comunicativo:  

 

ao inverter os termos sobre a comunicação e, ao invés de perguntar o que os media 

fazem às pessoas, perguntar o que é que as pessoas fazem dos media, a hipótese dos 

‘usos e gratificações’ postulará, pela primeira vez, na história das investigações 

sociológicas sobre a comunicação, a atividade do receptor (GOMES, 2004, p. 61). 

 

É através dos estudos dos efeitos que se abre a vereda para a concepção de um 

receptor “corporificado”, destacando no processo comunicativo sua dimensão psicológica e 

social. Usado como sinônimo de destinatário, usuário, consumidor ou, mais recentemente, 

prossumidor,  

 

Receptor hoje é um conceito geral que designa qualquer indivíduo humano na situação 

específica em que participa de um processo comunicativo. Enquanto indivíduo, ele 

participa do processo de comunicação não só com seu cérebro e ouvido, mas com 

todos os seus sentidos, características de personalidade, seu inconsciente, suas 

experiências anteriores, sua cultura (GOMES, 2004, p 17). 

 

Esse reconhecimento é, como demonstram as perspectivas históricas sobre a 

constituição do campo dos ER, fruto de uma série de disputas e disrupções no campo das 

teorias da comunicação, que passa por pontos decisivos como os primeiros estudos de 

audiência, os estudos dos efeitos, até chegar aos estudos culturais e os estudos de recepção, 

propriamente ditos.  Sobre os últimos, Thompson destaca: 

 

Estes estudos deixaram de lado decisivamente a ideia de que os receptores dos 

produtos da mídia são consumidores passivos; eles mostraram mais de uma vez que a 

recepção dos produtos da mídia é um processo mais ativo e criativo do que o mito do 

assistente passivo sugere, Eles também mostraram que o sentido que os indivíduos 

dão aos produtos da mídia varia de acordo com a formação e as condições sociais de 

cada um de tal maneira que a mesma mensagem pode ser entendida de várias maneiras 

em diferentes contextos (THOMPSON, 2012, p. 66). 

 

Se retraçar essa perspectiva histórica é um objetivo que em muito foge a este escopo, 

destacar-lhe alguns marcos, já a partir do âmbito dos estudos culturais, que iluminam de 

forma mais incisiva esta pesquisa, pode se constituir num exercício reflexivo produtivo. 

Define-se aqui os estudos de recepção (ER) como os desdobramentos de base empírica, 

etnográfica e qualitativa surgidas no seio dos estudos culturais (EC) em sua fase mais 

avançada e como consequência natural da preocupação fundamental destes pela compreensão 

das “culturas vivas”, isto é, a cultura como uma esfera em que valores e significados são 

negociados através das dinâmicas dos processos comunicativos e dos sistemas de significação 
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(GOMES, 2004, p. 103). Escosteguy (2010) demarca alguns aspetos que delineariam a 

constituição do campo dos estudos culturais: o alargamento do conceito de cultura, incluindo 

práticas e sentidos do cotidiano (ESCOSTEGUY, 2010, p. 32); a “dupla agenda” entre a 

constituição de um campo de estudos e um projeto político
85

; insatisfação com os limites de 

algumas disciplinas, propondo assim a inter ou transdisciplinaridade (ESCOSTEGUY, 2010, 

p. 34); e a multiplicidade de objetos de investigação e seus desdobramentos ao longo do seu 

desenvolvimento, incluindo as culturas populares e os meios de comunicação de massa e, 

posteriormente, as identidades. Escosteguy (2010) sintetiza o desenvolvimento do campo em 

três fases: a primeira, no início dos anos 1970, em que se busca um desvelar da estrutura 

ideológica das mensagens dos meios de comunicação de massa
86

; a segunda,  em que se 

verifica empiricamente “tanto as diversas leituras ideológicas construídas pelos próprios 

pesquisadores quanto as posições assumidas pelo receptor” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 36); e a 

terceira, a partir da segunda metade dos anos 1980, marcada pela independência do CCCS
87

 e 

pela inversão mais radical do interesse do texto para a audiência: “Porém, é na segunda 

metade dos anos 80 e já não mais circunscrito às investigações do CCCS, que se nota uma 

clara mudança de interesse do que está acontecendo na tela para o que está na frente dela, ou 

seja, do texto para a audiência” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 37). Traçado este fio condutor, 

deseja-se agora destacar alguns pontos deste percurso que clarificam esse caminhar dos EC 

rumo aos ER, e que, ao mesmo tempo, dialogam com a proposta metodológica desta pesquisa. 

O primeiro destes pontos é a multiacentualidade. Segundo Gomes (2004), a expressão 

através da qual Bakhtin irá enfatizar o caráter polissêmico e ideológico dos signos, opondo-se 

à “univocidade” e ao “objetivismo abstrado” da semiótica Saussuriana. 

  

Bakhtin irá assumir que o processo de produção de sentido não se dá ao modo de um 

dicionário, como uma relação biplanar entre significantes e significados, mas que, ao 

contrário, o signo e por natureza vivo e móvel, plurivalente, e, mais, que o que lhe dá 

esse caráter é justamente sua vinculação inextrincável à situação social concreta 

(GOMES, 2004, p. 156). 
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 “Na realidade, os estudos culturais britânicos se constituem na tensão entre demandas teóricas e políticas. 
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 Center for contemporary Cultural Studies, na Universidade de Birmingham, berço dos estudos culturais. 
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Também pensando em termos de uma plurissignificação das mensagens, Umberto Eco 

propunha, já em 1965
88

, que o processo comunicativo deveria ser estudado em dois momentos 

de investigação: análise semiológica da mensagem e análise empírica da recepção. Esta última 

se encarregaria de averiguar as dinâmicas de recepção que convergiam ou que desviavam das 

intenções comunicativas dos produtores (GOMES, 2004, p. 163). Mais tarde, em uma 

proposta de “solução de guerrilha para o problema do poder dos meios de comunicação” e em 

prol da educação da audiência
89
, Eco convoca o campo a pensar em “procedimentos de 

educação crítica do receptor, levados a termo por instituições educacionais, partidos políticos 

etc. de modo que ele possa subverter os significados de uma dada mensagem” (GOMES, 

2004, p. 164). 

Amparado em Eco, Barthes e Bakhtin, Stuart Hall apresenta o modelo encoding-

decoding
90

, em que a troca comunicativa percorre momentos interdependentes de codificação 

e decodificação. Se na codificação são construídos os “parâmetros” e “limites” para a 

decodificação, ou o “sentido preferencial” da mensagem, é na decodificação que o modelo de 

Hall romperia com a visão mais behaviorista da comunicação. A leitura da produção 

simbólica dos meios pode se dar, segundo o modelo, em três posições de recepção: a 

dominante-hegemônica, a oposicional e a negociada. A primeira representa uma plena 

consonância entre produção e recepção, quando o receptor decodifica a mensagem dentro do 

código dominante. A posição oposicional, representa uma postura subversiva, uma vez que o 

espectador compreende a intenção do discurso, mas o decodifica de modo contrário. E na 

posição negociada, o receptor aceita os termos definidos no discurso, mas o agrega a práticas 

cotidianas, assimilando-o aí a regras próprias (GOMES, 2004, p. 167). Diante da construção 

teórica de Hall, que enfatiza a multiacentualidade dos signos e o papel ativo da audiência na 

negociação e construção destes significados, o desdobramento etnográfico pode ser visto 

como uma consequência lógica: “A escolha por trabalhar etnograficamente deve-se ao fato de 

que o interesse incide nos valores e sentidos vividos. O estudo etnográfico acentua a 

importância dos modos pelos quais os atores sociais definem por eles próprios as condições 

em que vivem” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 90). 

Gomes aponta o projeto Nationwide, de David Morley, como o primeiro estudo de 

recepção elaborado no marco dos estudos culturais
91

. O projeto de Morley se desdobra em 

duas grandes etapas. No primeiro estudo, chamado de Everyday Television: Nationwide, 
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Morley e Charlotte Brundson empreendem, durante o período de 1975 a 1978, a análise 

formal dos episódios diários do programa Nationwide da BBC, uma espécie de revista 

eletrônica, que combinava notícias e variedades. O objetivo era elucidar códigos, estruturas e 

configurações que revelassem a ideologia implícita sobre atitudes básicas e valores sociais 

(GOMES, 2004, p. 178). A segunda fase do projeto partiria justamente da necessidade de “ir a 

campo para descobrir o que as pessoas efetivamente fazem com os conteúdos dos produtos 

mediáticos” (GOMES, 2004, p. 177). Uma abordagem que conferia uma horizontalidade ao 

trabalho de Morley, no sentido de abarcar os mecanismos de produção, o processo de 

construção ou codificação das mensagens e, na outra ponta, a sua decodificação pelo público.  

No entendimento de Morley, um exame do processo comunicativo deveria incluir pelo 

menos a abordagem de três elementos, o estudo da produção de artefatos mediáticos, o estudo 

dos produtos – os programas televisivos enquanto conjuntos construídos de unidades de 

signos portadores de uma mensagem -, e finalmente o estudo do processo de decodificação ou 

intepretação dos signos no qual a audiência está ativamente comprometida. Qualquer enfoque 

que considerasse isoladamente esses elementos do processo seria inadequado (GOMES, 2004, 

p. 182). A partir da condução de grupos focais e entrevistas em torno de edições gravadas do 

programa, Morley conduz então, uma investigação sobre como o processo de decodificação 

variava de acordo com fatores demográficos, identificações culturais, temas e contexto. Os 

casos de leituras completamente contraditórias entre os grupos selecionados reforçariam os 

pressupostos de Eco e Hall, de que “o sentido ou a mensagem de um programa depende do 

código interpretativo que a audiência aporta à situação de decodificação” (MORLEY, 1996
92

 

apud GOMES, 2004, p. 186). Para Gomes (2004, p. 188), o uso do termo “decodificação” traz 

embutido em si a ideia de uma disputa entre a intencionalidade dos produtores e a passividade 

dos receptores. Motivo pelo qual, o uso do termo seria paulatinamente desencorajado pelo 

próprio Morley em seus estudos posteriores, assim como por todo o campo dos EC. A noção 

de consumo cultural se revelaria então mais adequada aos novos rumos tomados pelos ER. 

Se a ênfase na atividade do receptor, os métodos qualitativos e a abordagem empírico-

etnográfica permanecem uma constante, a questão da ideologia vista de um prisma mais 

crítico já não seria um eixo articulador tão central. Segundo Gomes (2004, p. 189), as 

atenções seriam redirecionadas da luta de classes e comunidades contra o bloco de poder 

dominante, para os “valores, identidade e ética autonomos” de subculturas específicas como 

homossexuais, afrodescendentes, feministas e culturas em desenvolvimento. E como estes 
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grupos com menos poder desenvolvem, na prática, suas próprias leituras e usos dos produtos 

culturais.  

 

Em vez ‘decodificação’ de uma mensagem plena de conteúdo ideológico, adota-se 

com mais frequência a noção de ‘consumo cultural’, que se mostraria mais apta a 

englobar práticas sociais tão diversificadas quanto a aquisição e leitura de romances 

(Radway, 1997)
93

, a frequentação dos shopping centers (Morris, 1997)
94

, a recepção 

diária de um programa televisivo específico, como Dallas (Ang, 1985:1997)
95

; o 

consumo da televisão ‘em geral’ no âmbito do espaço doméstico (Morley, 1996)
96

 ou 

da vida cotidiana (Silverstone, 1996)
97

, o consumo de produtos e histórias do universo 

de Walt Disney (Wasko, 1996)
98

, o consumo que adolescentes do sexo feminino 

fazem da cantora Madonna (Fiske, 1997) (GOMES, 2004, pp. 189, grifo nosso). 

 

O consumo cultural é relacionado, dessa forma, à experiência social dos membros do 

público, assim como às formas de resistência, interpretações desviantes e subversivas, 

encontradas até mesmo nos momentos de prazer advindos do contato com os produtos das 

indústrias culturais. Como observa Thompson (2002, p. 400), para as leitoras de Radway, a 

leitura dos romances populares impressos pode representar um ato de resistência: “ler 

romances é compreendido por elas como uma maneira de descansar e criar um espaço e um 

tempo que sejam próprios, à parte de sua esfera doméstica, onde elas estão preocupadas em 

providenciar as necessidades dos outros”. Thompson destaca dessa forma, a distinção entre o 

significado das mensagens comunicativas como recebidas e interpretadas e o significado da 

própria atividade de recepção. Representando, no caso das leitoras de Radway, 

respectivamente, uma postura de conformismo e outra de resistência convivendo naquele ato 

receptivo. Em seu trabalho sobre a recepção da performance da cantora Madonna em seus 

videoclipes, Fiske compreende a resistência não somente como oposição ao poder, mas a 

criação de formas alternativas de poder, baseadas sobretudo na autoexpressão. Isto é, o poder 

semiótico. O poder de construir sentidos, prazeres e identidades sociais (GOMES, 2004, p. 

195). 

Essas reflexões alternativas às análises de inspiração funcionalista ou frankfurtiana 

encontrariam reverberações nos estudos de recepção que emergiam na América Latina, a 

partir dos anos 1980, através de nomes como Martín-Barbero, Canclini e Orozco. Ainda que o 

percurso aqui tracejado não se aprofunde no legado desses autores, vale ressaltar que as 
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noções de consumo cultural e usos sociais dos meios foram por eles ressignificadas, tendo 

como lócus as culturas e sociedades em processo de industrialização da América Latina. 

Escosteguy (2010, p. 18) lembra que pensar em América Latina significa abarcar 

“heterogeneidades culturais, pluralidades étnicas, diversidades econômicas, experiências 

diferentes e desigualdades estruturais”, o que confere à investigação cultural latino-americana 

um lugar de tradução dos EC, em que seus praticantes lutam por realçar a originalidade e a 

identidade do seu lugar de fala. Por essa razão, pode-se afirmar que os autores latino-

americanos trouxeram um novo fôlego ao processo de observar a comunicação a partir se sua 

outra ponta: 

 

Essas propostas teóricas [referindo-se à supracitada tríade de autores latino-

americanos] apresentam um largo passo de superação na concepção dos processos 

comunicativos, na compreensão dos meios de comunicação no interior da sociedade, 

na medida em que procuram entender a recepção dos meios, notadamente a recepção 

televisiva, do ponto de vista de uma teoria que pretende compreender a complexidade 

e as contradições da experiência cultural nas sociedades contemporâneas mirando os 

meios de comunicação não como um aparato ou intrumento, mas como constitutivos 

das próprias práticas sociais (GOMES, p. 204). 

 

Os estudos de recepção se encaminham dessa maneira para uma compreensão da 

recepção e consumo como um “campo estratégico de luta pela hegemomia” (GOMES, 2004, 

p. 205) a partir da observação empírica do uso social dos meios. Assim como para o avanço 

da compreensão de consumo não apenas como espaço de reprodução, mas da construção de 

sentidos e identidades (ESCOSTEGUY, 2010, p. 199). 

 

2.1.1 O CONSUMO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Iniciar uma argumentação sobre o consumo pode se assemelhar a encontrar as pontas 

de um novelo de lã emaranhado: o fenômeno e sua conceituação são alvos de disputas por 

abordagens e campos de estudo tão díspares quanto a influência marxista e o funcionalismo 

pragmático das pesquisas de mercado; a economia e a semiótica; o behaviorismo dos usos e 

gratificações e a questão dos usos e apropriações nos estudos culturais. Nenhuma abordagem 

encerra o tema, mas todas o complementam. E como adverte Canclini (2015, p. 60): “não 

existe uma teoria sociocultural do consumo”. Logo, o acesso ao fenômeno se dá 

necessariamente pelo confronto entre pontos de vista tão diversos e tentativas heurísticas de 

constituir um possível “fio de meada”. Para tanto, serão abordados os seguintes aspectos: a 

dicotomia entre consumo material e consumo simbólico; cultura de/do consumo; a noção de 

consumo cultural; e, como especificidade deste último, o consumo midiático. Deixando claro, 
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no entanto, que, longe de se constituir em uma abordagem extensiva do tema, este esforço tem 

o objetivo mais particular circunscrever o termo consumo, no âmbito desta pesquisa. 

O consumo pode ser inicialmente definido como o fenômeno em cuja tessitura se 

entrelaçam praticamente todos os elementos constituintes das sociedades pós-industriais: a 

materialidade dos bens, valor simbólico, práticas sociais e culturais, identidades, tecnologia e 

mídia só para citar alguns. A questão se torna então a de que consumo está se falando? Ao 

tomar a própria publicidade, objeto deste estudo, como ponto de partida, a questão logo se 

complexifica, pois esta se situa exatamente numa encruzilhada entre o consumo e sua face 

reversa: a produção. Como explica Everardo Rocha, a publicidade opera como um mediador 

fundamental entre essas duas instâncias. 

 

Mediatizando a oposição, desfazendo e conciliando a interação existente entre estes 

dois domínios, a publicidade recria a imagem de cada produto. Pela atribuição de 

identidade ela os particulariza e prepara para uma existência não mais marcada pelas 

relações de produção. Agora, pelas marcas dentro do mundo do anúncio, o produto 

vive em meio a relações humanas, simbólicas e sociais que caracterizam o consumo 

(ROCHA, 1995a, p. 62). 

 

É a partir dessa oposição inicial que é proposta a primeira distinção no sentido de 

“desemaranhar” a pluralidade do conceito: a dimensão material e a dimensão simbólica do 

consumo. Na primeira, o consumo é compreendido pela sua racionalidade econômica ou “o 

lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de produtos, em que se realiza a 

expansão do capital e se reproduz a força de trabalho” (CANCLINI, 2015, p. 61). Visto de 

uma perspectiva racional e econômica, o consumo é o mecanismo que promove a expansão da 

produção capitalista de mercadorias, que são classificadas essencialmente pelo seu valor de 

troca. Fica evidente que, reduzir o consumo a uma dimensão material, ou à lógica puramente 

racional do valor de troca das mercadorias seria descartar a própria função da publicidade, que 

é a transferência dos significados do ambiente cultural para os bens materiais:  

 

Através dela [a publicidade] os significados são constantemente transferidos do 

mundo culturalmente constituído para o bem de consumo. [...] A publicidade ajuda a 

capturar esses antigos e novos significados culturais e os investe nos bens de 

consumo, onde se tornam acessíveis ao consumidor (McCRACKEN, 2012, p. 176).  

 

Logo, torna-se necessário acionar a sua outra dimensão: a simbólica. No momento em 

que a industrialização e a lógica comercial suprimem dos bens valores como memória e 

originalidade, “as mercadorias ficam livres para adquirir uma ampla variedade de associações 

e ilusões culturais” (FEATHERSTONE, 1995, p. 33). E à publicidade cabe o papel de restituir 
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o significado aos bens: “o produto calado em sua história social se transforma num objeto 

imerso em fábulas e imagens” (ROCHA, 1995a, p, 67). 

O que aqui se entende por dimensão simbólica do consumo não se resume, no entanto, 

à simples associação do signo à mercadoria, mas também à fusão de ambos no que seria 

definido como mercadoria-signo (FEATHERSTONE, 1995) ou forma-mercadoria 

(FONTENELLE, 2017). Por mercadoria-signo, Featherstone se refere à manipulação ativa de 

signos na mídia e na publicidade, tornando o signo em si um elemento independente dos 

objetos e disponíveis para uso em múltiplas associações, e resultando na passagem de uma 

“ênfase materialista” para uma “ênfase cultural”. Como consequência,  

 

a superprodução de signos e a reprodução de imagens e manipulações resultam numa 

perda de significado estável e numa estetização da realidade, na qual as massas ficam 

fascinadas pelo fluxo infinito de justaposições bizarras, que levam o espectador para 

além do sentido estável (FEATHERSTONE, 1996, p. 33).  

 

Em sua perspectiva histórica da constituição de uma cultura do consumo
99

, Fontenelle 

(2017, p. 60) explica que, com a profissionalização do campo de das técnicas da publicidade e 

do marketing, assim como com o florescimento do aparato tecnológico da comunicação de 

massa, o consumo passaria a ser cada vez mais da ordem das imagens: “[...] imagens para 

serem vendidas, para serem consumidas por si mesmas ou como suporte da venda de outra 

mercadoria”. É através desta dimensão simbólica que a cultura do consumo pode ser 

compreendida como parte indissociável das práticas envolvidas na recepção e uso social dos 

meios, compreendidos pelos estudos culturais como consumo cultural. Para Certeau (1998), o 

consumo é composto pelo repertório de operações próprias dos usuários em torno das 

mercadorias-signos. As quais o autor ilustra: “os 500 mil franceses que compram Information-

santé, os fregueses do supermercado, os praticantes do espaço urbano, os consumidores das 

histórias e legendas jornalísticas, o que é que eles ‘absorvem’, recebem e pagam? O que 

fazem com isso?” (CERTEAU, 1998, p. 93).  

A partir de uma visão mais branda do poder hegemônico dos meios e de um amplo 

espectro de apropriação e usos no seio da recepção, a ideia de consumo vai se desvencilhando 

de “visões de senso comum – emocionais e ideológicas”, que congestionam o tema e 

dificultam a construção de um “pensamento consistente e mais próximo da prática científica” 

                                                      
99

 Fontenelle utiliza a preposição “do”, transformando a expressão cultura de consumo, mais comumente 

utilizada, em cultura do consumo, como forma de demarcar o consumo enquanto expressão cultural e modo de 

vida específicos do capitalismo: “De forma mais simples, poderíamos dizer que a cultura do consumo que vamos 

analisar teve início quando a produção da fantasia em torno de uma mercadoria passou a ser mais importante do 

que a utilidade que essa mercadoria poderia ter” (FONTENELLE, 2017, p. 14). 
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(ROCHA, 2005, p. 126). Em resposta a uma possível superestimação da influência de 

empresas sobre usuários e audiências nos estudos marxistas, Canclini afirma que  

 

uma teoria mais complexa sobre a interação entre produtores e consumidores, entre 

emissores e receptores, tal como a desenvolvem algumas correntes da antropologia e 

da sociologia urbana, revela que no consumo se manifesta também uma racionalidade 

sociopolítica interativa (CANCLINI, 2015, p. 61, grifos do autor).  

 

Ainda segundo Canclini (2015, p. 62), o consumo deixa de ser território das decisões 

unilaterais e passa a ser pensado cada vez mais pelos setores populares, em um “cenário de 

disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo”.  

Uma tensão se impõe, no entanto, entre a noção de consumo cultural e a de cultura do 

consumo. Pois se a primeira é “o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI, 2015, p. 60),  a cultura do consumo é “o 

exercício do controle sobre a determinação simbólica ou cultural desses produtos ou bens” 

(FONTENELLE, 2017, p. 14). É exatamente nessa zona de disputas que a presente pesquisa 

toma corpo, olhando para o consumidor enquanto “indivíduo num contexto cultural e 

engajado num projeto cultural” (McCRACKEN, 2012, p. 175), mas sem perder de vista a 

formatação ideológica e estética proposta nas formas simbólicas da comunicação publicitária. 

Como visto no capítulo 1, trata-se de uma comunicação em processo de desconfiguração e 

distanciamento da referencialidade comercial. Transformações possibilitadas pela marca 

como eixo central de produção discursiva. É a centralidade da marca que permitirá a 

disseminação de uma cultura publicitária ou cultura de marca no seio da discursividade social. 

Esse é um argumento constituinte do que se constrói nesta pesquisa e é corroborado por 

Fontenelle: 

  

É a partir desse momento [da hegemonia da marca, caracterizada pela ascensão do 

branding] que a atuação das relações públicas, assim como as ferramentas 

‘tradicionais’ do marketing, como o anúncio, a pesquisa de mercado, o product 

placement, entre outras, sofrem uma espécie de metamorfose, passando a gravitar em 

torno da marca. Somente assim é possível entendermos melhor por que ocorreram 

mudanças tão profundas no campo do anúncio e das pesquisas comerciais que 

vigoraram ao longo da segunda metade do século XX. Mas isso só pode ser 

compreendido a posteriori, ou seja, quando chegamos aqui, no reino da marca, e 

entendemos que foi sua lógica e sua centralidade que levou à reformulação de todo o 

resto (FONTENELLE. 2017, p. 87). 

 

Ora, se o consumo se torna cada vez mais um jogo de usos e apropriações culturais, a 

publicidade encontraria no branding um sistema de gerenciamento de signos mais flexível e 

cada vez mais autônomo da encarnação em mercadoria. O branding e a construção de uma 
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forma marca, ao libertarem a comunicação simbólica da referencialidade comercial, permitem 

à publicidade a produção de um fluxo de conteúdos autônomo e imiscuído de maneiras cada 

vez mais sutis na produção dos media, em particular no ambiente digital. A publicidade passa 

a competir com outros gêneros midiáticos pela atenção dos consumidores de entretenimento 

nos meios tradicionais e digitais, tornando difusas as fronteiras entre as mensagens 

promocionais e não-promocionais. A profunda imbricação da comunicação publicitária com o 

consumo cultural, a partir da lógica do branding é explicada por Fontenelle como um ciclo de 

retroalimentação: 

 

É nesse contexto que o branding visa tornar a marca uma cultura que, por sua vez, se 

alimenta das subculturas existentes e devolve sua imagem em um registro 

comercialmente favorável e palatável. Ao marcar o mundo, o branding tornou nossa 

cultura comercial. E a tentativa de escapar a isso, a busca por constituir um estilo 

próprio, genuíno, em algumas subculturas, torna-se, paradoxalmente, a matéria-prima 

de reinvenção permanente da marca (FONTENELLE, 2017, p. 91). 

 

A relação da comunicação publicitária com o consumo cultural, desenha-se dessa 

forma, como esse lugar de disputa entre a lógica expansionista das marcas e, em 

contrapartida, os mecanismos de apropriação e usos dos consumidores, que serão melhor 

abordados em 2.3.  

Ainda que a noção de consumo cultural esteja naturalmente atrelada ao debate sobre a 

relação do público com a produção dos meios de comunicação, ela não se resume ao consumo 

dos media. Abarca também o consumo dos bens materiais e sua dimensão simbólica, o 

consumo literário, o consumo das manifestações culturais populares e folclóricas, da arte e 

dos espetáculos, entre outros (CANCLINI, 2015). O que conduz a uma denominação mais 

específica para o consumo das mensagens nos suportes, meios ou veículos que constituem o 

ecossistema midiático contemporâneo. Trata-se do consumo midiático, utilizado como um 

desdobramento terminológico natural nas pesquisas de recepção contemporâneas. A ideia do 

consumo midiático como vertente do consumo cultural é defendida por Toaldo e Jacks, 

também a partir da obra de Canclini:  

 

A contextualização feita por Canclini sobre consumo cultural permite pensar sobre o 

consumo midiático, como uma vertente dele, pois o autor deixa esse entendimento 

muito claro quando se refere aos meios de comunicação, nomeando-os e fazendo uma 

diferenciação a respeito da maior implicação econômica na produção cultural 

midiática (TOALDO; JACKS, 2013, p. 6). 

 

Para Toaldo e Jacks, o conceito se bifurca em dois entendimentos, sendo o primeiro as 

análises sobre consumo e mídia e o segundo, o próprio consumo midiático: “Os primeiros 
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seguem uma linha que enfoca o papel da mídia no consumo e os últimos tratam do consumo 

do que é produzido pela mídia, ou seja, seus produtos” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 6). Ou, 

como distingue Silverstone (2005, p. 150), “consumimos pela mídia” e também “consumimos 

a mídia”. Embora, no caso da publicidade, a questão da influência da mídia sobre o consumo 

dos bens seja tão relevante quanto o consumo da sua produção simbólica, é sobre este último 

aspecto que o presente estudo se debruça: o “consumimos a mídia”, no caso, as mensagens 

publicitárias em plataformas sociais digitais.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que as dimensões e perspectivas do consumo aqui 

relatadas – material, simbólico, cultural e midiático – entrelaçam-se de maneira irremediável 

no contato entre públicos e formas simbólicas dos meios de comunicação. Com a 

comunicação publicitária não é diferente. Mas a análise da recepção apresentada no capítulo 4 

tem como foco o consumo da produção simbólica da comunicação da marca de forma 

independente do possível consumo de seus produtos e serviços. Ainda que o entrelaçamento 

das duas dimensões se evidencie em muitas das interações analisadas. Se os anúncios são 

esforços intencionais de colocar significados nos produtos (McCRACKEN, p. 179), eles são 

ao mesmo tempo, e, em si próprios, produtos de um consumo cultural e midiático. Como 

precisamente explica Rocha (ROCHA, 1995, p. 27), “o ‘consumo’ de anúncios não se 

confunde com o ‘consumo’ de produtos. [...] Um produto vende-se para quem pode comprar, 

um anúncio distribui-se indistintamente”.  

A ideia de complementaridade entre consumo cultural e consumo midiático se 

evidencia neste estudo, pelas próprisa características constitutivas da comunicação 

publicitária, moldada desde o início como comunicação de massa
100

 e baseada no uso 

estratégico dos media.  

 

2.2 CONSUMO E IDENTIDADE: RELAÇÕES ENTRE O CONSUMO DA        

       PUBLICIDADE, MÍDIAS DIGITAIS E A CONSTRUÇÃO DO SELF    

       CONTEMPORÂNEO 

 

“A identidade é uma construção que se narra”, sentencia Canclini (2015, p. 129), 

expondo o nervo central das práticas e ações receptivas em torno do consumo e seus 

desdobramentos: a construção da identidade contemporânea. Para o autor, ela é “poliglota, 

multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas” (CANCLINI, 2015, 

                                                      
100

 No sentido de que sua produção simbólica está disponível para uma grande pluralidade de destinatários, 

produzida de forma institucionalizada e difundida publicamente (THOMPSON, 2012, p. 53). 
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p. 131). E se desloca dos referenciais tradicionais, como a nação e sua soberania, para uma 

pilhagem complexa de materiais coletados nas “redes globalizadas de produção e circulação 

simbólica”, em particular os meios de comunicação: “Grande parte do que se produz e se vê 

nos países periféricos é projetada e decidida nas galerias de arte e nas cadeias de televisão, nas 

editoras e nas agências de notícias dos Estados Unidos e da Europa” (CANCLINI, 2015, p. 

130). Ao que se acrescenta a comunicação publicitária, especialmente em seu momento de 

desconfiguração (ver capítulo 1), como parte cada vez mais onipresente e, por vezes, 

indistinguível, do fluxo comunicacional dos media.  

Consumir bens materiais enquanto artefatos simbólicos ou artefatos simbólicos per si, 

oferecidos na estrutura reticular do ecossistema midiático e agora convergente torna-se, 

portanto, um processo de auto-construção. Se a modernidade traz consigo a queda das 

tradições e instituições sobre as quais se assentavam as colunas de sentido da existência 

humana - como a religião, o casamento, gêneros e papéis sociais - a identidade se torna um 

projeto moldável, cuja responsabilidade recai unicamente sobre o sujeito que a carrega: 

“somos todos biógrafos não-oficiais de nós mesmos, pois é somente construindo uma história, 

por mais vagamente que a façamos, que seremos capazes de dar sentido ao que somos e ao 

futuro que queremos” (THOMPSON, 2012, p. 268). 

Para Giddens (2002), a modernidade, em particular em sua versão tardia ou 

contemporânea, é um fenômeno “perturbador” e “tulmutuado”, marcado pela dúvida e pelo 

risco, gerados, por sua vez, por todas as rupturas ou “descontinuidades” com as culturas e 

modos de vida pré-modernos. A separação entre o espaço e o tempo, a dialética do local e do 

global, a mediação da experiência são alguns dos aspectos apontados por Giddens, que trazem 

novos conteúdos e forma para a ansiedade humana: 

 

A modernidade, pode-se dizer, rompe o referencial protetor da pequena comunidade e 

da tradição, substituindo-as por organizações muito maiores e impessoais. O indivíduo 

se sente privado e só num mundo em que lhe falta apoio psicológico e o sentido de 

segurança oferecidos em ambientes mais tradicionais. A terapia oferece alguém para 

quem nos voltar, uma versão secular do confessionário. [...] A terapia não é 

simplesmente um meio de lidar com novas ansiedades, mas uma expressão da 

reflexividade do eu – um fenômeno que, ao nível do indivíduo, como as instituições 

maiores da modernidade, equilibra oportunidade e catástrofe potencial em medidas 

iguais (GIDDENS, 2002, p. 38). 

 

Nesse contexto, o self se transforma em um projeto reflexivo, isto é, constituído pelos 

seus próprios sujeitos, através de narrativas biográficas coerentes, porém continuamente 

revisadas ou em processo, em um contexto de múltipla escolha (GIDDENS, 2002, p. 12), 

envolvendo um constante monitoramento de resultados e gerenciamento de risos. Evidencia-
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se na obra de Giddens o fato de que o projeto reflexivo da auto-identidade se constitui em 

uma grande problemática dessa modernidade tardia. Uma era em que muito se ganha em 

liberdade. Mas que, por outro lado, obriga o sujeito contemporâneo a um permanente 

gerenciamento de escolhas a fazer, territórios inexplorados a mapear e novos riscos a evitar. O 

autor define como estilo de vida, esse jogo de escolhas a partir de um leque de múltiplas 

opções, ofertadas, sobretudo, pela experiência canalizada pelos meios de comunicação, dentro 

de um planejamento de vida reflexivamente organizado. Giddens adverte, porém, para a visão 

redutora associada ao termo estilo de vida pela publicidade e marketing, que associa o 

conceito ao consumo mercantilizado, levando à falsa ideia de que o termo se refere apenas aos 

projetos de grupos e classes mais prósperos:  

 

Estilo de vida se refere também a decisões tomadas e cursos de ação seguidos em 

condições de severa limitação material; tais padrões de estilo de vida também podem 

algumas vezes envolver a rejeição mais ou menos deliberada das formas mais 

amplamente difundidas de comportamento e consumo (GIDDENS, 2002, p. 13). 

 

A noção de um self moldável, fluido e/ou negociável conduz a duas correntes de 

pensamento basilares para essa compreensão: a abordagem dramatúrgica (Goffman) e o 

interacionismo simbólico (Mead). Segundo Goffman (2002, p. 231), nos estabelecimentos 

sociais
101

, que podem muito bem ser associados contemporaneamente aos sites de redes 

sociais, o self é “como um personagem representado” ou “um efeito dramático, que surge 

diretamente de uma cena apresentada, e a questão característica, o interesse primordial, está 

em saber se será acreditado ou desacreditado.” Dessa premissa, surgem os conceitos de papel, 

auto-representação e gerenciamento de impressão.  

Também oriundo da psicologia social de orientação sociológica, o interacionismo 

simbólico segue a ideia de que personalidade e estrutura social são fatores interdependentes. 

De acordo com Simon (2004, p. 21, trad. nossa
102

), o interacionismo simbólico foi moldado 

por George Hebert Mead (1934-1993) através dos seus conceitos inter-relacionados de mente, 

self e sociedade, de onde a mente emerge como 

 

um produto de ações sociais simbólicas mediadas pela linguagem, assim como o self, 

que se desenvolve da mesma forma. Mais especificamente, o self é um resultado da 

atividade reflexiva e cognitiva do desempenho de papéis durante atividades sociais 

cooperativas. 

                                                      
101

 “Um estabelecimento social é qualquer lugar limitado por barreiras estabelecidas à percepção, no qual se 

realiza regularmente uma forma particular de atividade.” (GOFFMAN, 2002, p. 218). 
102

 “The mind is thus a product of symbolic social actions mediated by language and so is the self, wich develops 

via the same process. More specifically, the self is an outcome of the reflexively cognitive activity of role taking 

during cooperative social activity”. 
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Todos estes conceitos ganham novo fôlego como arsenal interpretativo para as novas 

dinâmicas de interação social nos ambientes digitais, espaços onde as tecnologias 

representacionais oferecem condições inéditas para o jogo de papéis e performances sociais. 

Ainda que evitemos aqui as armadilhas do determinismo tecnológico, é inegável a inter-

relação entre a constituição do self pós-moderno e as potencialidades trazidas a esse processo 

pelos ambientes digitais, pela comunicação mediada por computador e, mais recentemente, 

pelas tecnologias de participação social (Chaka, 2010), entre as quais se situam as 

plataformas de redes sociais. Para Chaka, tecnologias de participação social (TPSs) 

representam a nova geração das comunicações mediadas por computador (CMCs) e se 

distinguem por permitir aos usuários participação coletiva, colaboração em massa e 

interatividade social (CHAKA, 2010, p.628). Outro importante ponto de distinção é o fato de 

que elas também possibilitam aos usuários  

 

registrar ou representar suas emoções, pensamentos, visões e opiniões de forma 

escrita, oral, gráfica, pictórica, visual, icônica, digital ou numérica, ou numa 

combinação de duas ou mais formas. Elas também permitem que eles registrem ou 

representem aspectos de suas próprias características – reais ou não – em qualquer 

uma dessas formas. Nesse sentido, elas são tecnologias representacionais. (CHAKA, 

2010, p. 629, trad. nossa
103

). 

 

Algumas particularidades das tecnologias de participação social são fundamentais para 

o embasamento no presente estudo. A primeira delas, é que as TPSs tornaram-se ponto de 

convergência de outras mídias, inclusive aquelas de massa. Através delas são distribuídos 

conteúdos como música, vídeos, notícias, mensagens síncronas e assíncronas, por exemplo. 

Outro ponto importante é a sua ubiquidade: espalhadas por aparelhos móveis, elas podem 

estar disponíveis 24 horas por dia. Chaka (2010, p. 629) as define também como multimodais 

e policontextuais, no sentido de que operam em diversos modos comunicativos (textos, 

gráficos, imagens etc.) e envolvem múltiplos contextos digitais (mensagens instantâneas, 

compartilhamento de conteúdos, bate-papo, jogos etc.), respectivamente. De acordo com 

Silverstone (2005, p. 151), nas sociedades pós-industriais, trabalho e classe social deixam de 

ser fatores determinantes para as identidades individuais. “Nossas identidades são 

reivindicadas, em vez disso, pelo sutil, às vezes não tão sutil, posicionamento da exibição”. O 

                                                      
103

 “[...] allows users to inscribe or represent their feelings, thoughts, views and opinions in a written, oral, 

graphic, pictotial, visual, iconic, digital or numeric form, or in a combination of two or more of these forms.  

They also enable users to inscribe or represent aspects of their features and atributes – real or unreal – in any of 

these forms. In this sense, they are representacional technologies”. 
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conjunto de atributos elencados por Chaka, faz com que as TPSs se tornem, portanto, o berço 

de novas formas de expressão, interações sociais e construção do self. 

Isso não significa, porém, que a identidade contemporânea seja uma mera pilhagem de 

recortes extraídos do - e expostos no - fluxo midiático. As experiências mais constitutivas 

para a construção da identidade provavelmente ainda advém das experiências interpessoais. 

Apesar de concordar que a experiência mediada ocupa um papel cada vez mais decisivo no 

projeto reflexivo de formação do self, Thompson (2012) adverte que este não é o único, 

tampouco o principal recurso. O autor ressalta a importância da experiência vivida, que difere 

da experiência mediada por se localizar no mesmo espaço-tempo do interator. Trata-se da 

experiência viva ou ao vivo e não mediada eletronicamente. Segundo Thompson, “a 

relevância da experiência vivida para o indivíduo é inquestionável, porque é principalmente 

através dela que o projeto do self  “é formado e reformado todos os dias” (THOMPSON, 

2012, p. 289). A experiência mediada geralmente implica acontecimentos que não estão 

necessariamente, nem exatamente, no mesmo tempo-espaço do interator. O episódio de uma 

série, a mensagem de texto, o tweet ou a notícia do telejornal, por exemplo. A experiência 

mediada é múltipla, diversa, reticular e, aparentemente banal, diluída no cotidiano. “Por isso a 

experiência mediada afeta o self de um modo tênue, intermitente e seletivo. A experiência 

mediada não é um fluxo contínuo, mas uma sequência descontínua de experiências que tem 

vários graus de relevância para o self” (THOMPSON, 2012, p. 289, grifos nossos). A 

dosagem entre experiência vivida e mediada é subjetiva: 

 

Num dos polos do espectro está o indivíduo que valoriza somente a experiência vivida 

e que tem relativamente pouco contato com as formas mediadas [...]. No outro polo do 

espectro está o indivíduo que coloca a experiência mediada no centro do seu projeto 

de self, ela se torna um aspecto integral e regular de sua vida
104

 (THOMPSON, 2012, 

p. 289). 

 

Porém, o assentamento desregrado de um projeto reflexivo no fluxo simbólico cada 

vez mais abundante e disponível da mídia, pode ter efeitos negativos. O primeiro deles é 

definido por Thompson como uma “dupla dependência mediada” (THOMPSON, 2012, p. 

273), referindo-se à dependência cada vez maior, não só do substrato simbólico e/ou material, 

mas das instituições e sistemas sociais que lhes proporcionam os meios de construção dos 

seus projetos de vida
105

. O que conduz a outro aspecto particularmente relevante para esta 
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 Thompson ilustra o último extremo com a figura do fã dedicado, mas pode-se adequar com justeza aos 

usuários contumazes das redes sociais digitais. 
105

 A dependência do consumo de ficção seriada pode, atualmente, conduzir a uma dependência dos serviços de 

streaming, como a Netflix. 
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pesquisa: “a intrusão mediada de mensagens ideológicas” (THOMPSON, 2012, p. 271). 

Ainda que a noção de ideologia para o autor
106

 seja contextual, isto é, leva em consideração as 

mais diversas possibilidades de apropriação e usos, “parece claro, que em alguns contextos a 

apropriação das mensagens da mídia serve para estabilizar e reforçar as relações de poder”, 

podendo, em alguns casos, “assumir um papel ideológico bastante poderoso” (THOMPSON, 

2012, p. 272). Thompson exemplifica a questão com as representações estereotipadas, assim 

como as concepções de masculinidade e feminilidade incorporadas ao self. Estende-se aqui a 

esse rol as próprias representações sociais da publicidade, gênero essencialmente persuasivo. 

Os resultados do estudo netnográfico apresentados no capítulo 4, demonstram que essas 

representações podem ser recebidas em apropriações bastante consensuais, mas também com 

vários graus de negociação. E muitas vezes de um modo desafiador e subversivo. O que 

reforça o caráter contextual de ideologia apontado por Thompson. 

Outra armadilha da relação entre consumo midiático e organização reflexiva do self 

pode estar em um possível efeito desorientador (THOMPSON, 2012, p. 271), oriundo da 

sobrecarga simbólica. Esse efeito é bem explanado por Burkitt (2008, p. 163, tradução 

nossa
107

), para quem a sociedade contemporânea chegou a uma situação de saturação social, 

que tem como uma de suas principais características “o espectro de mídias a que estamos 

expostos, transmitindo-nos uma babel de diferentes conhecimentos, culturas, religiões, visões 

de mundo, ideias, valores, estilos de vida e pessoas.” Partindo do pressuposto de que a 

construção do self é um processo relacional e interacional, a exposição do indivíduo a esse 

intenso fluxo de conteúdos, composto também de fartas doses de símbolos e modelos 

identitários, contribuiria para a constituição de um self múltiplo, fragmentado e, até mesmo, 

inconsistente: “hoje somos surpreendidos por um clamor de diferentes vozes, falando de 

diferentes ideias e valores, e representando diferentes estilos de vida muitas vezes distantes da 

nossa realidade imediata.” Essa multitude de vozes, discursos e símbolos habita o pensamento 

e imaginário contemporâneo de forma indelével. “Eu quero ser um Cristão ou um Budista, um 

socialista ou um conservador, um compositor ou um cantor, loira ou morena, vestir-me como 

George Clooney ou Brad Pitt?”, provoca Burkitt (2008, p. 164, trad. nossa
108

). 
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 “Propus uma dinâmica e pragmática concepção de ideologia que focaliza a atenção nas maneiras em que as 

formas simbólicas servem, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações de domínio” 

(THOMPSON, 2012, p. 271). 
107

 “The range of media we are exposed to and its variety, communicating to us a welter of different knowledge, 

cultures, religions, world-views, ideas, values, lifestyles and people”. 
108

 “Today we are surrounded by a clamour of different voices, speaking different ideas and values, and 

representing different ways of livind far beyond tha o four immediate experience”. “Do I want to be a Christian 

or a Buddhist, a cosialist or a conservative, a songwriter or a singer, a blond or a brunette, or to dress like George 

Clooney or Brad Pitt?” 
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Certamente, o imaginário de consumo da comunicação publicitária em muito pode 

contribuir para essa fragmentação. Para Bauman (2008), no cerne da questão está a transição 

de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores. E nesse contexto,  

 

a ‘subjetividade’ dos consumidores é feita de opções de compra – opções assumidas 

pelo sujeito e seus potenciais compradores; sua descrição adquire a forma de uma lista 

de compras. O que se supõe ser a materialização da verdade interior do self é uma 

idealização de traços materiais – ‘objetificados’ – das escolhas do consumidor 

(BAUMAN, 2007, p. 24).  

 

Num aprofundamento crítico dessa lógica, Bauman destaca o fato de que o objetivo 

crucial do consumo em uma sociedade de consumidores, seria a transformação do próprio 

consumidor em mercadoria: 

 

Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros 

autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o 

mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e 

quase nunca consciente (BAUMAN, 2007, p. 76). 

 

 Para Silvia Rocha (2005), quando o consumo serve de substrato para a construção das 

subjetividades, ideias de resistência e contestação deixam de ter sentido, porque mesmo o 

inconformismo pode ser incorporado ao fluxo simbólico da publicidade: 

 

Quer um xampu específico que se adapte ao seu tipo de cabelo – afro, liso, oleoso, 

seco na raiz e oleoso nas pontas, louro, tingido? Quer uma atitude de revolta, 

displicência, engajamento? Quer se sentir parte de um grupo, movido por um ideal 

comum? Ou, pelo contrário, quer a sensação de que você é único, e que precisa de 

uma roupa especialmente concebida para você? É esse o mecanismo da publicidade (e 

da sociedade de consumo, da qual ela é a expressão mais pura): traduzir um espírito, 

atitude ou estilo de vida em um objeto que possa ser adquirido (ROCHA, 2005, P. 

118). 

 

Na contramão das abordagens críticas, o antropólogo canadense Grant McCracken 

(2012) traz uma visão mais integrada da relação entre a comunicação publicitária e o consumo 

com a constituição do self contemporâneo. Para ele, a incessante busca das pessoas por 

significado e o seu encontro com as mensagens publicitárias, são vistos como um processo 

natural da concepção do self e do mundo a sua volta: 

 

Os consumidores buscam algo para usar na construção de novas versões do self, da 

família e da comunidade. Não procuram significados com “S” maiúsculo, a noção 

existencial do termo. Buscam pequenos significados, conceitos do que é ser homem 

ou mulher, conceitos do que é ser de meia-idade, conceitos do que é ser pai, conceitos 

do que é criança e o que uma criança está se tornando, conceitos do que é ser membro 
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da comunidade e do país. Esses são projetos que nos preocupam numa base contínua. 

Essas são nossas preocupações num tempo e espaço que tem dado ao indivíduo 

liberdade para a definição do self (McCRACKEN, 2012, p. 177). 

 

Em consonância com a relação de Thompson (2012) entre experiência vivida e 

experiência mediada, para McCracken as construções mais estruturantes da auto-identidade 

dos indivíduos advém das primeiras. De acordo com essa visão, se o conceito do que é ser pai, 

por exemplo, pode ser continuamente reelaborado por um jovem e inexperiente pai de acordo 

com a visão de paternidade do cinema, da teleficção, dos manuais de autoajuda e dos 

conteúdos publicitários, certamente terá sua base ancorada na sua própria experiência como 

filho, a experiência viva, ao vivo e não-mediada eletronicamente. Como um possível balanço 

entre o olhar mais crítico e o mais integrado, pode-se começar afirmando que a fragmentação 

e a auto-reflexividade do self são fenômenos sensivelmente presentes no cotidiano dos 

sujeitos contemporâneos. E suas razões são múltiplas e complexas. Atribuí-las de maneira 

direta ao consumo pode ser uma solução simplista, quando se observa que o consumo ocupa o 

lugar das referências estruturantes de outrora. Na falta destas, as pessoas encontrem nas 

imagens arquitetadas para a sedução dos sentidos, incluindo aí a publicidade, uma dose de 

material simbólico ineditamente farta e disponível. E podem terminar usando-a como a 

principal matéria-prima da construção de suas identidades. O estudo empírico aqui 

empreendido revela, no entanto, um jogo de mutualismo e negociações, ao invés de uma 

aceitação plena e automática dos valores embutidos nas mensagens. Sempre compostos de 

fragmentos elementares de discursos e valores, os conteúdos publicitários oferecem encaixes 

perfeitos para os selves mais fragmentados e sedentos de um mínimo de estabilidade e 

coerência para sustentar suas auto-apresentações on-line. Mas não se deve esquecer: o 

processo ocorre pela vontade própria dos indivíduos. E dessa forma, da afirmação proposta 

por Canclini apresentada na abertura desta seção - “A identidade é uma construção que se 

narra” – desdobra-se uma questão merecedora de investigação mais profunda: com o que se 

narra? 

 

2.3 USOS E APROPRIAÇÕES: UM POSSÍVEL OLHAR SOBRE AS DISPUTAS ENTRE     

       MARCAS E CONSUMIDORES 

 

A premissa da autonomia do sujeito contemporâneo, ainda que imerso no fluxo 

midiático intensificado pelas plataformas sociais digitais, pressupõe um olhar empírico sobre 

como ele integra essas mensagens ao seu cotidiano particular e/ou social. Isto é, o seu 
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processo de apropriação e usos das mensagens da mídia. Entende-se aqui os termos “usos” e 

“apropriação”, como especificidades e/ou particularizações da noção de consumo cultural, 

uma das tônicas dos estudos culturais e dos estudos de recepção, como demonstrado mais 

acima. Observa-se, no entanto, que os termos emergem com intensa frequência nos textos 

destes dois campos, ora juntos como uma única expressão
109

, ora separadamente. E muitas 

vezes como noções pré-discutidas, sem uma conceituação prévia que lhes refine o sentido ou 

explane as diferenças, em particular quando usados em conjunto. Considera-se necessário, 

portanto, elaborar aqui esse esclarecimento preliminar, tendo como objetivo não suprir a 

lacuna do campo, e sim, de forma mais modesta, advertir o leitor deste trabalho sobre o 

significado de tais termos em seu âmbito. 

Dentre os autores que compõem as referências desta pesquisa, é Thompson (2012) 

quem se debruça mais gentilmente sobre uma explanação do termo apropriação. Para tanto, 

parte da definição anterior de “caráter mundano da atividade receptiva”, isto é, “o fato de que 

a recepção dos produtos da mídia é uma rotina, uma atividade prática que muitos indivíduos 

já integram como parte de suas vidas cotidianas” (THOMPSON, 2012, p. 65). Assim como 

Gomes (2004), Thompson observa que os estudos de recepção mais contemporâneos
110

 

representam um avanço na visão do público como audiência
111

 para um entendimento de que 

“a recepção dos produtos da mídia é um processo mais ativo e criativo do que o mito do 

assistente passivo sugere” e que “o sentido que os indivíduos dão aos produtos da mídia varia 

de acordo com a formação e as condições de cada um” (THOMPSON, 2012, p. 66). Certeau 

(1998, p. 93, grifo do autor) afirma que os estudos de audiência cumpriram o papel de analisar 

os bens culturais, seu sistema de produção, o mapa de sua distribuição e o lugar dos 

consumidores nesse mapa. Mas adverte que, além de analisar os aspectos estatísticos, “resta 

ainda perguntar o que é que o consumidor fabrica com essas imagens e durante essas horas”. 

Por “apropriação”, Thompson (2012, p. 70) entende exatamente esse processo de 

incorporação da mensagem à própria vida do sujeito receptor, no contexto e circunstâncias do 

seu cotidiano, em um processo ora deliberado, no sentido de premeditado, ora intuitivo, 

quando acontece sem maiores esforços. Thompson ressalta ainda que através desse processo, 

os indivíduos incorporam a forma simbólica ao processo de compreensão de si mesmos, dos 
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 “Usos e apropriações”, que não pode ser confundida com “usos e gratificações”, pois difere 

fundamentalmente da visão funcionalista que esta propõe. 
110

 Reading the romance: women, patriarchy, and popular literature, de Janice Radway, 1984; Television and 

everyday life, de Roger Silverstone, 1994; The export of meaning: cross-cultural readings of  “Dallas”, de Tamar 

Liebes e Elihu Katz, 1990, são alguns deles. 
111

 Referindo-se assim como Gomes (2004), aos estudos de caráter mais quantitativo e de abordagem estatística. 
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outros e do mundo a que pertencem. O que se coaduna com a visão do projeto de auto-

identidade descrito por McCracken (ver 2.2).  

 

A tradição hermenêutica chama atenção para um outro aspecto da interpretação que é 

relevante aqui: ao interpretar as formas simbólicas, os indivíduos as incorporam na 

própria compreensão que têm de si mesmos e dos outros. Eles as usam como veículos 

para reflexão e autorreflexão, como base para refletirem sobre si mesmos, os outros e 

o mundo a que pertencem. Usarei o termo ‘apropriação’ para me referir a este 

extenso processo de conhecimento e autoconhecimento. Apropriar-se de uma 

mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo e torná-lo próprio. [...] É 

adaptar a mensagem à nossa própria vida e aos contextos e circunstâncias em que a 

vivemos; contextos e circunstâncias que normalmente são bem diferentes daqueles em 

que a mensagem foi produzida (THOMPSON, 2012, p. 70, grifo nosso). 

 

O conceito de apropriação, nessa acepção, deve ser visto, portanto, como o 

desdobramento natural da recepção enquanto uma atividade rotineira, situada, especializada 

e hermenêutica (THOMPSON, 2012, p. 67). Por rotineira, compreende-se à sua integração 

espontânea às atividades constitutivas da vida diária, como o lazer, o relaxamento, a ida ao 

trabalho, a volta para casa, o jantar, as tarefas domésticas, entre outras situações do cotidiano. 

São nesses interstícios que o livro, a série, o filme, a música, a notícia, a publicidade entre 

outros produtos dos media são usualmente consumidos
112

. Por situada, compreende-se o fato 

de que os indivíduos estão situados em contextos sócio-históricos, ora próximos daqueles a 

que as mensagens se referem, ora distantes. Uma telenovela que aborda a realidade desigual 

da sociedade brasileira, por exemplo, será incorporada de maneiras distintas pelo próprio 

público brasileiro e pelo público asiático ou latino-americano, quando esta é exportada.  Por 

especializadas, Thompson se refere às habilidades e competências necessárias para o processo 

de recepção das formas simbólicas, que podem variar entre grupos, classes e período 

histórico. Através do contato com os dispositivos e plataformas digitais, por exemplo, o 

consumo de notícias, entretenimento e publicidade ganha uma miríade de novas dinâmicas e 

reacomodações dentro da rotina dos receptores contemporâneos. O consumo de 

entretenimento se liberta da grade e o de notícias, do ritual matinal de abrir um jornal 

impresso. E o entendimento da recepção como uma atividade hermenêutica conduz 

justamente à ideia de apropriação acima explanada: um processo ativo e criativo, 

intrinsecamente ligado ao projeto de vida de cada indivíduo, assim como ao contexto sócio-

histórico em que ele é construído: “Interpretação, como Gadamer diria, não é uma atividade 

sem pressuposições: é um processo ativo e criativo no qual o intérprete inclui uma série de 
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 “É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela filtra e molda realidades 

cotidianas, por meio de suas representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a 

condução da vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum” (SIVERSTONE, 2005, p. 20). 
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conjecturas e expectativas para apoiar a mensagem que ele procura entender” (THOMPSON, 

2012, p. 69).  

É a partir de uma visão essencialmente antropológica sobre as “operações dos 

usuários, supostamente entregues à passividade e à disciplina”, ou às suas “maneiras de fazer 

cotidianas”, que Michel de Certeau (1998) pensa o consumo e a ele articula o conceito de 

“usos”. Certeau compara, por exemplo, as práticas de consumo do espectador televisivo 

contemporâneo com a dos indígenas latino-americanos à época da colonização, que 

subvertiam as ações rituais do dominador, “não rejeitando-as diretamente ou modificando-as, 

mas pela sua maneira de usá-las para fins e em função de referências estranhas ao sistema do 

qual não podiam fugir” (CERTEAU, 1998, p. 39). Traduzir a dimensão filosófica e o 

encantamento entusiasmado de Certeau
113

 frente às “artes de fazer/utilizar”, escondidas nas 

brechas dos aparelhos culturais e ideológicos não é tarefa para este escopo breve. Embora ao 

menos mencioná-los seja uma obrigação aos que se debruçam sobre o seu texto. Dessa forma, 

prossegue-se aqui num percurso mais pragmático em busca do que Certeau entende como 

“usos”. 

Em consonância com a compreensão dos estudos culturais, o consumo se situa, 

segundo Certeau, na arte popular de utilizar os produtos impostos pela produção 

“racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e barulhenta” dos media. A esta se 

opõe uma produção diversa, que se caracteriza por suas “astúcias, seu esfarelamento em 

conformidade com as ocasiões, suas ‘piratarias’, sua clandestinidade, seu murmúrio 

incansável, em suma, sua quase invisibilidade” (CERTEAU, 1998, p. 94). Vale ressaltar que 

Certeau
114

 não chegou a vislumbrar a aurora da comunicação digital, muito menos a fase 

social da internet, que pode tornar questionável alguns dos adjetivos atrelados ao consumo. 

Em particular, “clandestinidade”, “murmúrio” e “invisibilidade”. Certamente, o consumo se 

manifesta nas plataformas sociais digitais em uma expressividade tão barulhenta quanto a 

presença institucional dos media. Mas certamente ainda longe da racionalização e articulação 

ideológica destes. 

A atenção de Certeau situa-se, portanto, entre o receptor e os produtos simbólico-

midiáticos que assimila: é nesse interstício que se encontram os usos e suas diversas 
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 Expresso, por exemplo, no relato-memória da sua visita ao Shelburne Museum, de Vermont, EUA, onde 

Certeau encontra a reconstituição de uma aldeia do século XIX, com detalhes de sinais, utensílios e produtos da 

vida da época: “[...] O inumerável das coisas familiares, polidas, deformadas ou embelezadas pelo uso, 

multiplicava também as marcas das mãos ativas e dos corpos laboriosos ou pacientes de que essas coisas 

compunham as redes diárias: presença obssessionante de ausências traçadas em toda a parte” (CERTEAU, 1998, 

p. 82). 
114

 1925-1986 



106 

manifestações: “práticas teimosas, astuciosas e cotidianas de utilização”, “manipulações pelos 

praticantes que não seus fabricantes”, “táticas utilizadoras tomadas do poder dominador da 

produção”, ou ainda “revanche” manifestadas em atos de “vulgarização e degradação de uma 

cultura”
115

 são algumas das possibilidades apresentadas de forma ainda difusa por Certeau 

(1998, p. 95). Porém, a expressão que irá de fato clarificar a que Certeau se refere por usos, é 

a “formalidade das práticas”, isto é, “a possibilidade de representar as trajetórias táticas que, 

segundo critérios próprios, selecionam fragmentos tomados nos vastos conjuntos da produção 

para a partir deles compor histórias originais” (CERTEAU, 1998, p. 98, grifo nosso). As 

ideias de “formalidade” e “representação” podem ser consideradas então, como elementos 

definidores da expressão “usos” e de uma possível distinção do que se entende como 

“apropriação”. Se esta última se refere ao “processo” de incorporação da mensagem à vida 

cotidiana (THOMPSON, 2012), os “usos” se referem às possíveis formas de apropriar-se, 

assim como a representação desse percurso ou trajetória, resgatando-lhe a visibilidade. Dessa 

forma, opta-se nesta pesquisa, pelo emprego da expressão “apropriação” sempre no singular, 

referindo-se ao processo. E o plural para a expressão “usos”, referindo-se às possíveis práticas 

empreendidas nesse processo. Quando combinadas, utiliza-se “apropriação e usos”, referindo-

se ao processo e práticas, respectivamente. 

Através de uma visão peculiar do conceito de ideologia, Certeau apresenta a distinção 

oposicional entre estratégias e táticas, sendo o primeiro termo definido como a produção 

institucionalizada e empenhada em um projeto de poder. E as táticas, como “a arte do fraco”, 

ou seja, o processo de apropriação e sua materialização através dos usos no campo do 

consumo/recepção. Nas palavras de Certeau (1990, p. 100), “chamo de estratégia o cálculo 

(ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que 

um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição 

científica) pode ser isolado”. Já a tática,  

 

não tem por lugar senão o do outro. [...] É o movimento ‘dentro do campo do 

inimigo’, como dizia Büllow. [...] Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as 

conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. 

Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. [...] em suma, a 

tática é a arte do fraco. (CERTEAU, 1998, p. 100-101). 

 

A estratégia se consolida por três importantes vetores: território ou domínio do tempo 

pela função do lugar autônomo; vigilância ou domínio dos lugares pela prática panóptica; e 
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 Na década de 1990, o fenômeno do culture jamming, emerge como uma forma de ativismo contra o domínio 

dos espaços públicos por mensagens publicitárias e pelas estratégias de marketing mais agressivas (DINIZ, 

2008). 
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planejamento, isto é, o “poder do saber” ou a “capacidade de transformar incerteza da história 

em espaços legíveis” (CERTEAU, 1998, p. 99-100).  A tática, pelo contrário, se materializa 

em uma criatividade “sutil, incansável, mobilizada, à espera de qualquer ocasião, espalhada 

nos terrenos da ordem dominante” (CERTEAU, 1998, p. 99-100). Utilizando o campo da 

linguística, Certeau adiciona exemplos práticos, relacionando a estratégia à gramática - código 

que vigia a propriedade dos termos – e as táticas ao uso da língua por interlocutores em 

contextos particulares. De modo que o chiste, o contrassenso, os duplos sentidos, a economia 

e a condensação verbal são as “maneiras de falar/fazer” que, embora excluídas do discurso 

científico e da própria gramática, constituem as variantes das “astúcias” ou “gestos hábeis” do 

fraco.  

Utiliza-se aqui a dicotomia proposta por Certeau para analisar a relação entre marcas e 

consumidores, pelo fato do modelo iluminar e ser iluminado pelas novas nuances trazidas 

pelas plataformas sociais digitais ao processo de apropriação e ao novo leque de usos que aí 

se desdobram. Se a marca contemporânea é um projeto em que se imbricam poder simbólico e 

econômico (ver capítulo 1), os espaços por ela demarcados nos ambientes digitais são aqui 

considerados seu territórios, posto que ali se desenvolve uma estratégia: ainda que dialógica, 

mas sobretudo planejada. Em que cada interação é observada pelo panóptico das equipes de 

monitoramento. O caráter expansionista de sua comunicação, abordada de forma teórica no 

capítulo 1 e analisada de forma empírica do capítulo 3, revela uma discursividade que se 

espalha nos interstícios do espaço social de forma autônoma da referencialidade comercial. E, 

dessa maneira, apodera-se de questões outrora exclusivas das instituições políticas ou sociais, 

como gestão ambiental e do espaço público. 

Já o estudo netnográfico apresentado no capítulo 4, revela que o processo de 

apropriação dessa farta corrente de formas simbólicas desdobra-se de formas diversas, em um 

território demarcado - sua fanpage no Facebook – e além dele. Os usos ou as táticas de 

apropriação são revelados pelos comentários, índices dessa atividade. O terreno dos 

comentários nas plataformas sociais da web pode ser, à primeira vista, uma zona caótica de 

conflitos, discordâncias e, sobretudo, ofensas. Sim, é tudo isso, mas não é só isso. O olhar 

atento para os comentários revela, após algum tempo de análise, saturações e padrões que em 

muito justificam a sua associação com a formalidade própria das práticas de consumo. A 

escolha dos comentários como a expressão destas táticas foi uma aposta inicialmente intuitiva 

do autor dessa pesquisa, a partir de uma provocação disparada pelo próprio texto de Certeau: 

a ideia de que ali, “golpe por golpe, lance por lance” se estabelecia uma zona tanto de leituras 

hegemônicas, quanto de negociação, disputas e subversões táticas.  
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A intuição se revelaria como uma escolha possível em dois momentos: nos primeiros 

resultados do olhar empírico, quando emergiram os primeiros modos ou formas dos usos; mas 

também no encontro com o olhar de um outro pesquisador sobre “a metade de baixo da 

web”
116

. Em sua análise histórico-crítica dos comentários da web e do seu papel cultural, 

social e econômico, Reagle (2015, p. 17) refere-se ao comentário como “aquilo que está nas 

margens – as coisas com que pessoas comuns de deparam no cotidiano”. Curtos, assíncronos 

e reativos, os comentários, segundo Reagle, permeiam nosso mundo e podem ser usados para 

fins tão diversos como informar, manipular, alienar, moldar percepções e chocar (REAGLE, 

2015, p. 3).  

O poder dos comentários em desafiar as mensagens de emissores institucionalizados, 

como veículos noticiosos e a própria publicidade, pode conduzir a uma questão que alguns 

pesquisadores tem imposto à obra de Certeau: uma atividade do tipo tática, pode assumir, sob 

determinadas condições, traços estratégicos? (PEREIRA; SARTI, 2010). A sua influência 

sobre o ambiente sócio-comunicativo, assim como a visibilidade, o espaço ocupado, o registro 

e a rastreabilidade, podem conferir aos comentários aspectos de estratégia. Mas argumenta-se 

aqui, que faltam-lhe características fundamentais para se constituírem como tal. A começar 

pelo espaço institucionalizado: seu espaço é aquele do outro, que pode deliberadamente 

apagá-lo
117

. Em segundo lugar, a ausência de um projeto de poder. Ainda que se possa falar 

de disputa de poder entre consumidores e empresas, as investidas analisadas através dos 

comentários não representam um esforço de articulação suficientemente expressivo entre os 

próprios consumidores. Falta a articulação em uma base de perpetuação, ou o “poder do 

saber” (CERTEAU, p. 100). Além disso, falta também aos consumidores, a circunscrição do 

“algo próprio”, o gerenciamento contra os alvos e ameaças da exterioridade e a própria 

racionalidade ou articulação estratégica que é próprio das instituições. Talvez consumidores 

articulados estrategicamente em um grupo ou movimento organizado representem um 

caminhar da tática para a estratégia. E consequentemente para uma ideologia. Mas 

desarticulados, porém, não podem ser considerados parte de uma estratégia nos moldes 

definidos por Certeau. O que não significa, no entanto, que se possa classificá-los como 

passivos, dóceis, tampouco dominados.  
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 Tradução livre de “the bottom half of the web” (REAGLE, 2015), referindo-se ao espaço comumente 

ocupado pelos comentários nos sites e plataformas sociais digitais. 
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 No caso das marcas, tem-se observado a política de preservar os comentários, mesmo os mais negativos. Uma 

vez que os desgastes decorrentes de possíveis denúncias de investida contra à liberdade de expressão, causariam 

mais danos à imagem do que a própria presença dos comentários dissonantes. 
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A articulação entre consumo e cidadania proposta por Canclini (2015), pode ser um 

ponto de vista complementar ao de Certeau, especialmente no âmbito do consumo cultural e 

midiático da comunicação publicitária. A exposição de Canclini parte da constatação 

supradiscutida (2.2) da queda de pilares que estruturavam as identidades e a cidadania na 

modernidade: o território e a nação - como já havia preconizado Hall (2006) – adicionando a 

descrença contemporânea na política, incluindo partidos, sindicatos, participação coletiva em 

espaços públicos e nas “regras abstratas da democracia” (CANCLINI, 2015, p. 29). Essa 

lacuna deixada no seio da cidadania pelo descrédito nestas formas de mobilização popular 

passa a ser suprida, em grande medida, pelo consumo privado de bens e dos meios de 

comunicação, em um movimento do qual se destacam dois vetores mais relevantes para este 

estudo.  

O primeiro diz respeito à disseminação da lógica-marca entre as esferas que outrora 

compunham o território da cidadania, a exemplo da própria política. Para Canclini, a cultura 

política tornou-se errática no momento em que se submeteu à cultura do efêmero, de acordo 

com os pressupostos da globalização e do neoliberalismo:  

 

[...] desde que se tornaram raros os relatos emancipadores que viam as ações presentes 

como parte de uma história e procura de um futuro renovador, as decisões políticas e 

econômicas são tomadas em função das relações imediatistas de consumo, o livre-

comércio sem memória de seus erros, a importação afobada dos últimos modelos que 

nos faz cair, uma e outra vez, como se cada uma fosse a primeira, no endividamento e 

na crise da balança de pagamentos. 

 

Em uma obra-manifesto, Klein (2017) argumenta que a eleição de Donald Trump 

representa uma manifestação extrema dessa lógica, uma vez que “ele entrou na política 

jogando de acordo com um conjunto de regras completamente diferente: as regras do 

gerenciamento de marca.  

O segundo vetor de imbricação entre consumo e cidadania é representado pelo que 

Canclini se refere como um “despedaçamento” da cidadania em uma “multiplicidade infinita 

de reivindicações”, constituindo um mercado de opiniões cidadãs que inclui “tanta variedade 

e dissonância quanto o mercado da moda e do entretenimento” (CANCLINI, 2015, p. 45). 

 

A insatisfação com o sentido jurídico-político da cidadania conduz a uma defesa da 

existência, como dissemos, de uma cidadania cultural
118

, e também de uma cidadania 

racial, outra de gênero, outra ecológica, e assim podemos continuar despedaçando a 

cidadania em uma multiplicidade infinita de reivindicações (CANCLINI, 2015, p. 37). 
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 Onde o autor inclui o reconhecimento e legitimidade das minorias em questões linguísticas, de gênero e 

educativas, por exemplo.  
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Parece ser exatamente no vão gerado pela incapacidade das instituições tradicionais, 

como o estado e as leis, de atenderem a reivindicações cada vez mais diversas e no esquema 

funcional e veloz da iniciativa privada, que corporações e marcas, através da comunicação 

publicitária, investem os esforços para difundir seus valores e a imagem de uma suposta 

superioridade na eficiência de ação social e resolução de problemas da esfera cidadã. Alguns 

casos elencados no capítulo 1 (ver 1.2.1), por exemplo, revelam como as marcas se colocam 

como os mediadores mais eficientes para ensinar os jovens o valor da educação financeira, 

aproximar os torcedores da seleção brasileira e otimizar o processo eleitoral estadunidense
119

. 

A análise da produção simbólica da marca Itaú, apresentada no capítulo 3, revela a 

imiscuidade da marca em questões da esfera cidadã como o incentivo à leitura infantil, a 

mobilidade urbana sustentável, a promoção da saúde na terceira idade e a valorização da 

cultura literária, só para citar algumas. A questão que se impõe a partir desta constatação é 

tomada de empréstimo de Canclini: o acesso aos bens materiais e simbólicos vem 

acompanhado de um exercício global e pleno de cidadania? 

Acredita-se aqui que, ao mesmo tempo em que o engajamento de marcas em causas 

sociais pode beneficiar estas últimas, conferindo-lhe visibilidade, ele também oferece visões 

simplistas e pouco aprofundadas como é característico de um gênero essencialmente 

interruptivo. Além disso, as proposições das marcas também oferecem modelos simplistas e 

mecânicos de engajamento, que reduzem o papel do consumidor-cidadão aos esquemas pré-

moldados pela estratégia publicitária. A questão da leitura infantil, por exemplo, é 

supostamente resolvida no universo comunicacional do programa Leia para uma criança, com 

a aquisição gratuita de livros disponibilizados pela marca aos inscritos no programa. E aos 

pais é conferido um papel de “super-herois”, responsáveis pelo estímulo do hábito nas suas 

crianças. A questão social é, dessa forma, “achatada” ao âmbito de uma esfera íntima, 

representada pela família, passando ao largo de uma mobilização em termos de movimento 

social e das políticas públicas concernentes à questão. A equação entre consumidores e 

cidadãos em sociedades midiatizadas e contemporâneas é de uma questão complexa, cujos 

aspectos, de acordo com o referencial teórico aqui levantado, podem ser desvelados a partir 

do que o consumidor fabrica com essas mensagens. Para Certeau (1998) aí esconde-se uma 

outra produção, avesso daquela institucionalizada. Uma fabricação nos termos do autor. 

Revelá-la no âmbito que lhe cabe, é o objetivo primordial desta pesquisa. E a este objetivo é 
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 Referindo-se às ações promocionais do Santander, Itaú e Boost Mobile, respectivamente. 
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devotado o capítulo 4. Antes, porém, pretende-se delinear um panorama da discursividade 

construída pela marca, a fim de melhor defini-la enquanto construto simbólico. Para tanto, 

desenvolve-se o capítulo que se segue. 
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3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO SIMBÓLICA DA MARCA ITAÚ 

 

Onde o cotidiano se forma em pequenos quadros de 

felicidade absoluta e impossível. 

Everardo Rocha 

 

A marca Itaú pode ser considerada um dos exemplos brasileiros mais emblemáticos do 

que aqui se define como marca contemporânea (capítulo 1). Isto é, um construto simbólico 

com largo grau de autonomia da sua referencialidade comercial. E que se utiliza da estrutura 

comunicacional da sociedade midiatizada para urdir uma discursividade social que a coloca 

no centro das questões socioculturais do seu tempo. Ou, nas palavras de Semprini (2010), 

uma forma-marca (ver 1.2). 

O slogan Isso muda o mundo sintetiza o projeto de sentido e o universo simbólico-

ideológico que lhe servem de lastro. A premissa institucional de “atuar para transformar o 

mundo num lugar melhor” (ITAÚ UNIBANCO S.A., 2018b), desdobra-se em quatro frentes 

de atuação: educação, cultura, esportes e mobilidade urbana. Vetores que funcionam também 

como fontes potenciais e relevantes de assuntos para o intenso fluxo de conteúdos que 

alimenta seus canais de comunicação. Em particular os digitais, recorte desta pesquisa. No 

ambiente digital, a marca sustenta métricas expressivas: 9,1 milhões de seguidores no 

Facebook; 617 mil seguidores no Twitter; 442 mil inscritos no YouTube; e 202 mil 

seguidores no Instagram
120

. A performance da marca no Facebook destaca-se das demais 

plataformas sociais e é considerada a maior comunidade de seguidores do mundo no setor 

bancário (ITAÚ..., 2017, p. 29). Segundo ranking de performance das marcas em mídias 

sociais da consultoria Socialbakers (SOCIALBAKERS, 2018), o Itaú aparece em 16º lugar 

em termos de seguidores no Facebook, entre a Netflix (15º lugar, com 8.962.275 seguidores) 

e a Natura (17º lugar, com 8.713,990 seguidores)
121

. E em 4º lugar em quantidade de vídeos 

publicados no YouTube (SOCIALBAKERS, 2018a). 

O fluxo de conteúdos que alimenta esses canais em muito concretiza a aspiração de 

“marcas como editoras ou centrais de conteúdo” que emerge da interpretação da doxa (1.1). 

Afinal, trata-se de uma produção regular e constante, tematicamente diversificada e, em 

grande parte, autônoma da referencialidade comercial do segmento bancário. E, além disso, 

capaz de angariar um engajamento expressivo, como revelado pelas métricas dos seus canais 
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 Dados atualizados em janeiro de 2018. Foram considerados apenas os canais institucionais. A pesquisa não 

inclui canais específicos de produtos e/ou programas de ação social, como Itaú Personnalité ou Itaú Cultural.   
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 No ranking da Socialbakers, atualizado em abril de 2018, a marca Itaú soma 8.766.443 seguidores, indicando 

uma leve queda em relação a janeiro do mesmo ano. 
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sociais. O presente capítulo abre espaço para um olhar sobre a complexidade da produção 

simbólica estruturalmente articulada pela marca Itaú. A Hermenêutica de Profundidade (HP) 

contempla em suas etapas, a análise formal ou estrutural das formas simbólicas, como um 

empreendimento legítimo e até mesmo indispensável. Porém parcial, quando isolado das 

demais etapas, que incluem as análises sócio-históricas da produção e da recepção, e os 

esforços de interpretação. De acordo com a concepção estrutural de cultura proposta por 

Thompson (2002, p. 166): “[...] os fenômenos culturais podem ser entendidos como formas 

simbólicas em contextos estruturados” e a sua análise pode ser pensada tanto como o “estudo 

da constituição significativa das formas simbólicas”, quanto da sua “contextualização social”. 

É a conjugação dessas duas dimensões que irá diferenciar a concepção estrutural daquela 

estruturalista, focada essencialmente nos traços estruturais internos das formas simbólicas. 

Para Thompson (2002, p. 188), este olhar sobre os traços estruturais e elementos sistêmicos 

da produção simbólica é um importante auxílio na compreensão do significado transmitido 

pelas formas simbólicas. 

Seguindo essa lógica, à análise propriamente estrutural da produção de conteúdo, 

antecede uma análise contextual de sua produção
122

, que inclui o estudo da forma-marca Itaú 

(3.1); sua comunicação (3.2); seu ”projeto de sentido” (3.2.1), e a relação deste com a 

construção de um universo simbólico-ideológico ou “mundo possível” (SEMPRINI, 2010) 

(3.2.2).  

Após os aspectos contextuais, segue a análise estrutural da produção simbólica (3.3). 

Em se tratando de uma produção constante, fez-se necessário efetuar um corte longitudinal. 

Foi considerado o período de um trimestre, por corresponder a uma das 4 unidades trimensais 

em que um planejamento estratégico de comunicação é usualmente dividido. Como recorte 

espacial, foi definido o Facebook, por ser a principal plataforma em número de seguidores, 

assim como a mais polivalente, no sentido de multimodal e policontextual (CHAKA, 

2010)
123

. Cada postagem foi considerada uma unidade de conteúdo (UC) desta amostragem. 

O conjunto de 27 UCs que compõem a amostra foi categorizado de acordo com aspectos 

qualitativos: formato, função, tom e temas centrais (3.3.1). Mais à frente, no capítulo 4, estes 

dados são confrontados com aqueles obtidos com o estudo netnográfico da recepção, gerando 

as inferências de ordem quantitativa e qualitativa do módulo empírico como um todo. 
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 As análises sócio-históricas da produção e da recepção apresentadas, respectivamente, nos capítulos 1 e 2, 

podem ser consideradas análises contextuais do fenômeno marca contemporânea de forma genérica. Enquanto a 

análise contextual apresentada neste capítulo já se baseia nas especificidades da marca Itaú. 
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 Multimodal no sentido de que opera em diversos modos comunicativos - textos, gráficos, imagens etc. E 

policontextual por envolver múltiplos contextos digitais - mensagens instantâneas, compartilhamento de 

conteúdos, bate-papo, jogos etc. 
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3.1 MARCA E INSTITUIÇÃO 

 

A marca Itaú é o valioso ativo estratégico do Itaú Unibanco Holding S.A., o maior 

conglomerado financeiro do país e da América Latina, formado pela fusão das instituições 

privadas brasileiras Itaú e Unibanco em 4 de novembro de 2008 (ITAÚ E UNIBANCO..., 

2008). E pontualmente ampliado por aquisições de outras instituições privadas, como a 

operadora de crédito Redecard, em 2013 (ITAÚ UNIBANCO S.A., 2018c) e do banco chileno 

CorpBanca em 2016 (LARANJEIRA, 2016). Avaliada em pouco mais de R$ 26,6 bilhões, é a 

marca brasileira mais valiosa, segundo relatório mais recente (2016) da consultoria global 

Interbrand (INTERBRAND BRASIL, 2016). O método de avaliação da Interbrand tem como 

objetivo estabelecer um valor monetário para um ativo intangível
124

 e baseia-se em três 

dimensões distintas: lucro econômico, papel de marca e força de marca. Por lucro 

econômico, compreende-se a saúde financeira da empresa por trás da marca, com avaliação 

das receitas atuais e previsão das receitas futuras obtidas através dos produtos e serviços da 

marca. O papel de marca refere-se ao peso que esta tem na decisão de compra desses 

produtos e serviços. E a força de marca representa a capacidade desta em “criar lealdade e 

continuar gerando demanda no futuro” (METODOLOGIA, 2016). É nesta última dimensão, 

que A Interbrand situa a maioria dos fatores concernentes à comunicação publicitária: 

autenticidade, relevância, diferenciação, consistência, presença e engajamento (quadro 6). 

 

Quadro 5 - Análise de força de marca: fatores externos 

AUTENTICIDADE 

 

A marca é solidamente baseada em uma verdade e capacidade interna. Tem uma 

herança e um conjunto de valores bem definidos e seu desempenho satisfaz as 

expectativas de seus consumidores. 

RELEVÂNCIA 

 

A adequação às necessidades e desejos dos clientes/consumidores em diferentes 

regiões e demografias. 

DIFERENCIAÇÃO 

 

O quanto clientes/consumidores percebem a marca como tendo um 

posicionamento e uma experiência diferenciados, distintos da concorrência. 

CONSISTÊNCIA 

 

O grau em que a marca ganha vida sem falhas em todos os pontos de contato em 

que está presente, ou formatos em que é aplicada. 

PRESENÇA 

 

O grau em que a marca é percebida como onipresente e recebe comentários 

positivos de consumidores, clientes e formadores de opinião. 

ENGAJAMENTO 

 

O grau em que consumidores demonstram entendimento profundo da marca, 

uma participação ativa e um forte senso de identificação com a mesma. 

 

Fonte: Interbrand São Paulo
125
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 O grupo de ativos intangíveis foi oficializado como um subgrupo dos ativos permanentes, pela Lei Federal 

11.638/2007, vigente desde 2018, que regulamenta as demonstrações contábeis das organizações de grande 

porte. Fazem parte desse grupo todos os bens que não possuem existência física, como os direitos de exploração 

de serviço público (concessão ou permissão), os softwares, as marcas e patentes, o fundo de comércio adquirido, 

entre outros (O QUE SÃO..., 2015). 
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 http://www.rankingmarcas.com.br/2016/metodologia/forca-de-marca.html 



116 

 

O conjunto de critérios analíticos adotados pela Interbrand – lucro, papel da marca e 

força da marca - confirmam o fenômeno marca enquanto um ponto de convergência 

fundamental entre valor econômico e simbólico, em uma estratégia de valorização cruzada 

ou estratégia de conversão de capital (THOMPSON, 2002, p. 206). Uma dinâmica em que o 

valor econômico é usado para aumentar o valor simbólico e vice-versa (ver 1.2.2.1). No caso 

do Itaú Unibanco, a potência econômica é também convertida na edificação deste construto 

simbólico original, diferenciado e de contornos bem definidos: a marca Itaú. 

A marca Itaú surge em 1973 (ITAÚ UNIBANCO S.A., 2018a). O intuito por trás de 

sua criação era o de unificar uma série de fusões e incorporações que deram origem, em 1966, 

ao Banco Federal Itaú Sul Americano S.A. A história da instituição começou em 1945, com a 

fundação do Banco Central de Crédito S.A., que em 1952 passaria a se chamar, por 

intervenção do Governo Federal, Banco Federal de Crédito S.A. O objetivo era reservar o 

nome Banco Central para uso estatal
126

. Em 1961, a instituição adquire o Banco Paulista de 

Comércio S.A. e, em 1964, funde-se com o Banco Itaú S.A., então uma modesta instituição 

pertencente a empresários mineiros. Em 1966, ocorre a fusão com o Banco Sul Americano do 

Brasil, que formaria então, o Banco Federal Itaú Sul Americano S.A (HISTÓRIAS DE 

ITAÚ..., 2008).  

O complexo processo de fusões e aquisições, no entanto, continuaria durante a década 

de 1970. Quando, em meio às constantes mudanças de nomes, gestores e publicitários 

perceberam que a palavra Itaú poderia ter um forte potencial de recall e de significado para o 

consumidor brasileiro. Em 1973, o nome simples e original, de origem tupi-guarani
127

, era 

adotado para unificar e representar a sociedade anônima. E assim permaneceria, mesmo após 

a maior de suas fusões – aquela com o Unibanco S.A., em 2008 (ITAÚ UNIBANCO S.A., 

2018a). O sinal visual, formado por um retângulo preto de cantos arredondados emoldurando 

o logotipo, foi encomendado à agência DPZ e elaborado pelo designer Alexandre Wollner. 

Este último discordaria veementemente das transformações gráficas implementadas no 

processo de modernização da marca, como as cores amarelo e azul e aplicações diversas com 

efeitos de volume e brilho (TECNOPOP, 2006), como na evolução representada na figura 15.  
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 O Banco Central do Brasil seria criado em 1964.  
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 A palavra Itaú significa “pedra preta” em tupi-guarani. E a sua escolha foi uma homenagem à cidade mineira 

que abrigou a primeira agência do Banco Itaú S.A. 
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Figura 15 - Evolução visual da marca Itaú 

               

Fonte: Website institucional
128

 

 

Hoje, a marca representa um conglomerado financeiro presidido por membros das 

famílias fundadoras Setúbal-Villela e Moreira Salles, principais acionistas do Itaú e Unibanco, 

respectivamente (O JOGO GLOBAL..., 2010). Uma potência financeira que em 2016, obteve 

lucro de R$ 21,6 bilhões, acumulou R$ 1,42 trilhão em ativos, 4.143 agências, 95.719 

empregados (OS 15 BANCOS..., 2016) e uma base de clientes próxima aos 60 milhões 

(QUEM SOMOS, 2018).  

A expressividade das cifras também se estende à construção e manutenção da marca. 

O Itaú aparece em décimo quarto lugar no ranking nacional de anunciantes, logo após 

multinacionais como Coca-Cola e Unilever. Em 2016, o investimento em publicidade somou 

R$ 972 milhões (KANTAR IBOPE MEDIA, 2017a). Não por acaso, o banco já figurou em 

primeiro lugar entre os anunciantes mais desejados pelas agências de publicidade, em 

levantamento feito pelo veículo especializado Meio&Mensagem (LEMOS, 2014). No 

ranking, foram ouvidos mais de 50 líderes de agências de publicidade e foram levados em 

consideração, além da verba, aspectos como a ética e sustentabilidade nas relações comerciais 

do anunciante.  

A verba publicitária do Itaú é atualmente dividida entre três grandes agências 

brasileiras: DPZ&T, Africa e DM9DDB. A DPZ&T é a fusão ocorrida em 2015, das agências 

brasileiras DPZ
129

 e Taterka, controladas desde 2011 e 2013, respectivamente, pelo grupo 

francês Publicis, o terceiro maior do mundo (LEMOS, 2013). Já a Africa e a DM9DDB 

pertencem ao grupo ABC, presidido pela notória figura de Nizan Guanaes e comprado em 

2015 pelo grupo Omnicom, líder global no setor de comunicação e marketing. A Africa é a 

responsável pela comunicação institucional do banco, enquanto as outras duas agências 

dividem as contas de produtos e serviços. A comunicação digital, devido à complexidade e 

velocidade, segue um modelo mais flexível com conteúdos desenvolvidos pelas agências e 
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 https://www.itau.com.py/paginas/sobreitau_unibanco 
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 Sigla formada a partir dos sobrenomes dos seus icônicos fundadores, Roberto Duailibi, Francesc Petit (in 

memoriam) e José Zaragoza (in memoriam). 
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pelo próprio departamento de marketing, em parceria com produtoras de conteúdo (DORES, 

2017). 

Ao lado do investimento financeiro, o êxito na construção da marca Itaú deve ser 

também associado a um conjunto de valores corporativos bem definidos, consistentes, 

socialmente relevantes e devidamente comunicados ao público. O conjunto de valores 

empresariais é dividido em três vertentes ou “atitudes” como definido pela própria 

corporação: ajudar as pessoas a fazerem as melhores escolhas financeiras; ser um banco 

cada vez mais digital; atuar para transformar o mundo num lugar melhor (ITAÚ 

UNIBANCO S.A., 2018b). Se os dois primeiros objetivos estão ligados à atividade-fim da 

organização, é o terceiro que abre as possibilidades mais expressivas para o branding e a 

comunicação do Itaú. 

A organização sustenta programas sociais nas áreas da educação, cultura, esporte e 

mobilidade urbana. As intervenções sociais são realizadas através das entidades Fundação 

Itaú Social, o Instituto Itaú Cultural, o Instituto Unibanco, Instituto Assistencial Pedro Di 

Perna, Instituto Unibanco de Cinema, Associação Itaú Viver Mais e a Associação Cubo 

Coworking Itaú (ITAÚ..., 2017, p. 316). Destaca-se na área da educação, a Fundação Itaú 

Social, organização de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo 

desenvolver ou apoiar projetos sociais nas áreas do ensino fundamental e saúde 

(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2016).
 
Entre as ações mais notórias da fundação, destacam-se 

o Prêmio Itaú-Unicef e o Programa Itaú Criança, que através da campanha Leia para uma 

criança, distribui livros infantis gratuitamente para todo o país (ITAÚ SOCIAL, 2018). Na 

área da cultura, destaca-se o Instituto Itaú Cultural, mantenedor do reconhecido programa 

Rumos, voltado para a pesquisa, a produção de conteúdo, mapeamento, incentivo e a difusão 

de manifestações artístico-intelectuais (ITAÚ CULTURAL, 2018).  

Segundo relatório financeiro da instituição, no ano de 2016 foram investidos R$ 474,8 

milhões em ações de transformação social, dos quais R$ 154, 6 milhões em projetos inscritos 

em leis de incentivo (ITAÚ..., 2017, p. 243). Tal montante é, no entanto, equivalente à verba 

publicitária semestral da instituição, avaliada em R$ 482,7 milhões de janeiro a junho de 2017 

(KANTAR IBOPE MEDIA, 2017b). O que demonstra o curioso fato de que promover a ação 

social pode ter custos equivalentes ou maiores do que sua própria realização. Além da 

preponderância da comunicação e sua importância primordial no espaço social 

contemporâneo. Um espaço em que “a discursividade social  conquistou uma importância sem 

precedentes” e o sentido é o seu componente essencial (SEMPRINI, 2010, p. 238). Os 

números são comparados visualmente no gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Comparação entre investimento social e verba publicitária do Itaú Unibanco S.A. 

em 2016 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados 

 

É fundamental ressaltar que as ações sociais do banco não são comunicadas no 

formato das tradicionais campanhas institucionais, em que organizações divulgam as 

iniciativas sociais como uma prestação de contas à sociedade ou em discursos de 

enaltecimento à reputação da marca. Em uma engenhosa estratégia comunicacional, esse 

conjunto de valores, discursos e vetores de ação social são agrupados no que é definido pelo 

departamento de marketing como uma “plataforma institucional de campanhas”. Identificada 

através do slogan Isso muda o mundo, a plataforma de campanhas é o conjunto de temas que 

serve de base para a construção de parte da comunicação da instituição. Ela funciona como 

uma fonte geradora de constantes conteúdos e diálogos com o público. Muitas vezes 

construídos em um tom inspirador, emocional e centralizado nos interesses do público, ao 

invés de autocentrados na marca ou na instituição que ela representa. Esse fluxo de conteúdos 

é articulado através de diversas mídias, incluindo as tradicionais e as digitais, o que torna a 

marca uma entidade simbólica onipresente no ecossistema midiático brasileiro. A visão de seu 

superintendente de marketing institucional revela os princípios da estratégia de construção da 

marca: 

  

A gente entende que como uma marca líder, o nosso papel precisa ir além do banco. O 

papel transformador que o Itaú tem na sociedade precisa ir além do nosso core. Os 

projetos relacionados aos nossos pilares de causa – educação, cultura, mobilidade 

urbana e esporte têm esse objetivo. [...] E o jeito publicitário que a gente encontrou de 
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contar essas histórias para as pessoas foi a partir da campanha Isso muda o mundo. A 

gente sempre teve esse desafio ao falar desse tipo de assunto. Porque você corre o riso 

de ser autocentrado e você corre o risco também de não ser inspirador. A gente teve 

muito tempo em busca de um jeito inspirador para falar sobre as nossas causas e o Isso 

muda o mundo foi um feliz presente que a agência Africa trouxe pra gente há uns anos 

atrás (GRANDES NOMES..., 2015). 

 

Por trás da estratégia da marca, existe no entanto, um desafio mercadológico: a 

imagem negativa do setor bancário brasileiro junto à população em geral. Como explica 

Tavares (2008, p. 199), a imagem de uma marca é formada pelo receptor e  

 

[...] decorre a maneira como ele decodifica as ações e os sinais emitidos por uma 

empresa por meio de sua interação com o ambiente, de suas relações com os 

stakeholders e empregados, sua estratégia de marketing, e desempenho de produtos e 

serviços. A imagem que resulta é uma entidade semi-autônoma que existe dependente 

ou independentemente desse esforço deliberado em administrá-la. 

 

Já em relação ao setor, a imagem  

 

[...] corresponde ao somatório de percepções e impressões que os vários públicos têm, 

de forma geral, das imagens das empresas pertencentes a um determinado setor. 

Resulta da atuação dessas empresas e da leitura que é feita dessa atuação de seus 

impactos no ambiente e, em particular, na vida das pessoas (TAVARES, 2008, p. 

214). 

 

A imagem do setor bancário no Brasil é cercada por ampla desconfiança, que pode ser 

traduzida pela máxima “Quando a economia brasileira vai bem, os bancos vão bem. Quando a 

economia vai mal… bem, ao menos alguns bancos parecem ir melhor ainda” (COSTAS, 

2015). Juros altos, spreads
130

 e demissões são algumas das razões que levam a opinião 

pública a acreditar que o setor bancário brasileiro é limitado no seu papel de suporte ao 

crescimento econômico. Segundo Moraes e Claro (2013, p. 115), os altos investimentos em 

campanhas institucionais funcionariam como um lenitivo para as avarias na imagem das 

instituições bancárias: 

 

Para tentar tirar do foco o crescente número de reclamações, as altas taxas de juros 

praticadas pelos bancos (spread) e seus aumentos e recordes de lucro, essas 

instituições começaram a veicular propaganda mostrando seus programas sociais, 

como estavam engajadas em programas que visam à melhor qualidade de vida, ligadas 

ao esporte, a educação, ao meio ambiente, etc. Agindo desta maneira, os bancos 

tentam demonstrar ao seu mercado consumidor que não são os vilões da história 

recente, pois apesar de conseguirem números astronômicos com relação ao lucro 

alcançado nos últimos exercícios, eles também, e principalmente, estão preocupados e 

agindo com relação a problemas cruciais da sociedade como um todo. Enfim, 
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 Diferença entre o que banco cobra para emprestar recursos e o que paga para tomá-los emprestado (COSTAS, 

2015). 



121 

preferem mostrar que realmente são empresas cidadãs e que, apesar de perseguirem e 

conquistarem lucros bastante elevados no atual mercado econômico do Brasil, parte 

deste lucro é aplicado em prol da sociedade como um todo. Em outras palavras, são 

empresas que praticam a responsabilidade social. 

 

No caso do Itaú, o intento é mais audaz. Além de transpor a imagem negativa 

associada ao segmento, a estratégia mercadológica tem como objetivo transformar a marca do 

banco em uma Lovemark
131

: 

 

A gente carrega esse estigma de mal necessário. Essa é uma dificuldade adicional. 

Mais isso mais motiva a gente na direção de construir uma lovemark do que nos 

impede de avançar (GRANDES NOMES..., 2015). 

 

Nosso grande desafio hoje, é colocar a marca Itaú no coração das pessoas. Por mais 

que isso pareça uma conversa maluca e um desafio intransponível, a gente acredita 

que é possível a marca de um banco, e de um banco brasileiro, ocupar o coração das 

pessoas (GRANDES NOMES..., 2015).  

 

E, para tanto, é tecida uma produção simbólica que conjuga discursos atrelados à 

referencialidade comercial ou core business àqueles atrelados às questões sociais relevantes 

propostas pela plataforma institucional. Esta plataforma de campanhas pode ser definida 

como um “projeto de sentido” (SEMPRINI, 2010), que funciona como um amálgama para as 

manifestações da marca, incluindo as comunicacionais, bem como os vetores não-

comunicacionais. Por ações não-comunicacionais compreende-se aqui aquelas que não têm a 

comunicação como ferramenta principal de sua constituição. Trata-se, sobretudo, dos 

programas sociais da marca nas quatro frentes de atuação social supracitadas, a exemplo do 

Programa Rumos Cultural, Programa Leia para uma criança ou ainda o Bike Itaú, sistema 

gratuito de bicicletas disponibilizado nas principais capitais brasileiras. Os programas sociais 

oferecem um lastro de concretude à produção simbólico-discursiva, atuando como fontes de 

legitimidade para esta. Já as manifestações comunicacionais publicitárias são discutidas a 

seguir.  

3.2 MARCA E COMUNICAÇÃO 
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 Nas palavras do estrategista Kevin Roberts (2005), autor do termo, o conceito de Lovemarks sintetiza uma 

série de estratégias com o objetivo de estabelecer conexões afetivas entre marcas e consumidores, que [sic] 

ultrapassem os limites da razão. Entre as lições está o que ele chama de “toque humano”, que consiste 

basicamente em envolver os consumidores através dos cinco sentidos. Já em “perto de você”, Roberts recomenda 

a criação de laços de intimidade entre marcas e consumidores. Todas as lições apontam para o desenvolvimento 

de uma dimensão humana das marcas e o estabelecimento de relações afetivas e sensualistas entre elas e os seres 

humanos. 
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Entre os seus atributos estratégicos, pode-se afirmar que a comunicação publicitária do 

Itaú se ampara em um conjunto de valores bem definidos e centrados nas pessoas e seus 

interesses enquanto consumidoras e cidadãs. A ideia de uma missão orientada pelo mercado 

ou consumidores é um pressuposto fundamental para o planejamento estratégico e 

mercadológico exitoso: “Uma declaração de missão é uma declaração do propósito da 

organização – o que ela quer realizar no ambiente maior. Uma declaração de missão clara age 

como uma ‘mão invisível’ que guia as pessoas em uma organização” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2015, p. 44). A essa precisão na definição dos valores, soma-se a orientação 

de marketing sustentável, que leva em consideração as “ações responsáveis em termos sociais 

e ambientais, que atendam às necessidades tanto imediatas como futuras dos clientes e da 

empresa” (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p. 647).  

Os três valores definidos pelo Itaú como “nossas atitudes” são: “ajudar as pessoas a 

fazerem as melhores escolhas financeiras”; “ser um banco cada vez mais digital”; e “atuar 

para transformar o mundo num lugar melhor”. As duas primeiras premissas referem-se a 

aspectos ligados à referencialidade comercial da marca, porém com uma nítida orientação 

para as necessidades do consumidor, como recomendam os manuais de marketing. A terceira 

premissa agrega a visão de marketing sustentável e serve de lastro para a criação da 

plataforma institucional Isso muda o mundo: uma plataforma de campanhas que promove um 

diálogo da marca com a sociedade a partir dos seus 4 vetores de atuação social: educação, 

cultura, esporte e mobilidade urbana. A interface comunicacional criada através da plataforma 

Isso muda o mundo permite à marca ao mesmo tempo: construir discursos sobre temas 

prementes para a sociedade brasileira em sua conjuntura atual; abrir discussões e diálogos 

sobre estes temas; implementar propostas de intervenção nas áreas contempladas por seus 

programas sociais; e, não menos importante, comunicar essas ações ao público de uma 

maneira não-convencional, no sentido de passar ao largo do discurso autocentrado das 

campanhas institucionais tradicionais. O estudo da comunicação publicitária do Itaú e do 

projeto de sentido da marca exige, portanto, um olhar que se desdobre entre a comunicação 

promocional mais ligada à referencialidade comercial ou core business (3.2.1) e a 

comunicação institucional constituída pela plataforma de campanhas Isso muda o mundo 

(3.2.2). Sendo esta última vertente, vista como a que de fato transforma a marca em um 

dispositivo de gestão da discursividade social ou uma forma-marca (SEMPRINI, 2010).   
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3.2.1 COMUNICAÇÃO E REFERENCIALIDADE COMERCIAL 

 

Parte da produção simbólica da comunicação publicitária do Itaú continua sendo 

devotada à promoção dos seus produtos e serviços, a exemplo de linhas de crédito, fundos de 

investimento e aplicativos digitais. Porém, observa-se que mesmo ao tratar destes aspectos, 

essa comunicação desvia-se da ênfase comercial - focada no produto, suas características e 

vantagens, para uma ênfase nos consumidores e as transformações resultantes em seu estilo de 

vida, a partir do contato com estes produtos. Kotler e Armstrong (2015, p. 156) explicam que 

um estilo de vida representa um “padrão de ação e interação com o mundo”, expresso através 

de atividades, interesses e opiniões dos sujeitos. E que produtos e abordagens de marketing 

terminam sendo uma forma de concretizar esses padrões. Numa visão mais crítica, Bauman 

(2008, p. 144) compara as proposições do marketing a modelos identitários prontos e 

fornecidos pelo mercado, que aliviam o “peso da construção e desconstrução da identidade”: 

“Por que se acomodar com aquilo que já terminamos de construir, se novos kits 

automontáveis prometem excitações nunca antes experimentadas e – quem sabe? – a abertura 

de portas que levam a delícias nunca antes usufruídas?”. Os “kits” de comportamento e auto-

expressão oferecidos em campanhas que retratam, além do produto, o estilo de vida a este 

atrelado, terminam por propiciar dessa forma, uma identificação mais intensa, posto que não 

se fundamenta apenas no caráter utilitário da mercadoria, mas em seus valores simbólicos e 

representações comportamentais. Batey (2010, p. 71) explica que “as pessoas consomem não 

só os produtos físicos, mas também – e, frequentemente, em vez disso, o significado 

simbólico desses produtos, na criação e expressão dos aspectos de identidade, sociais e 

pessoais”. Como visto no capítulo 1, a fase da representação de estilos de vida ou life styling 

corresponde à ùltima etapa evolutiva da comunicação publicitária antes do seu processo de 

desconfiguração (CAMILO, 2010). Se o life styling é a estratégia que representa a 

comunicação voltada à referencialidade comercial do Itaú, é na sua comunicação extra-

comercial (3.2.2) que o processo de desconfiguração se tornará mais evidente. 

A comunicação de produtos e serviços é guiada pelos dois primeiros propósitos 

definidos pelo marketing da instituição como “nossas atitudes”: “ajudar as pessoas a fazerem 

melhores escolhas financeiras” e “ser um banco cada vez mais digital” (ITAÚ UNIBANCO 

S.A., 2018b). A primeira premissa conduz a comunicação para o impacto e benefício que os 

produtos e serviços bancários podem gerar na vida dos consumidores. E a segunda, alinha a 

instituição com a atualização tecnológica constante, valor considerado consensualmente como 

positivo no pensamento capitalista contemporâneo. Estes valores são comunicados e 
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expressos, no entanto, através da representação do seu impacto na vida das pessoas, tendo a 

autorrealização como tema dominante.  

Como explica Barros (2004), a partir da perspectiva da semiótica do discurso, os 

temas decorrem de determinações sócio-históricas inconscientes de um determinado 

momento, que podem ser de ordem ideológica. Enquanto conteúdos semânticos de ordem 

abstrata, os temas precisam de um investimento semântico-sensorial que os concretizem – as 

figuras: “[...] as figuras concretizam sensorialmente os temas e dão a eles ‘corporalidade’. Os 

temas abstratos são ‘recobertos’ por traços semânticos ‘sensoriais’ de cor, de forma, de 

cheiro, de sons etc” (BARROS, 2004, p. 13). Ainda segundo a autora, a publicidade enquanto 

texto “sincrético” irá mesclar texto, imagens e sons no processo de figurativização dos temas. 

A autorrealização representa o último e mais sofisticado estágio da pirâmide motivacional de 

Maslow, “etapa em que o indivíduo se envolve com seu próprio desenvolvimento, realizações 

e interesses pessoais” (KOTLER; AMRSTRONG, p. 160). Dessa maneira, ao invés de focar 

no produto/serviço e seus atributos, a comunicação publicitária traz em suas manifestações, 

representações visuais de personagens em contato com seus sonhos e projetos de vida. A 

marca e o produto são apresentados com gentis adjuvantes da jornada bem-sucedida desses 

personagens, que atuam como modelos dos estilos de vida provavelmente aspirados pelo 

interlocutor das peças. 

A série de anúncios apresentada na figura 16 reflete como o tema da autorrealização é 

trabalhado nas campanhas. Enquanto as imagens apresentam jovens adultos em contato com 

seus planos e aspirações profissionais, o texto declara “Se deixar de acreditar não é uma 

opção, conte com o crédito Itaú”. O produto financeiro – o Crédito Itaú - surge em segundo 

plano na construção textual e nem emerge na construção imagética. E é apresentado como o 

viabilizador de um projeto de vida, que expressa a identidade dos sujeitos retratados na 

composição visual das peças: no anúncio esquerdo, um músico; no direito, um dedicado 

estudante.  

A mesma lógica se aplica à tecnologia digital. A comunicação passa ao largo de uma 

possível apologia aos recursos tecnológicos ou ao investimento feito pela instituição em seu 

processo de atualização tecnológica. Ao contrário, traz representações de atividades e 

situações de lazer e ócio, tornadas possíveis pelo ganho de tempo obtido com os serviços de 

home banking. A campanha apresentada na figura 17 demonstra essa lógica.  
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Fonte: DM9DDB 

  

Fonte: DM9DDB 

  

A solução gráfica das peças transforma os ponteiros de um relógio em artefatos de 

verão, como a prancha de surf e a espreguiçadeira. E o texto promove a principal vantagem 

dos serviços digitais do banco: o ganho de tempo pelo consumidor. Em sua análise do 

processo de figurativização do discurso publicitário através do anúncio de bancos, Barros 

(2004, p. 18) também constata que “um de seus grandes temas é o tempo, isto é, o da 

fugacidade do tempo e da necessidade de poupá-lo, de economizá-lo, para viver momentos de 

lazer, de prazer e de tranquilidade, sozinho ou, principalmente, com a família e os amigos”. 

Ainda segundo Barros (2004, p. 20), 

 

Os anúncios publicitários são, sem sombra de dúvida, determinados sócio-histórica e 

ideologicamente. Os temas apontados sobre o tempo são valores atuais das camadas 

médias da população que trabalha fortemente para ter direito ao consumo e ao lazer da 

classe privilegiada, ou para manter os valores da família, mas que não tem, dessa 

forma, tempo para tanto. Daí a transformação do tempo em valor de uso que leve à 

Figura 16 - Anúncios promovem linha de crédito 

Figura 17 - Anúncios promovem as conveniências digitais do Itaú 
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felicidade, à tranquilidade e ao prazer do lazer e da diversão, ou à segurança e ao 

aconchego da família e dos amigos. 

 

A complementaridade entre os temas e suas manifestações discursivas demonstra que 

a coerência conceitual e estratégica pode ser observada como um dos diferenciais da marca e 

do seu projeto de comunicação, a despeito deste estar dividido entre três agências de 

publicidade distintas. A compreensão dessa coerência e da unidade de um projeto 

comunicacional tão amplo é aqui compreendida pela noção das imagens arquetípicas e sua 

aplicação na construção de marcas proposta por Mark e Pearson (2003). Segundo as autoras, o 

uso judicioso de imagens arquetípicas alimenta uma marca líder. Isto porque as matrizes 

psíquicas ou identidades arquetípicas funcionam como um sistema de gerenciamento de 

significado, capaz de conferir uma personalidade à marca e, consequentemente, um elo de 

identificação com o público. Se o consumo de significados simbólicos termina sendo o 

principal vetor de identificação entre marcas e indivíduos, as representações arquetípicas e os 

mitos e histórias a elas associadas podem alcançar forças motivacionais profundas e 

proporcionar uma estrutura firme para a elaboração desses significados (BATEY, 2010, p. 

73). Segundo Batey (2010), os arquétipos representam “forças motivacionais profundas e 

primitivas”. Investigados, sobretudo, pelo fundador da psicologia analítica, Carl Jung, podem 

ser vistos como o “conteúdo do inconsciente coletivo”, “uma herança psíquica coletiva”, ou 

ainda “a reserva da experiência da espécie humana” (BATEY, 2010, p. 73). A matriz de 

12arquétipos e suas respectivas funções composta por Mark e Pearson (quadro 8) tem sido 

amplamente difundida e utilizada para a avaliação do posicionamento, identidade e 

performance das marcas.  

No processo analítico da comunicação da marca Itaú, foi possível perceber com 

clareza a copresença de duas destas matrizes psíquicas, conferindo coerência e densidade a 

seus temas, apelos e tons discursivos. O primeiro deles é o arquétipo do Prestativo ou 

Protetor, que conduz a comunicação ligada à referencialidade comercial, analisada nesta 

seção. O segundo, é o arquétipo do Inocente, que conduz a comunicação extra-comercial, 

analisada na seção seguinte.  

O arquétipo do Prestativo está ligado ao altruísmo, compaixão, generosidade e desejo 

de ajudar os outros. Ele se manifesta nos símbolos de zelo e no cuidado maternal ou paternal.  

“O Prestativo é conhecido como o altruísta, o santo, o pai (mãe), o ajudante, o cuidadoso ou o 

apoiador”. Dentre os vários níveis de manifestação do arquétipo, as autoras destacam também 

“cuidar de seus dependentes e dar-lhes sustento” e a “preocupação com o mundo como um 

todo” (MARK; PEARSON, 2001, p. 218).  
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Fonte: MARK; PEARSON, 2003 

 

A análise do tom discursivo (3.3.1.3) da produção simbólica que compõe o corpus 

deste estudo revela a predominância dos tons informativo, didático e aconselhador, todos 

associados a uma figura paternal que instrui, ensina e aconselha. E que são utilizados em toda 

a comunicação ligada à referencialidade comercial, como ilustra as peças supracitadas. As 

peças reproduzidas na figura 14 trazem em seu parágrafo de texto o seguinte trecho: “Talvez 

você nem precise de crédito para realizá-los. Mas, se precisar, conte com o Itaú para ajudar 

você a encontrar o crédito adequado”.  A construção textual desvia claramente do apelo 

comercial e imperativo mais direto. Pelo contrário, até admite que o serviço bancário possa 

ser desnecessário. O interesse da venda demonstra-se então subjugado àquele primário, que 

surge na segunda oração: ajudar, apoiar, esclarecer. Na série de anúncios da figura 15, é o 

aspecto didático que se pronuncia, para esclarecer o interlocutor de todos os benefícios 

decorrentes da utilização dos aplicativos digitais: “Por isso, no Itaú, você pede e recebe saldo 

e as últimas movimentações por SMS. Faz transferência pelo celular com apenas um toque. E 

ainda conta com agências que abrem às 9h e outras que fecham às 20h”. O parágrafo termina 

ressaltando um suposto altruísmo em relação ao cliente: “iTempo. Feito para você economizar 

o seu.” A oração demonstra que o tempo livre e bem-estar dos clientes é o alvo de todos os 

esforços da instituição e seu processo de digitalização. 

Mark e Pearson (2010, p. 223) ressaltam que “a preocupação dos Prestativos pelos 

filhos e outros dependentes faz desta identidade de marca uma consideração natural para a 

área de serviços médicos, produtos de saúde, seguradoras, bancos e planejamento ficanceiro”. 

Conduzida por uma matriz arquetípica que lhe confere uma personalidade de contornos bem 

definidos, a marca constrói uma comunicação que, mesmo na promoção de produtos e 

Quadro 6 - As 12 matrizes arquetípicas 
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serviços, evita o apelo direto a uma referencialidade comercial. Distanciamento que se 

apresenta ainda mais radical na comunicação institucional.  

 

3.2.2 COMUNICAÇÃO E REFERENCIALIDADE EXTRA-COMERCIAL: A  

           PLATAFORMA ISSO MUDA O MUNDO, SEU PROJETO DE SENTIDO E SEU  

           MUNDO POSSÍVEL 

 

O conceito de forma-marca é de grande relevância para a compreensão do papel da 

marca contemporânea numa sociedade midiatizada. Em um contexto em que economia, 

consumo e comunicação são vetores estruturantes, marcas comerciais se consolidam como 

instâncias potencialmente produtoras de discursos publicamente difundidos. Mas para que 

uma marca funcione como uma forma-marca, ela precisa, segundo Semprini (2010), possuir 

um projeto de sentido. O autor define o projeto de sentido como um corte operado pelos 

estrategistas da marca no intenso fluxo semiótico que perpassa o espaço social. Nesse 

processo, a marca deve “identificar e circunscrever uma porção desse fluxo para se apropriar e 

colocá-lo no coração do seu projeto” (SEMPRINI, 2010, p. 269). Esse universo de sentido 

deve ainda ser abordado de maneira singular, autêntica, com clareza exemplar, e em sintonia 

com a realidade dos desejos e preocupações dos indivíduos. A partir dessa base semântica, a 

marca irá delimitar um território de atuação, povoá-lo com seus produtos e serviços e 

concretizar o projeto de sentido por meio de manifestações perceptíveis. Uma vez cumprida 

tais etapas, é provável que a marca tenha construído o seu mundo possível:  

 

[...] é a densidade e o desenvolvimento que são dados ao núcleo conceitual do projeto 

de sentido que conferem um verdadeiro conteúdo à marca, uma densidade, um 

desenvolvimento narrativo, uma riqueza de detalhes, uma carne, uma concretude, um 

imaginário, em resumo, um mundo possível (SEMPRINI, 2010, p. 278, grifo nosso). 

 

Semprini ressalta que todo esse processo exige um constante diálogo e negociação 

com a recepção, sempre avaliando o impacto, engajamento ou rejeição das manifestações.  

 

[...] o papel dos receptores está longe de ser passivo e de se limitar a uma simples 

escolha binária (sim ou não, aceitação ou recusa). Na maioria dos casos, os receptores 

interagem ativamente com as propostas da marca, emitem indicações, comentários, 

sugestões, críticas e até elogios. A relação é muito dialógica e vai se tornar ainda mais 

no futuro, com os instrumentos de mediação interativos (SEMPRINI, 2010, p. 274). 
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O capítulo 4 se debruça exatamente sobre as dinâmicas que se desdobram a partir do 

contato entre marca e consumidores no ambiente dialógico das plataformas sociais. Por ora, 

no entanto, o foco permanece no construto simbólico da marca Itaú e seu projeto de sentido.  

É sob o referencial da plataforma Isso muda o mundo que a marca Itaú encontra, 

portanto, o seu verdadeiro projeto de sentido e constrói o seu mundo possível. Este último 

conceito é melhor definido por Semprini como um “plano de realidade alternativa à realidade 

da rotina cotidiana ou da experiência realista do mundo que nos rodeia” (SEMPRINI, 2010, p. 

283), ou ainda “um universo específico povoado de personagens, caracterizado por valores e 

comportamentos e regido por regras específicas” (SEMPRINI, 2010, p. 284). O conceito de 

mundo possível representa, dessa forma, o artefato sociocultural que permitirá à forma-marca 

se inserir no espaço social e alimentá-lo com sua discursividade própria. E pode ser associado 

à questão da figurativização do discurso, apontada por Barros (2004, p. 28), em que “o efeito 

de corporalidade é obtido pela concretização sensorial dos temas”, através de traços sensoriais 

distintos como visual, sonoro, tátil, gustativo e olfativo, evocados através dos textos e 

imagens que compõem a tessitura da mensagem publicitária. Através do processo de 

figurativização, o mundo possível de uma marca pode ser considerado uma espécie de 

“encarnação” dos temas propostos em sua discursividade, através da pluralidade de 

linguagens e recursos que compõem a trama da mensagem publicitária. 

Amparada pelas ações da instituição nas áreas da educação, cultura, esporte e 

mobilidade urbana, a comunicação institucional do Itaú apresenta ao público uma visão de 

mundo idealizada de acordo com seus valores e estetizada de acordo com sua identidade 

visual. Que se manifesta em uma comunicação publicitária transmidiática, com o respaldo das 

ações sociais que lhe serve de lastro. A série de anúncios apresentadas na figura 18 funciona 

como uma eficiente representação visual do conceito de mundo possível.  
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Fonte: Portfolio de Ricardo Chester, ex-diretor de criação da Africa
132 

 

A composição visual das peças se baseia na relação de personagens com seu próprio 

planeta, numa alusão ao Pequeno Príncipe das aquarelas de Saint-Exupéry. Cada um desses 

personagens, ou grupos deles, se relaciona com sua própria visão de mundo, que coincide com 

valores cultivados pela marca: a valorização da educação, cultura, esporte, sustentabilidade 

financeira e a mobilidade urbana sustentável. A direção de arte das peças atrela a 

representação visual à marca através do uso consistente do seu padrão cromático: as cores 

laranja e azul. A premissa Isso muda o mundo cria um elo textual entre as várias peças que 

compõem a campanha. Grafada em forma de hashtag, convida o interlocutor ao seu uso e 

disseminação nas plataformas sociais. Já o anúncio da figura 19 traz esse mundo completo, 

em uma imagem que sintetiza toda a plataforma institucional com suas quatro frentes de ação.  
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 <http://ricardochester.com/Itau>. Acesso em: 23 jul. 2017. 

Figura 18 - Anúncios da plataforma Isso muda o mundo 
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Fonte: Portfolio de Ricardo Chester, ex-diretor de criação da Africa
133

 

 

A representação visual utiliza recursos fotográficos e de computação gráfica 

tridimensional que dão concretude ao universo simbólico da marca e oferecem, ao mesmo 

tempo, uma visão de como seria um mundo balizado pelos seus valores e premissas. Acredita-

se aqui, que não seria exagerada ou infundada uma associação das representações visuais das 

peças supracitadas com as ilustrações de cunho catequético que representam a imagem bíblica 

do Éden, ou o paraíso terrestre, habitualmente presente em folhetos e revistas de algumas 

vertentes religiosas evangélicas (figura 20). Ali também se visualiza o ser humano em uma 

comunhão plena com o meio-ambiente e com os próximos, em ações devotadas ao cultivo 

espiritual e físico, como leituras e caminhadas.   

 

 

 

 

 

                                                      
133

 <http://ricardochester.com/Itau>. Acesso em: 23 jul. 2017. 

Figura 19 - Anúncio plataforma Isso muda o mundo, quatro vetores de ação 
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Figura 20 - Representação visual do Éden de cunho catequético 

 

Fonte: Website Testemunhas de Jeová
134

 

 

A interpretação dos textos bíblicos feita pela organização religiosa Testemunhas de 

Jeová, por exemplo, baseia-se em inúmeras representações visuais que ilustram uma “nova 

terra” ou um “retorno ao Éden”, outrora corrompido pelo pecado original. Nesse mundo 

possível, “a maldade, a guerra, o crime e a violência não existirão. [...] A terra inteira se 

tornará um paraíso. Belas casas e lindos jardins ocuparão espaços antes arruinados por 

humanos pecadores” (TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, 2018). Evidente que a reinterpretação 

do Éden por uma marca comercial passa pela sua adaptação aos valores do capitalismo 

moderno, como a individualidade e a personalização da experiência. Assim, indivíduos 

podem habitar o seu próprio pedaço do Éden, cultivando diferentes estilos de vida.  

A proximidade do mundo possível do Itaú com a visão de um paraíso não se dá, no 

entanto, por uma mera coincidência. Afinal, a coerência e consistência dessa comunicação 
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 https://www.jw.org/pt/publicacoes/livros/biblia-ensina/proposito-de-deus-terra-humanidade/ 
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extra-comercial é conduzida pelo arquétipo do Inocente, considerado por Mark e Pearson 

como complementar ao do Prestativo
135

.  

Segundo Mark e Pearson (2001), o Inocente tem como promessa básica a busca do 

Éden ou a ideia de um paraíso terrestre e geralmente quer voltar à natureza ou à vida natural. 

O apelo ao ambientalismo e à sustentabilidade é uma de suas manifestações naturais. O 

mundo idealizado pelo Inocente se conecta com anseios mais prementes das pessoas diante do 

ritmo frenético da vida contemporânea:  

 

Quando o arquétipo do Inocente está ativo em uma pessoa, ela é atraída para a certeza, 

para ideias positivas e esperançosas, para imagens simples e nostálgicas, para a 

promessa de resgate e redenção. O Inocente também luta pelo bem, que quer dizer 

encontrar o produto ‘certo’, mas também quer dizer a escolha da bondade e dos 

comportamentos morais, contra a ganância e os comportamentos imorais (MARK; 

PEARSON, 2001, p. 75). 

 

A construção discursiva da marca Itaú apresenta uma instituição bancária que não 

menciona o lucro ou rentabilidade em seus apelos. E tem como objetivos primordiais a 

autorrealização dos clientes e a construção de um mundo melhor. Mark e Pearson (2001, p. 

78) identificam o arquétipo do Inocente como ideal para marcas que “são produzidas por uma 

empresa com valores centrais ‘corretos’”, mas também que “desejam se diferenciar de algum 

produto cuja imagem esteja manchada”. E, como visto anteriormente (3.1), um dos grandes 

desafios da marca é transpor a reputação negativa do setor bancário junto à opinião pública 

em geral. O arquétipo do Inocente se manifesta nos tons discursivos identificados na análise 

da produção simbólica (3.3.1.3) como inspiracional e inspiracional-emotivo. Através deles, a 

marca elabora uma epifania a modelos de comportamento e atitudes que representam esse 

mundo idealizado. 

Se a princípio a proposição de um éden por uma instituição bancária pode parecer 

pouco plausível, Rocha (1995b, p. 152) nos lembra que “a comunicação de massa exibe uma 

representação de sociedade invertida frente à sociedade que a criou”, afastando-se, dessa 

forma, do universo social do seu produtor, quase sempre co-responsável por processos de 

exclusão, aproximando-se do universo social do excluído. É por esse paradoxo atávico à 

representação social da comunicação publicitária que se dá possibilidade de uma instituição 

financeira privada promover a idealização de uma sociedade igualitária e resolvida em 
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 “O Prestativo também está relacionado com o Inocente, porque geralmente é o Prestativo que torna realidade 

o desejo do Inocente de construir um mundo belo e seguro. É curto o passo entre a Inocente Coca-Cola cantando 

‘Eu gostaria de comprar uma Coca para o mundo e lhe fazer companhia’, e o Prestativo estendendo a mão para 

dar substância a esse desejo” (MARK; PEARSON, 2001, p. 234) 
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questões fundamentais como economia e relações sociais: “Na representação da ordem 

cultural no interior da Comunicação de Massa, a dimensão econômica está submetida a regras 

bem diversas da vida aqui fora. A economia ali possui uma notável e rara característica: estar 

resolvida”, explica Rocha (1995b, p. 196) sobre a supressão dos ditames socioculturais na 

representação fabulosa dos anúncios publicitários. 

Semprini (2010, p. 283) explica que o mundo possível de uma marca, alimenta “o 

fluxo incessante dos discursos, mensagens e das comunicações que atravessam o espaço 

social”. E é a esse fluxo que o sujeito contemporâneo recorre para alimentar suas trajetórias 

de vida e a formação dos seus próprios projetos de sentido (ver Consumo e identidade em 

2.2). O autor ressalta ainda que nessa ação, o objetivo dos sujeitos não é necessariamente a 

completa concretização daquele mundo possível ali proposto, mas da apropriação e possível 

concretização de alguns de seus aspectos. Dessa forma, o interlocutor das campanhas do Itaú 

pode, por exemplo, apropriar-se do ideal da leitura infantil para estabelecer uma relação mais 

próxima com seus filhos (figura 21). Ou experimentar a locomoção em bicicleta como uma 

das ações em busca de um estilo de vida mais sustentável. “O que conta é que a imaginação 

colocou em movimento esses indivíduos, os impulsionou às mudanças, obviamente no limite 

de suas possibilidades e oportunidades.” (SEMPRINI, 2010, p. 282).  

                          

Figura 21 - Álbum colaborativo do Programa Leia para uma criança 

 

Fonte: Fanpage institucional Itaú (Facebook) 

 

Dessa maneira, a relação entre marca e os consumidores de suas produções simbólicas 

passam a se pautar em vetores mais afetivos como a identificação, os modelos inspiracionais 

e, possivelmente, a ação transformadora. A estratégia da comunicação institucional da 
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instituição demonstra um alto grau de consonância com o sistema de imaginação social 

proposto por Semprini, como revela a fala do seu superintendente de marketing, Eduardo 

Tracanella: 

 

A gente procura estabelecer um círculo. Um círculo virtuoso em torno dessa conversa. 

Trazendo fatos que sejam relevantes para as pessoas de um jeito inspirador. 

Instrumentalizando elas, para que elas façam a transformação. Isso se dá a partir 

das bikes, dos livros que nossa marca distribui... A partir do momento que a gente 

inspira as pessoas, instrumentaliza elas para que elas façam a transformação, elas 

fazem a transformação e isso vira exemplo para as outras pessoas. Isso inspira as 

outras pessoas também a fazerem a transformação e o ciclo se fecha (GRANDES 

NOMES..., 2015, grifos nossos). 

 

O ciclo descrito por Tracanella revela uma visão estratégica perspicaz, no sentido de 

compreender que a construção do mundo possível é um processo sobretudo dialógico, em que, 

de um lado, as marcas “captam o ar dos tempos, os sinais e as mensagens que circulam no 

espaço social”, remodelam-nos, recombinam-nos e os reinjetam nos espaços sociais em 

modelos atraentes e sedutores. Por outro lado, esses modelos “são recebidos pelos indivíduos, 

filtrados, interpretados, recombinados e utilizados como materiais para nutrir a imaginação 

social (SEMPRINI, 2010, p. 286). As manifestações desse imaginário popular serão, por sua 

vez, reinterpretados pelo aparelho midiático e imediatamente reciclados em sua produção 

simbólica. O sistema circular e dialógico de retroalimentação tende-se a tornar ainda mais 

evidente e dinâmico no ambiente interativo e participativo das redes sociais digitais, como 

demonstrará a análise de sua recepção no capítulo 4.  

 

3.3 A PRODUÇÃO SIMBÓLICA 

 

O recorte temporal de 3 meses de conteúdo da fanpage institucional do Itaú no 

Facebook
136

, resultou na coleta e análise de 27 unidades de conteúdos (doravante, UCs), 

enumeradas de #1 a #27. Cada UC foi analisada e categorizada de acordo com os aspectos 

qualitativos: formato, função, tom e temas. As fichas analíticas de cada UC (figura 22), 

contendo sua categorização, descrição e impressão, foram alocadas no Apêndice 1, para 

permitir uma maior fluidez da leitura do relato descritivo que compõe este capítulo. Podendo 

ser visualizadss a priori ou consultadas de forma remissiva durante a leitura.  
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 <https://www.facebook.com/itau/>. 
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Figura 22 - Fichas analíticas aspectos qualitativos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

Já o Apêndice 2 – Levantamento dos aspectos qualitativos e quantitativos – permite a 

visualização das UCs em formato de planilha, agregando aos aspectos qualitativos, as 

respectivas métricas.  

 

3.3.1 ANÁLISE DOS ASPECTOS QUALITATIVOS 

 

As 27 unidades de conteúdo (UCs) foram categorizadas de acordo com quatro 

aspectos: formato, função, tom e tema. Foi retirada das análises quantitativas, no entanto, a 

UC #16, cujas métricas discrepantes das demais indicavam que se tratava de um conteúdo 

impulsionado. O que resulta um total, para fins estatísticos, de 26 UCs. A categoria formato 

refere-se às possibilidades técnicas e de linguagem oferecidas por cada plataforma do 

ambiente digital, que terminam por formatar a produção simbólica nelas publicadas em 

modalidades pré-definidas: vídeo, artigo textual, animação em gif, display advertising etc. A 

categoria função classifica as UCs em promocionais, institucionais ou editoriais, de acordo 

com uma escala que varia em função da proximidade ou distanciamento da mensagem de uma 

referencialidade comercial. Já o tom refere-se a uma das manifestações do discurso. Se a 

noção de ethos discursivo pode ser definida como “a imagem que o enunciador projeta de si 

mesmo pela forma com que enuncia”, o conceito de tom se refere a uma “vocalidade” 
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associada a caracterização do enunciador (FURLAN, 2014, p. 53). Desta forma, o tom está 

associado a um determinado efeito de sentido, estados da alma e comportamentos que 

desempenham funções estratégicas na identificação do enunciador (DUARTE, 2005
137

 apud 

FURLAN, p. 56). A ideia de tom discursivo pode ser associada dessa forma a “nuances”, 

“modo de dizer” ou ainda aos “diferentes graus de modalização e passionalização” daquilo 

que é enunciado (FURLAN, 2014, p. 56). O conceito de tom emerge deste processo de análise 

como nuances discursivas que refletem as imagens arquetípicas usadas na construção de 

marcas contemporâneas (MARK; PEARSON, 2003). No quarto e último aspecto qualitativo, 

os temas, foram atribuídas a cada unidade de conteúdo uma unidade temática principal e outra 

secundária. 

A escolha da análise de conteúdo enquanto método se deu por conta de sua 

flexibilidade, advinda do fato desta ser um processo essencialmente exploratório e dedutivo:  

 

Os procedimentos de exploração, aos quais podem corresponder técnicas ditas 

sistemáticas (e nomeadamente automáticas), permitem, a partir dos próprios textos, 

apreender as ligações entre as diferentes variáveis, funcionam segundo o processo 

dedutivo e facilitam a construção de novas hipóteses. (BARDIN, 2011, p. 128). 

 

Em linhas gerais, a análise de conteúdo parte de uma etapa de pré-análise dos dados, 

seguida da exploração do material, chegando ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  Esse movimento é construído a partir de um processo de codificação e criação 

de categorias, que emergem da própria leitura dos dados. O processo de categorização é o 

agrupamento destes elementos a partir do que eles têm em comum ou de diferente, 

observando-se pressupostos importantes como a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência 

e objetividade (BAUER, 2002, p. 200). O processo de codificação e categorização de cada 

aspecto qualitativo será descrito em suas respectivas seções, apresentadas a seguir. 

 

3.3.1.1 FORMATOS 

 

A produção apresenta formatos variados, o que revela um uso proveitoso do caráter 

multimodal e policontextual da plataforma Facebook. Foram registrados 6 formatos, com suas 

respectivas frequências listadas no gráfico 2. Observa-se de maneira enfática, o uso intenso do 

vídeo e uma surpreendente liderança dos artigos textuais, abrigados na plataforma Medium. 
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Gráfico 2 - Total de postagens de acordo com o formato 

 

Fonte: produzido pelo autor 

 

A alta incidência de vídeos já era esperada e corrobora uma tendência global que 

aponta para a rápida popularização dos conteúdos audiovisuais na internet. Se os vídeos já 

dominam o tráfego digital global, representando 67% deste em 2016, sua predominância pode 

se tornar avassaladora, atingindo 80% até 2021, quando se estima a marca de três trilhões de 

minutos em vídeos circulando na internet por mês (CISCO VISUAL..., 2017). Naturalmente, 

isso se reflete nas estratégias publicitárias digitais. Dos R$ 11,8 bilhões investidos em 

publicidade digital no Brasil, R$ 2,2 bilhões ou 19% deste montante é dedicado à produção de 

vídeo. Nos EUA, esse percentual já chega a 50% e cresceu a uma taxa de 67% entre 2015 e 

2017 (IAB BRASIL, 2017, p. 8). Os conteúdos audiovisuais que circulam na internet podem 

ser divididos entre original digital vídeo content – referente à produção audiovisual criada 

especificamente para as plataformas digitais, e other digital vídeo content – aquela criada para 

as mídias tradicionais, mas que termina sendo também exibida na internet (IAB BRASIL, 

2017, p. 24). No caso do Itaú, nota-se o uma forte sinergia entre estas duas modalidades, uma 

vez que a maioria dos vídeos são exibidos em mídia televisiva e nas plataformas digitais 

simultaneamente. As versões digitais, no entanto, apresentam uma maior duração, pela 

própria flexibilidade de formato oferecido pelas plataformas digitais. De acordo com 

especialistas, essa complementaridade ou convergência entre os meios é uma tendência 

estratégica: 

 

Existe entre o vídeo digital e o comercial de TV uma complementaridade. [...] A 

complementaridade também ocorre porque existe outra grande diferença entre o filme 
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de TV e o filme de internet: a secundagem. Enquanto o padrão de publicidade na TV é 

de 30 segundos, no digital ela praticamente não tem limites. Muitas histórias bem 

contadas na TV podem ter desdobramentos e complementos no digital (IAB BRASIL, 

2017, p. 7). 

 

Dessa forma, vídeos produzidos originalmente para a TV, podem ser exibidos na 

fanpage em seu formato tradicional de trinta segundos (UC #3, #20), ou em versões 

estendidas de até 2 minutos, aproveitando a independência da secundagem televisiva (UCs #1, 

#4, #7, #8, #16, #19). Apenas dois vídeos foram produzidos originalmente para a internet 

(UCs #18 e #17). 

Na contramão da crescente popularidade do vídeo on-line, quase metade das postagens 

foram conteúdos textuais alocados na plataforma Medium
138

. Fundado em 2012, por Evan 

Williams, co-fundador do Twitter, o Medium surgiu como uma contraproposta ao ambiente 

visualmente confuso e saturado da web, oferecendo um design elegante e limpo, que 

valorizava sobretudo o texto (CAREY, 2017). Talvez por essa particularidade a plataforma foi 

adotada por jornalistas independentes e formadores de opinião. A equipe do jornal britânico 

The Economist, por exemplo, mantém na plataforma o blog Inside the economist, para 

oferecer aos leitores um olhar sobre os bastidores e o processo de produção de suas 

notícias
139

. Já a jornalista brasileira Rosana Hermann, usa a plataforma para textos mais 

descompromissados com uma pauta ou editoria
140

. Em linhas gerais, o Medium tornou-se o 

local para a publicação e leitura de textos mais longos, densos ou reflexivos, valorizando o 

ponto de vista dos seus publishers. A marca Itaú, utiliza a plataforma com a proposta de 

contar “histórias que mudam o mundo”. Os artigos são apresentados pela própria marca ou 

escrito por autores convidados, versando sempre sobre as quatro vertentes temáticas da 

plataforma institucional – educação, cultura, esporte e mobilidade urbana – podendo referir-se 

ou não às ações sociais da instituição. A utilização do formato artigo do Medium está 

associado ao anseio da marca em oferecer conteúdo que se aproxime de um status jornalístico 

ou editorial, questão analisada na próxima seção. 

As demais unidades de conteúdo apresentam formatos bastante populares no 

Facebook, a exemplo do álbum de fotos, animações em gif ou vídeo e o Facebook display. 

Sendo este último considerado aqui como a imagem estática exibida no formato de 400x400 

pixels no feed da plataforma. A frequência destes outros formatos, no entanto, revela uma 

utilização aleatória e mais esporádica. 
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3.3.1.2 FUNÇÃO 

 

Por função, define-se aqui o objetivo estratégico da comunicação, de acordo com a sua 

aproximação ou distanciamento da referencialidade comercial. Esta classificação parte do 

próprio discurso de seus produtores, de onde emerge a polaridade entre as funções 

promocional e editorial.  

 

A estratégia foi mudar a chave do mal necessário para o bem necessário, procurando 

assuntos com os quais as pessoas se identificassem, com conteúdos inspiradores e que 

gerassem engajamento. E isso tem sido feito em duas linhas mestras: uma baseada no 

core business, que é associar o negócio em si com entretenimento e conteúdo de 

qualidade, e outra com pegada editorial, gerando identificação e engajamento com 

causas além do core business, como educação, cultura, mobilidade e esporte 

(ROCHA, 2015, p. 31, grifo nosso). 

 

A estratégia revela uma clara divisão entre a divulgação de produtos e serviços, e os 

conteúdos relacionados à plataforma institucional e as respectivas causas sociais. Entre estes 

dois polos foi necessário acrescentar, no entanto, a categoria institucional, composta pelos 

conteúdos que têm a marca como tema da mensagem. Nesta categoria estão aquelas 

mensagens que não fazem referência a produtos e serviços, tampouco às causas da plataforma 

Isso muda o mundo. Tais conteúdos têm como apelo principal a apologia à instituição e sua 

imagem de marca e são representados pelas UCs #1, #5, #6, #8 e #16. É o caso, por exemplo, 

da tradicional mensagem de final de ano – UCs #8 e #16 – que traz uma abordagem edificante 

sobre a relação entre tecnologia e humanidade, oferecida pela marca. O esquema de 

classificação é visualmente representado na figura 23. 

Fonte: produzido pelo próprio autor. 

Figura 23 - Esquema classificatório das mensagens 
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A frequência das categorias (gráfico 3) indica que a plataforma Isso muda o mundo é a 

principal interface comunicacional usada no Facebook: os conteúdos a ela concernentes 

totalizam 62,9% da produção analisada. Em segundo lugar, com 22,2%, os conteúdos 

institucionais. E em um modesto terceiro lugar (14,8%), aqueles conteúdos voltados à 

promoção de produtos e serviços.  

 

Gráfico 3 - Total de postagens de acordo com a função 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

 

A priorização do conteúdo editorial é claramente expressa na estratégia mercadológica 

da instituição: 

 

A partir do momento em que o nosso desafio se tornou conscientemente chegar no 

coração das pessoas, foi muito importante o Itaú falar sobre coisas que ele acredita, 

sobre suas causas, que vão além do core business. Como uma marca líder, o nosso 

papel precisa ir além do banco. O papel transformador que o Itaú tem na sociedade 

precisa ir além do nosso core (GRANDES NOMES..., 2015). 

 

A gente tá falando muito menos de questões que estão absolutamente ligadas ao core 

business, ao negócio, mas também de questões que de alguma forma influenciam e 

inspiram a sociedade como um todo. Num contexto como esse, cada vez mais o 

propósito das marcas vai fazer a diferença. As pessoas não vão consumir as marcas só 

pelo que elas entregam, mas também pelo que elas significam (GRANDES 

NOMES..., 2015). 

 

 

Os conceitos teóricos elencados até aqui são plenamente capazes de justificar a 

estratégia da marca Itaú. Sua produção simbólica representa com justeza a ideia de 

desconfiguração da comunicação publicitária (CAMILO, 2010), definida entre outras 
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características, pela desmaterialização, ambiguidade, autonomia e imiscuidade (ver 1.2.1). O 

processo de desmaterialização é percebido através do progressivo desaparecimento da 

mercadoria na comunicação. O percentual de conteúdos destinado a esse fim (14,8%) fala por 

si. Se a ambiguidade diz respeito à dissolução da linguagem publicitária em outros gêneros 

comunicacionais, a maioria absoluta de artigos ligados aos temas editoriais também é 

expressiva. Os artigos do Medium assumem o aspecto formal de matérias jornalísticas, 

formato possibilidado pela independência da marca em seu perfil na referida plataforma. A 

autonomia se revela na independência desse fluxo de conteúdos de uma referencialidade 

comercial. Boa parte dos referidos artigos textuais, sequer mencionam os programas sociais 

promovidos pela instituição. Como é o caso, por exemplo, da UC #22, que trata da estreia do 

estilista Ronaldo Fraga como ilustrador de livros infantis. Ainda que a conexão com o 

Programa Leia para uma criança possa estar implícita, em nenhum momento o programa 

social é mencionado. A capacidade da forma marca Itaú gerar discursos sobre temas e 

questões socioculturais tão diversas demonstra a sua interprenetração ou imiscuidade em 

instâncias diversas da discursividade social, projetando-a além da esfera comercial e 

delineando sua própria esfera de legitimidade. 

 

3.3.1.3 TOM  

 

A pré-identificação da marca Itaú com os arquétipos do Prestativo e do Inocente (ver 

3.2.1 e 3.2.2, respectivamente) conduziu o olhar para o tom da sua comunicação (gráfico 4), 

aspecto considerado aqui como a vocalização da construção destas personalidades de marca.  

 

Gráfico 4 - Total de postagens de acordo com o tom 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor 
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Os tons inspiracional – UCs #14, #15, #22, #23 e #27 - e inspiracional/emotivo – UCs 

#7, #8, #13, #16 e #19 - encontram-se em consonância com o arquétipo do Inocente, e 

compõem um “modo de dizer” ou “vocalização” baseados num encantamento por histórias de 

vida. Estas histórias representam o mundo possível idealizado pela marca e balizado pelo 

princípio de ajudar as pessoas a transformar o mundo num lugar melhor. Trazem em sua 

maioria, o tema da autorrealização pessoal atrelado a uma das quatro causas da plataforma 

institucional. É o caso, por exemplo, da UC #13, que conta a história de uma senhora de 93 

anos, vítima de AVC, que promoveu sua recuperação através de práticas como alongamento e 

bicicleta. Através da história de dona Jovina são apresentados 2 programas de ação social. O 

primeiro deles, do próprio Itaú, é o Itaú Viver Mais, voltado para a qualidade de vida na 

terceira idade e que oferece atividades nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Porto Alegre. O segundo é o Bike Anjo, patrocinado pelo banco, em que ciclistas 

se mobilizam para ajudar as pessoas a aproveitar a vida sobre duas rodas. Alguns trechos do 

artigo revelam a apresentação da narrativa em torno da personagem como um modelo 

comportamental: 

 

A história de vida de Dona Jovina é pura inspiração. Ela sobreviveu a um AVC e hoje 

usa a bicicleta como tratamento e estímulo para viver mais e melhor (UC #13).  

 

O Viver Mais mostrou-se o projeto ideal para a prática esportiva de Dona Jovina, que 

demanda interação social com novos amigos, cuidado com a melhor idade e o olho no 

olho com os instrutores (UC #13).. 

 

O tom inspiracional diferencia-se do inspiracional-emotivo por não conter os traços de 

emotividade ou afeto (pathos) das mensagens enquadradas nesta última categoria. É 

representado, por exemplo, pela UC #14, que traz a história de um jovem antropólogo que, 

com a ajuda do Programa Itaú Rumos, transformou sua pesquisa etnográfica num jogo 

eletrônico educativo. De maneira geral, os conteúdos marcados pelo tom inspiracional ou 

inspiracional-emotivo podem ser considerados cápsulas de inspiração, em que a trajetória dos 

personagens são apresentados como modelos para a transformação pessoal dos receptores das 

mensagens. O tom inspiracional perpassa mensagens de todas as 3 funções, sendo, dessa 

forma, a vocalização mais emblemática da discursividade da marca. 

 Já os tons informativos, didático e aconselhador, compõem o arquétipo do Prestativo 

ou Protetor. Nesses momentos, a marca se comunica, respectivamente: ora como o amigo 

bem-informado que traz as melhores dicas para facilitar a vida; ora como um paciente 
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professor, capaz de explicar repetidas vezes o passo-a-passo do uso de um aplicativo ou de 

uma receita de isotônico natural; ou ainda como uma paciente conselheira de aspectos 

financeiros e/ou pessoais.  

As mensagens de tom informativo – UCs #2, #6, #21, #24, #25, #26 – estão todas 

associadas à função editorial e aos textos da plataforma Medium. Trazem uma abordagem 

objetiva, com o intuito de oferecer ao leitor informações relevantes sobre os temas sociais. A 

exemplo da postagem #2 - 7 aplicativos essenciais para qualquer ciclista - em que William 

Cruz, autor do Vá de Bike, blog dedicado à difusão da bicicleta como meio de transporte 

urbano, apresenta 7 aplicativos que se propõem a ajudar os ciclistas a melhor se movimentar 

no espaço urbano, oferecendo rotas de ciclovias, estações de bicicletas e redes sociais entre 

ciclistas. O tom informativo aproxima a produção simbólica da linguagem jornalística, 

proporcionando a abordagem mais editorial e menos comercial, como preconizado na 

estratégia de marketing. 

Já as de tom didático, estão associadas às funções promocional – UCs #4, #18 e #20; 

institucional - #3 e #5; e editorial - #17. Explicam algum passo-a-passo como a utilização dos 

aplicativos digitais (#3, #4, #5), o uso de uma hashtag (#18, #20) e o preparo de um isotônico 

natural (#17).  

O tom aconselhador está associado aos conteúdos editoriais e emerge das UCs #9, 

#10, #11 e #12, em que quatro especialistas de diferentes áreas do conhecimento oferecem 

recomendações para o ano novo. Na UC #12, por exemplo, uma futuróloga apresenta as 

recomendações para uma transformação pessoal no ano vindouro: “O feito é melhor que o 

perfeito. Deixe pra lá as idealizações, pare de comparar sua vida, corpo e relações com 

padrões imaginados.” 

O tom sarcástico aparece de forma anômala, na postagem #1. O vídeo Chico explica a 

diferença entre digital e digitau, criado pela agência Africa, é uma resposta de tom irônico 

aos comentários negativos sobre o neologismo “digitau”, criado para a primeira campanha de 

2016. 

 

3.3.1.4 TEMAS  

 

O processo de categorização das UCs também foi baseado no registro dos assuntos 

abordados ou temas. Ao contrário das outras categorias, as unidades temáticas não partem de 

um esquema classificatório preciso ou pré-definido. E sim da leitura e da percepção do 



145 

pesquisador sobre quais os principais sentidos que se desprendem de cada uma das 

mensagens. Como explica Bardin (2011, p. 135),  

 

O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. [...] Fazer uma 

análise temática consiste em descobrir ‘núcleos de sentido’ que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma 

coisa para o objeto analítico escolhido.  

 

A partir dessa perspectiva, foi extraído de cada UC duas unidades temáticas, definidas 

como principal e secundária. Sendo a principal a mais abrangente e a secundária, a mais 

específica (ver Apêndice 2). As unidades temáticas e suas respectivas frequências podem ser 

visualizadas no quadro 9. 

  

Quadro 7 - Temas dos conteúdos e respectivas recorrências 

Tema Frequência 

Autorrealização 10 

Tecnologia Digital 10 

Leitura infantil 7 

Itaú  4 

Ciclismo 2 

Espaços de leitura 2 

Humanidade 2 

Investimento 2 

Relação pais e filhos 2 

Resoluções de ano novo 2 

Autores 1 

Conto de fadas 1 

Cultura 1 

D.I.Y. 1 

Empreendedorismo 1 

Esporte 1 

Fotografia 1 

Literatura infantil 1 

Programa Leia para uma 

criança 

1 

 

Terceira idade 1 

Transformação pessoal 1 
 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

 

Com relação à frequência, nota-se com clareza a presença das 3 causas que norteiam a 

comunicação, operando como eixos temáticos transversais dos quais derivam os demais 

assuntos: auto-realizaçao, tecnologia digital e a plataforma Isso muda o mundo, representada 
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de forma prioritária, no período analisado, pelo Programa Leia para uma criança. Revela-se 

dessa forma, uma tessitura em que em torno destes eixos principais é tecida uma trama 

discursiva variada, urdida a partir do seu desdobramento. 

Tal construção demonstra que, ao mesmo tempo em que a forma-marca pode expandir 

sua discursividade para assuntos diversos como fotografia (UC #7), contos de fadas (UC #19) 

ou ciclismo (UCs #2 e #17), não deve prescindir de uma coerência com as fronteiras do seu 

universo simbólico-ideológico ou mundo possível, sob a pena de dissolver o seu ethos 

discursivo, tornando-se assim incoerente e dessemelhante de si própria. Nesse aspecto, a 

marca Itaú demonstra um mundo possível construído sobre temas fundamentais para a 

sociedade contemporânea: desde os quatro pilares da plataforma Isso muda o mundo – 

educação, cultura, esporte e mobilidade urbana – até a realização pessoal e a tecnologia digital 

(NOSSAS CAUSAS, 2017). Estes eixos oferecem, através de seus possíveis desdobramentos, 

um amplo espectro de possibilidades temáticas. É dessa forma, que do tema educação, 

derivam leitura infantil e relação pais e filhos. Ou do tema auto-realização, derivam 

empreendedorismo, fotografia, terceira idade e transformação pessoal. Ainda que as 

fronteiras temáticas possam ser constantemente expandidas ou renovadas, não se rompe a 

coerência com o projeto de sentido e mundo possível previamente estabelecido. O olhar para 

os elementos estruturais e sistêmicos da marca em questão passa a ser confrontado, no 

próximo capítulo, com o processo de apropriação e usos das mensagens por usuários das 

mídias sociais. 
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4. ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DISCURSIVA NA RECEPÇÃO DAS MENSAGENS 

 

 
Eu sei que é só propaganda. Mas, foi a melhor 

mensagem que eu já vi nos últimos anos.  

Comentário extraído anonimamente 

 

 

Este capítulo apresenta o estudo empírico da recepção da intensa produção simbólica 

da marca Itaú no Facebook e representa o que Thompson (2002) define como a interpretação 

da doxa. Recapitulando as etapas da Hermenêutica de Profundidade (HP), a interpretação da 

doxa complementa a análise sócio-histórica da recepção (capítulo 2), e representa “uma 

forma mais interpretativa de investigação, em que se procura elucidar como pessoas 

particulares, situadas em circunstâncias específicas, chegam a entender as mensagens e como 

as incorporam em suas vidas quotidianas” (THOMPSON, 2002, p. 394). Thompson se refere 

à apropriação cotidiana das formas simbólicas, em particular àquelas transmitidas pelos 

produtos da mídia, como o processo através do qual tais mensagens são incorporadas à vida, 

contexto, circunstâncias e até mesmo à formação e autocompreensão dos indivíduos. Indo a 

fundo nos detalhes, Certeau (1998) explica que esse processo de apropriação se “esfarela” em 

conformidade com as ocasiões em uma miríade de “trajetórias indeterminadas”, “modos de 

fazer”, “fabricações” ou “táticas”, para citar alguns dos termos usados pelo filósofo, para 

ilustrar o que se aqui se entende por usos. 

Se para Certeau a atividade da recepção era marcada por uma “quase-invisibilidade” 

(CERTEAU, 1998, p. 94), acredita-se aqui que o ambiente digital inverte esse aspecto, 

conferindo-lhe uma visibilidade pública inédita. Oferecendo assim, para os pesquisadores que 

se debruçam sobre a recepção, uma oportunidade única de reconstituí-la através do registro da 

elaboração discursiva inerente à apropriação das formas simbólicas dos meios de 

comunicação. Por “elaboração discursiva”, Thompson (2002, p. 407) se refere ao processo 

contínuo do “recontar das mensagens”, ao qual as pessoas misturam experiências pessoais e 

aspectos de suas próprias vidas:  

 

As mensagens transmitidas pelos meios técnicos, não são apenas recebidas por 

pessoas particulares em contextos específicos, mas são também discutidas em comum 

pelos receptores durante a recepção e depois dela, e são por isso elaboradas 

discursivamente e partilhadas em um círculo mais amplo de pessoas que podem, ou 

não, ter vivenciado diretamente o processo de recepção [...] (THOMPSON, 2002, p. 

407, grifo nosso). 
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Ainda segundo Thompson, é através da elaboração discursiva que as mensagens são 

interligadas à vida das pessoas. O processo de elaboração discursiva ocorre no seio das 

interações entre os próprios receptores, bem como entre os receptores e os produtores das 

mensagens, estabelecendo o que pode ser descrito, segundo a autor, como uma “coletividade” 

que pode se estender além do tempo e do espaço
141

. Para Silverstone (2005), o processo de 

mediação implica a “circulação do significado”, em que  

 

os significados mediados circulam em textos primários e secundários, através de 

intertextualidades infindáveis, na paródia e no pastiche, no constante replay e nos 

intermináveis discursos, na tela e fora da tela, em que nós, como produtores e como 

consumidores, agimos e interagimos, urgentemente procurando compreender o mundo 

[...]. 

 

Certeau e Thompson elaboraram seus pressupostos teóricos em ecossistemas 

midiáticos bem distintos do atual, tendo a televisão como o epicentro da difusão 

institucionalizada de mensagens. A internet e, mais recentemente, a emergência da web 2.0 e 

das plataformas sociais, adiciona ao processo de apropriação, usos e elaboração discursiva, 

um componente do qual os pesquisadores mais contemporâneos, incluindo o autor desta 

pesquisa, têm tirado grande proveito: a rastreabilidade. Segundo Venturini (2010, p. 8), 

rastrear um fenômeno significa convertê-lo em algum tipo de texto, em um processo definido 

como inscrição ou formalização. E, com as mídias digitais, tudo torna-se automaticamente 

rastreável e dados podem ser extraídos de largas populações, não apenas de amostras restritas.  

Sobre a questão da legitimidade dos dados extraídos das inscrições digitais enquanto 

manifestações sociais, Venturini (2010, p. 7, tradução nossa
142
) argumenta que “as interações 

eletrônicas tornaram-se tão pervasivas que já não podem ser consideradas como um espaço 

social distinto. Não mais limitadas a setores específicos, as interações digitais encontram-se 

ubiquamente entrelaçadas ao tecido da existência coletiva”. Já Kozinets (2014), baseado na 

abordagem interacionista de Mead e na filosofia da linguagem de Wittgenstein, justifica a 

legitimidade dos dados digitais pelo prisma de uma abordagem “pragmática-interacionista”, 

através da qual se considera que cada postagem interativa é uma ação social. Dessa forma, o 

pesquisador não precisa saber necessariamente “quem” está praticando estes atos, mas 

                                                      
141

 Pressupõe-se aqui que o conceito de coletividade, ajusta-se propriamente à ideia de comunidades de 

vinculação, utilizada por Kozinets (2014), ao referir-se às plataformas sociais digitais como um espaço legítimo 

para o estudo netnográfico. 
142

 Electronic interactions became so pervasive that they can no longer be conceived as a separate social space. 

No longer limited to a specific sector, digital interactions are now ubiquitously weaved into the fabric of 

collective existence. 
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compreendê-los como “atos interativos” através dos quais se torna possível reconstruir 

contextos sociais estruturados em ambientes on-line:  

 

Cada foto, cada vídeo, cada tag, talvez até mesmo cada clique do mouse em hipertexto 

é semelhante a um ‘ato de fala’, um enunciado. [...] Esses e outros aspectos da 

interação dos participantes baseada em texto representam enigmas interpretativos para 

os etnógrafos em termos de sua relação com a apresentação de si mesmos dos 

participantes (KOZINETS, 2014, p. 127). 

 

Assume-se nesta pesquisa, os comentários em torno da produção simbólica das marcas 

como inscrições/fomalizações (VENTURINI, 2010) de uma rica elaboração discursiva em 

torno da recepção da comunicação publicitária nas plataformas sociais. Precisamente 

definidos por Reagle (2015, p. 2) como um gênero de comunicação formado por mensagens 

“reativas, curtas e assíncronas”, os comentários podem exercer diversas funções por ele 

listadas, sempre a partir de uma perspectiva observacional e netnográfica. Entre as quais, o 

autor destaca: “informar (via reviews), aprimorar (via feedbacks), manipular (via fakes), 

segregar (via haters), moldar (via comparação social) e chocar” (REAGLE, 2015, p. 3, trad. 

nossa
143

). Assim como Certeau, Reagle declara que está interessado “por aquilo que acontece 

nas margens”. Ou “na metade inferior” dos sites institucionais e plataforma sociais: “tem um 

monte de entulho ali, mas olhando mais de perto os comentários, podemos aprender muito 

sobre nós mesmos e sobre os modos pelos quais as pessoas procuram tirar proveito das suas 

personas sociais” (REAGLE, 2015, p. 3, trad. nossa
144

). 

Enquanto principal fomentador do termo netnografia, Kozinets considera o método 

como um desdobramento da etnografia, em que o componente on-line, incluindo as culturas e 

comunidades que nele se desenvolvem, adquire uma presença central. Não é à toa que na obra 

de apresentação do método (KOZINETS, 2014), os conceitos de etnografia e netnografia são 

constantemente alternados, convivendo simbioticamente durante todas as etapas da 

explanação. Ainda segundo Kozinets, a netnografia se torna um método mais autônomo e 

completo, quanto mais o fenômeno estudado esteja diretamente relacionado a uma 

comunidade eletrônica e à cultura on-line em si. Isto é, quanto mais se trate de uma pesquisa 

de comunidades on-line, ao invés de uma pesquisa on-line em comunidades
145

. No último 

                                                      
143

 “I show how comment can inform (via reviews), improve (via feedback), manipulate (via fakes), alienate (via 

hate), shape (via social comparison), and perplex us”. 
144

 “There’s a loto f dreck down there, but in sifting through tha comments, we can learn much about ourselves 

and the ways that other people seek to exploit the value o four social selves”. 
145

 “Estudos on-line de comunidades tomam um determinado fenômeno social ou comunal como sua área focal 

de interesse e depois estendem isso, argumentando ou presumindo que, por meio do estudo da comunidade on-

line, algo significativo pode ser aprendido sobre a comunidade ou cultura focal mais ampla, e depois 
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caso, a netnografia seria um método auxiliar ou uma ferramenta da etnografia. Já no primeiro 

caso, o método netnográfico adquire uma autonomia da própria etnografia, ainda que mesmo 

neste caso, possam ser usados em conjunto. 

Na presente pesquisa, existe um interesse específico na recepção dos conteúdos 

publicitários em sites de redes sociais. A apropriação e os usos ocorridos especificamente no 

ambiente digital recortam o fenômeno aqui observado. Logo, considera-se uma pesquisa de 

comunidade on-line e o método netnográfico adquire a autonomia e centralidade preconizada 

por Kozinets. Como também ressalta o autor, um componente etnográfico, como entrevistas 

pessoais ou grupos focais, poderia conviver simbioticamente com o empreendimento 

netnográfico. Mas, devido à horizontalidade da pesquisa, a limitação à netnografia foi 

considerada a opção possível. Nesse ponto é de suma importância ressaltar um aspecto 

fundamental atribuído ao método netnográfico: sua flexibilidade. 

Ainda que, devido à sua filiação ao método etnográfico, a netnografia seja uma 

proposta metodológica essencialmente participativa para o estudo de culturas e comunidades 

on-line, ela também abarca uma série de componentes metodológicos que podem ser usados 

de maneira “modular”, de acordo com as questões norteadoras da pesquisa: 

 

A netnografia é pesquisa observacional participante baseada em trabalho de campo 

on-line. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte de dados para 

chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural ou 

comunal. Portanto, assim como praticamente toda etnografia, ela se estenderá quase 

que de forma natural e orgânica, de uma base na observação participante para incluir 

outros elementos, como entrevistas, estatísticas descritivas, coletas de dados arquivais, 

análise de caso histórico estendida, videografia, técnicas projetivas como colagens, 

análise semiótica e uma série de outras técnicas, para agora também incluir a 

netnografia (KOZINETS, 2014, p. 62). 

 

A flexibilidade também se estende ao grau de participação do pesquisador, que pode 

variar de uma postura intensamente participativa àquela não obstrusiva e meramente 

observacional (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p. 192). Buscando localizar o 

presente estudo em meio a tão largo espectro, definimos o módulo netnográfico desta 

pesquisa como uma netnografia essencialmente observacional, em que dados interativos e 

conversacionais de uma comunidade on-line são tratados como dados qualitativos, tendo seu 

conteúdo analisado (KOZINETS, 2014, p. 75). Não se pode dizer, no entanto, que o 

componente participativo foi totalmente descartado, uma vez que, num segundo momento, a 

                                                                                                                                                                      
generalizado para o todo” (KOZINETS, 2014, p. 65, grifo nosso). Nesse caso, “o componente on-line é 

consideravelmente menos importante para a orientação teórica da investigação do que outros aspectos da 

pesquisa (Ibid., p. 66, grifo nosso). 
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validação dos padrões de interação encontrados na fase inicial levou a pesquisa de volta ao 

ambiente on-line estudado, para a contextualização com o comportamento de 60 usuários. 

Dessa forma, o estudo netnográfico da recepção aqui proposto se dividiu em duas fases 

principais. 

A fase inicial do estudo tem como período de referência os meses de novembro de 

2015 a janeiro de 2016. Recorte temporal do qual foi feita a coleta automatizada de 5225 

comentários (ver método de amostragem em 4.1), extraídos das 27 postagens publicadas pela 

marca em sua página no Facebook durante o período (ver análise de conteúdo no capítulo 3). 

Todos os comentários foram analisados qualitativamente e codificados de acordo com padrões 

comportamentais dos receptores, resultando em doze padrões de interação, considerados 

representações do processo de apropriação e usos destes conteúdos. 

A segunda fase do estudo tem como período de referência os meses de abril a junho de 

2017, com a coleta manual de postagens e comentários da marca nas plataformas Twitter, 

Instagram e Facebook, em busca da validação dos padrões de interação. Além da seleção 

também manual de 5 perfis de indivíduos que interagiram com a marca neste mesmo período, 

em acordo com cada um dos 12 padrões de interação diferentes. O que resultou na análise de 

60 perfis. A partir da observação dos elementos em comum aos 5 perfis de cada grupo, foram 

criadas personas representativas de cada um dos 12 padrões de interação. E, finalmente, 

através da generalização de características e comportamentos comuns entre os grupos, foram 

criados 4 perfis de interação entre a comunidade de consumidores dos conteúdos e a marca.  

Todo o processo segue a perspectiva de análise indutiva preconizado por Kozinets. 

Sendo a indução considerada “uma forma de raciocínio lógico em que observações 

individuais são construídas a fim de fazer afirmações mais gerais sobre um fenomeno” e a 

análise indutiva de dados, “um modo de manipular o volume inteiro de informações 

registradas coletados no decorrer da netnografia” (KOZINETS, 2014, p. 114). Os passos 

analíticos são então organizados em uma sequência lógica, apresentada de forma resumida e 

já associada às etapas deste estudo, no quadro 10. Os relatos e inferências foram divididos em 

3 seções, desenvolvidas a seguir: análise dos comentários, visualização das personas e 

construção dos perfis. 
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Quadro 8 - Os relatos e inferências foram divididos em 3 seções, desenvolvidas a seguir: 

análise dos comentários, visualização das personas e construção dos perfis 

ETAPA DESCRIÇÃO APLICAÇÃO NO 

ESTUDO 

1. CODIFICAÇÃO Afixar códigos ou categorias para dados; códigos 

rotulam os dados como pertencentes ou como 

exemplo de fenômeno mais geral; emergem 

indutivamente por meio de leitura atenta, ao invés 

de impostos por categorias prescritas. 

Análise de comentários 

2. ANOTAÇÕES Reflexões anotadas às margens dos dados; 

memorandos. 

Análise de comentários 

3. ABSTRAÇÃO E 

COMPARAÇÃO 

Processo de abstração gera construtos, padrões ou 

processos conceituais de ordem superior. 

Padrões de interação 

(representando 

processo de 

apropriação e usos) 

4. VERIFICAÇÃO Retorno ao campo para a próxima onda de coleta 

de dados, refinando compreensão dos padrões, 

processos, elementos comuns e diferenças. 

Visualização das 

personas 

5. 

GENERALIZAÇÃO 

Elaboração de pequeno conjunto de 

generalizações que cubram ou expliquem as 

consistências no conjunto de dados. 

Criação dos perfis 

6. TEORIZAÇÃO Confronto das generalizações com referencial 

teórico, para construção de uma nova teoria em 

íntima coordenação tanto com a análise de dados, 

quanto com o corpo teórico pré-existente. 

Conclusão; 

articulação com outros 

capítulos; tese. 

 
Fonte: KOZINETS, 2014, p. 114 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 

 

As 27 UCs analisadas no capítulo anterior haviam gerado, até a data da extração de 

dados que deu origem a esta fase da pesquisa, isto é, dia 01 de junho de 2016, o total de 

50.207 comentários. É importante ressaltar que o tempo transcorrido entre a publicação da 

última postagem da amostra, 27/01/2016, até a extração dos dados foi considerado suficiente 

para que a produção de comentários em torno desta e demais postagens se consolidasse, o que 

ocorre usualmente num período de uma a três semanas.  

A intensa produção discursiva em torno das publicações tornou impraticável trabalhar 

com o universo de comentários em termos absolutos, tornando-se necessária, portanto, uma 

amostra. A quantidade de comentários por postagem, por sua vez, variava bastante, indo de 85 

(UC #23) a 20893 comentários (UC #16). Optou-se por uma amostragem aleatória, por 

questões de representatividade e ajuste aos princípios de probabilidade. 
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4.1.1 AMOSTRAGEM 

 

O problema da pesquisa foi considerado, para fins estatísticos, um estudo de 

proporção, visto que os comentários seriam classificados qualitativamente, mas 

posteriormente, também seriam buscadas inferências quantitativas, a partir de um estudo de 

frequências (ver 4.4). O grupo de comentários de cada UC foi considerado como uma 

população a ser estudada individualmente, pois, garantir a representatividade por post, 

significaria garantir a representatividade das informações no estudo geral. Foi definido um 

nível de confiança de 95% e máximo erro de 5% nas medidas estimadas. Não havendo uma 

proporção esperada da população, foi sugerido o valor de 50% ou 0,5, por ser um padrão 

conservador, que estima o tamanho de população para maior que o necessário. Sendo o 

tamanho da população finito e conhecido, foi feito um ajuste no tamanho de amostra para 

população finita. Considerando as informações acima, foi utilizada a fórmula para tamanho de 

amostra para estudos de proporção sugerida por Cochran (1977): 

 

 

   
  

   
       

 

 

Sendo que: 

     
 
          

    

   
 
   

          
      

 

Nas fórmulas acima, temos que: 

n = tamanho de amostra final 

p = “chute” de proporção 

n0 = tamanho de amostra sem correção de população finita 

d = máximo de erro 

N = tamanho da população 

z = valor tabelado  

 

O valor calculado de tamanho de amostra para cada UC consta no quadro 11. A 

amostra foi sorteada automaticamente através de algoritmo do software estatístico R, os 

comentários foram extraídos de forma anônima e em formato de texto, compilados em 

planilha eletrônica do Excel, que tem uma se suas páginas, reproduzidas no apêndice 3.  
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Quadro 9 - Tamanho de amostra de comentários por UC 

UC TOTAL  AMOSTRA UC TOTAL AMOSTRA 

#1 6125 352 #15 175 90 

#2 140 76 #16 20893 374 

#3 661 205 #17 535 185 

#4 253 118 #18 2178 304 

#5 256 119 #19 3652 332 

#6 108 61 #20 852 229 

#7 1317 267 #21 1441 275 

#8 1181 258 #22 261 120 

#9 1913 296 #23 85 50 

#10 216 105 #24 824 226 

#11 128 70 #25 1845 293 

#12 126 69 #26 589 194 

#13 3988 336 #27 266 122 

#14 199 99 (SUM) 50207 5225 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

 

A planilha do Excel contendo os comentários em formato de texto foi então importada 

para software tipo CAQDAS
146

, o NVivo
147

. A amostra foi codificada tendo cada um dos 

5225 comentários como unidade de registro, baseada na análise indutiva de dados proposta 

pelo método netnográfico (KOZINETS, 2014) e na análise de conteúdo (BARDIN, 2011; 

BAUER; 2002; SILVA; FOSSÁ, 2013). 

 

4.1.2 CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO 

 

A análise de conteúdo e o seu processo de codificação e categorização já foram 

devidamente descritos no capítulo 3. A análise dos comentários, porém, trouxe uma 

especificidade em relação ao uso do método: não havia um esquema prévio de classificação e 

a entrada nos dados se deu de maneira indutiva, em consonância com os pressupostos da 

Teoria Fundamentada nos Dados (TF) ou Grounded Theory. Apresentada em 1967, por 

Glaser e Strauss no livro The Discovery of Grounded Theory, como um método indutivo de 

encarar a pesquisa, a Grounded Theory subverte o processo científico usual, em que um 

problema é confrontado com um referencial teórico, conduzindo à gênese de hipóteses que 

serão testadas em campo. Em contraposição, a TF propõe que o pesquisador vá a campo 

liberto de suas pré-noções, deixando que os dados empíricos lhe forneçam ideias e, 

                                                      
146

 Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software ou Softwares de Apoio à Análise de Dados 

Qualitativos. 
147

 < http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo>. 
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consequentemente, hipóteses. Para tanto, a TF recomenda a coleta sistemática de dados, sua 

comparação e análise em processo de codificação. Para Fragoso, Recuero e Amaral (2012, p. 

87), os pressupostos da TF em muito beneficiam os estudos de internet, pois “ela permite ao 

pesquisador que foca um fenômeno bastante novo, a chance de experimentar o campo 

empírico, observando os novos elementos e construindo suas percepções através da análise e 

reflexão sistemáticas dos dados encontrados em campo.” Kozinets (2014) defende o uso da 

teoria indutiva como “arcabouço” para conduzir o trabalho de codificação. E também se apoia 

em Thompson para sugerir um casamento entre a codificação analítica e a interpretação 

hermenêutica: “esses dois processos analíticos diferentes – codificação analítica e 

interpretação hermenêutica – se soprepõem de muitas formas interessantes. Cada um deles 

precisa, a seu próprio modo, decompor o texto e depois remontá-lo com uma nova 

interpretação” (KOZINETS, 2014, p. 115).  

Nessa perspectiva, o primeiro esforço de codificação deve ser intuitivo e heurístico: 

“Coloque seus próprios rótulos e nomes no que você acha interessante. Veja se você consegue 

localizar um padrão nos dados”, aconselha Kozinets (2014, p. 116). Em seguida, o olhar 

hermenêutico deve extrair significados desses dados: “o que o autor dessa mensagem está 

tentando comunicar por meio dela? O que ele está comunicando além das palavras que ele 

está empregando? Por que ele está transmitindo isso aos membros de uma comunidade on—

line?” (KOZINETS, 2014, p. 119). A proposta de codificação proposta por Kozinets, em 

muito se alinha aos pressupostos também indutivos da análise de conteúdo: 

 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações, que irá analisar o 

que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise do material, 

busca-se classificá-lo em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que 

está por trás dos discursos (SILVA; FOSSÁ, 2013). 

 

Ainda segundo as autoras, a análise de conteúdo pode ser compreendida em três 

grandes etapas: a pré-análise dos dados; a exploração do material, onde residem as operações 

de codificação; e a terceira fase, composta do tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A etapa da pré-análise é composta pela leitura flutuante ou o primeiro contato 

com os dados. Foi necessário um bom tempo de “aclimatação” com os dados da amostra
148

, 

para que o conjunto de 5225 comentários começasse a apresentar padrões recorrentes ou 

saturações. A partir desse ponto, iniciou-se o processo de codificação e criação de categorias, 

em muito facilitado pela digitalização e utilização do software CAQDAS, o NVivo. O 

                                                      
148

 Aproximadamente, cinco semanas de leitura flutuante e comparação com outros estudos 

etnográficos/netnográficos, bem como análises de sentimento em sites de redes sociais. 
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processo de codificação dos comentários baseou-se no registro de atitudes e sentimentos 

passíveis de serem captados na sua leitura interpretativa. E resultou na definição das 12 

categorias iniciais.  

Segundo Kozinets (2014, p. 114), “a codificação seletiva move os construtos para 

níveis cada vez mais altos de abstração, escalonando-os de forma ascendente e depois 

especificando as relações que os vinculam”. Dessa forma, as categorias iniciais, foram, por 

sua vez, agrupadas tematicamente, originando categorias intermediárias e, em seguida, 

categorias finais.   

 

4.1.2.1 CATEGORIAS INICIAIS 

 

As categorias iniciais são fruto das primeiras impressões do pesquisador sobre os 

dados. No presente caso, surgem da codificação sistemática dos comentários através da 

ferramenta específica do NVivo e criação do que o software chama de “nós”. O quadro 12 

traz a relação das categorias iniciais, na ordem em que foram surgindo. O quadro apresenta 

também o conceito norteador da categoria, ou a base conceitual a partir da qual ela foi criada. 

E, logo abaixo, exemplos extraídos da própria amostra
149

, todos transcritos em sua forma 

original, sempre entre as notações “<” e “>”. 

 

Quadro 10 - Categorias iniciais da codificação dos comentários 

CATEGORIA 1:  BALCÃO DE INFORMAÇÕES 

CONCEITO NORTEADOR: 

Sentimento neutro. Tratam-se de perguntas de ordem prática, acerca do conteúdo do post ou, mais 

frequentemente, acerca dos produtos e serviços bancários, seu funcionamento e regras. O usuário não 

emite opinião avaliativa ou crítica. Seu objetivo é esclarecer uma dúvida de forma prática e pontual. 

<Me tira uma duvida? antes o período de uso da bike no domingo era de uma hora e meia? sou sempre foi uma 

hora só?> 

<como eu faço pra pegar um cartao de cretito> 

<Hoje o banco abre?> 

<Como posso fazer o cartão Itaú Card sou cliente Itaú PERSONALITE> 

CATEGORIA 2:  ELOGIOS AO MARKETING 

CONCEITO NORTEADOR: 

                                                      
149

 Os textos foram transcritos sem qualquer interferência. Vale ressaltar, que no processo de extração do 

software R, os emojis foram transformados em código ASCII. A sua recuperação demandaria mais recursos do 

que os disponíveis. De modo, que a sua presença, foi desconsiderada. Recomenda-se, no entanto, em caso de 

replicação do método a busca de uma solução para o problema, pois os emojis podem se constituir num meio de 

expressão rico no ambiente das TPSs. 
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Sentimento positivo. Comentários elogiosos endereçados à marca ou aos seus profissionais de 

marketing e publicidade, pela engenhosidade mercadológica e/ou criativa das campanhas e ações. O 

interlocutor expressa uma consciência da estratégia mercadológica/publicitária embutida no 

conteúdo. 

<Muito bem bolada essa campanha, estão de parabéns!> 

<Marketing  fdaa> 

<É impressionante como o Itaú faz as mais belas publicidades de fim de Ano, parabéns Itaú :)> 

<Thiago Araújo olha que bom uso do Medium> 

CATEGORIA 3:  MENTION 

CONCEITO NORTEADOR: 

Sentimento indefinido. O mention é uma prática consagrada nas principais plataformas sociais, que 

consiste em marcar outro usuário através do seu nome na seção de comentários. O mention pode vir 

acompanhado de algum comentário, mas na maioria das vezes, os usuários utilizam apenas o nome 

dos “amigos” marcados. O que torna inviável a predição de inferências sobre o sentimento e a 

intenção do comentário, levando-os a serem classificados quase sempre como indefinidos. No caso 

deste estudo, são assumidos como neutros. Embora se saiba que seja uma poderosa prática de 

compartilhamento. 

<Amanda Lima olha ai hahahaha!> 

<Isabele Vianna aquilo q te falei> 

<Olha, Roderick!> 

<Leonardo Mignot achou o que??> 

4. BALCÃO DE RECLAMAÇÕES 

Sentimento negativo. Demonstram a utilização do espaço e da visibilidade oferecidos pela plataforma 

para expressar insatisfação ou desagrados em relação aos serviços oferecidos pela instituição. A 

característica mais marcante é o sentimento colérico. O comentário deste tipo geralmente não 

está relacionado ao conteúdo da postagem. Dessa forma, o usuário vê o espaço como uma maneira 

de expor sua indignação, tornando-a pública e visível no próprio território da marca. Outra 

característica importante desta categoria é o tamanho de alguns comentários. Aqui se encontra os 

comentários realmente mais longos. 

<Com L ou com U não importa. Eu simplesmente não consigo fazer um simples DOC para outras contas através 

do site ou do aplicativo. Dai voce liga no atendimento, digita todas as opções do menu e de repente... cai a linha! 

Ou então, você passa por tudo isso, quando pensa que vai falar com o atendente, eles passam voce direto pra 

pesquisa de satisfação! É prá chorar né Itaú? Publicidade 10. Atenção ao cliente: zero.> 

<O BANCO NÃO POSSUI SISTEMA ANTI FRAUDE NEM VERIFICA COMPRAS TOTALMENTE FORA 

DO LIMITE, OU SEJA, RIDICULO!! ATENDIMENTO É UMA MERDA> 

<Itaú digital com U sim, um U bem prolongado, sonoro e turbinado!! Tente transferir o financiamento de seu 

carro no site!! Não funciona! Tente então pelo 0800, não compreendem! Enviem email com formulário, não 

lêem!! Estou há quase um mês nesta luta indigna!! A dificuldade é que o site não funciona para proceder com a 

transferencia do financiamento (excesso de U no Digital). O SAC confirma que não funciona e pede para enviar 

o formulário preenchido pelo email! Envio, sem faltar nenhum dado! A pessoa que lê não enxerga o telefone do 

proponente comprador (excesso de U no Digital de novo). Pede para reenviar e aguardar 48h. Reenvio! Não 

enxergam! Pede pra reenviar e aguardar 48 h. Agora dá um loop nisso aí para entender e repete o U no final do 

Digital prolongadamente! E já mandei inbox também e não resolveram nada!> 

<Quem pode me ajudar dentro desse Banco????????? Eu não fiz a compra que vocês falam que eu fiz!!!! Quem 

pode acreditar em mim?????> 

5. DISSENSO CRÍTICO 

Sentimento negativo. Os comentários dessa categoria estão necessariamente atrelados ao conteúdo 
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da postagem e, através deles, os usuários demonstram uma discordância da abordagem ou do ponto 

de vista apresentado pela marca. 

<Fernanda Young é alguém pra se deixar lá nos anos 2000.> 

<Olá Itaú, gostaria de expressar minha opinião a respeito da campanha \ \"Ele é o 'Di'/ ele é o 'Gi'/ ele é o 'T' o 'A' 

e o 'U'/ Ele é o Banco Digital/ Ele é o Banco Itaú (...)\" Sinceramente, a propaganda do Itaú pode induzir crianças 

a erros de ortografia."> 

<Vai dar uma treta maligna esse comercial... um monte de gente escrevendo errado por que vai pensar que 

digital se escreve com \u\""> 

<O mesmo banco que doa livros infantis para incentivar a leitura jamais poderia escrever errado uma palavra 

para confundir as crianças em idade escolar. Vocês do Itaú não precisam disso para fazer publicidade. Corrijam 

essa #cagada!> 

6. CONSENSO CRÍTICO 

Sentimento positivo. Os comentários dessa categoria estão necessariamente atrelados ao conteúdo 

da postagem e, através deles, o usuário demonstra uma concordância com o ponto de vista ou 

argumento da mensagem institucional. 

<Aqui no Rio de Janeiro tinha a UniverCidade e nem por isso tinha essa palhaçada toda. Parabéns ao pessoal de 

marketing do Itaú, a campanha é muito boa, e fica na cabeça da gente.> 

<Calma aí! Vocês estão querendo dizer que esse vídeo vai ensinar alguém a falar errado? Gente, quem sabe ler e 

escrever vai ver que isso foi apenas para chamar a atenção, o pior é falar \indiota\", em vez de idiota, 

\"presidenta\", em vez de presidente, \"nois foi\", em vez de nos fomos, \"nois vai\", em vez de nos vamos, 

\"pobrema\", em vez de problema. Então meus queridos mestre da língua portuguesa, vão procurar estudar e para 

de ficar criticando uma propaganda que ficou muito boa! :*"> 

<Eu, como mãe, penso que a responsabilidade de zelar pela educação e alfabetização das crianças é dos pais. 

Licença poética é uma figura de linguagem usada por grandes autores e cantores desde sempre. Alem do que, os 

comerciais deixam claro que se trata de uma variável da palavra original. Um nome dado a um serviço prestado. 

Cada pessoa que reclama de 30 segundos de um comercial, demonstra e assume não estar disposto a se dar ao 

trabalho de explicar algo aos próprios filhos e espera que a TV faça a parte que lhe cabe, que é preparar o senso 

crítico e analítico dos filhos. \Ah, mas a criança pode achar que digital é com U\". Simples! Vai lá e explica que 

se escreve com L, mas foi aplicada a licença poética, aí já aproveita e explica o que é licença poética, figuras de 

linguagem etc. Mas é que para muitos, é melhor (e mais fácil) reclamar e culpar a marca do que se dar ao 

trabalho de ensinar, porque antes precisariam aprender, estudar, né? Preguiçosos."> 

<Parabéns Banco Itaú.  Persista nesta idéia.  Tecnologia a nosso favor, não o contrário. Não somos máquinas, e 

só no coração faremos O link da vida.  A HUMANIZAÇÃO.  Estou orgulhosa de vocês.> 

<A Fernanda manda muito bem. Gosto muito.> 

<Em 2016 começarei, aos 76 anos,     uma nova vida, quero ser livre de amarás pra fazer o que quiser.  Passei 

todos estes anos escrava de várias coisas quero terminar meus dias  LIVRE. DEUS ME AJUDE E GUIE PRO 

QUE FOR MELHOR. QUE VENHA 2016.> 

7. SARCASMO CRIATIVO 

Sentimento negativo. O comentário desconstrói o sentido original da mensagem publicitária, 

tomando-a como ponto de partida. Através do uso criativo da linguagem, a mensagem institucional 

vira tema para outra mensagem de caráter negativo e crítico. O uso de tropos linguísticos e o jogo de 

associações usados nessa categoria são códigos da própria linguagem publicitária (ver 

CARRASCOZA, 1999; 2003). Através da apropriação desses códigos, o humor publicitário é 

transferido para a crítica da própria publicidade. Comentários dessa categoria podem ser vistos, 

portanto, como um ato subversivo e, ao mesmo tempo, criativo. 

<LucrU bilionáriU cU dinheirU dU povU.> [sobre a campanha digitau com u] 

<E \ROLBO\", é com U ou com L?"> [sobre a campanha digitau com u] 

<Digitau, com u no fim, é ensinar nossas crianças a escreverem errado. Obrigado ao Itaú por diminuir 

a concorrência dos meus filhos em concursos e afins.> [sobre a campanha digitau com u] 

<Pra ter um bom 2016, o primeiro passo é mudar de banco... Tchau Itau> [sobre postagem com dicas 

para começar bem o ano de 2016] 
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<Melhor dica de como fazer pedaladas: Fale com a Dilma !> [postagem com dicas para a atividade 

do ciclismo] 

<O Itaú também é apaixonado por conto de fadas, me contaram a história de um consórcio que faz 

dois meses de contemplação mas nunca recebi o valor !!!> [UC #19, “Era uma vez uma menina 

cheia de imaginação”] 

8. CRÍTICA À MARCA 

Sentimento negativo. Comentários de tom colérico e ofensivo dirigidos nominalmente à marca ou 

ao “banco”. 

<Banco safado> 

<ITAÚ MACHISTA, APOIA ASSÉDIO ÀS MULHERES!!! FECHANDO MINHA CONTA EM 3, 2, 

1...........> 

<ata Itau o banco mais lixo de todos fiz uma conta la com eles e deposito 300 reais fico só com 190 na conta o 

resto vai pra descontos que eles inventam um nome la só para servir de motivo #piorbancodetodos e quando vc 

precisa de um serviço produto como eles chamam te descontam ate as cuecas amigo.> 

<DESBAFO DE UM EX -CLIENTE ITAU !!!! 

ESSA PORCARIA DE BANCO CHAMADA ITAU!!!! QUE INVESTE MILHOES EM 

PROPAGANDA E ACABA ESQUECENDO DO PRINCIPAL, NÓS OS ÓTARIOS DOS CLIENTES, 

BANDO DE MERCENARIOS FILHOS DE UMA PUTA!!!! 

ESSES BANDOS DE GESTORES FILHOS DE UMA PUTA!!! DESSE BANCO AINDA NÃO 

APRENDERAM A TRATAR OS CLIENTE COM A DEVIDA ATENÇÃO, ENTÃO MINHA GENTE NÓS 

TEMOS UMA ARMA PODEROSA QUE SE CHAMA REDE SOCIAIS , VAMOS CURTIR 

COMPARTILHAR, COMENTAR TODAS AS COISAS NEGATIVAS QUE ESSES FILHOS DE UMA 

PUTA!!! FAZEM COM A GENTE.... 

JUSTICA NELES!!!!  

INFELIMENTE A GRANDE MAIORIAS DOS BRASILEIROS IDIOTAS!!!, BURROS!!!, SEM 

NOÇÃO!!! AINDA NÃO SABEM, QUE CASO VOCÊ SOFRA UM PREJUIZO ABAIXO DE 20 SALARIOS 

MINIMOS, VC NÃO PRECISA CONTRATAR UM ADVOGADO!!!! BASTA VC CHEGAR NO JUIZADO 

DE PEQUENAS CAUSAS E RELATAR O OCORRIDO E CLAROS JUNTAR AS PROVAS QUE VOCE FOI 

LESADO POR QUALQUER UMA DESSAS EMPRESAS FILHA DA PUTA COMO: BANCO ITAU, OI, 

TIM, CLARO, NET ETC...> 

9. ELOGIOS À MARCA 

Sentimento positivo. Comentários positivos e/ou elogiosos, dirigidos nominalmente à marca ou ao 

“banco”. 

<Parabéns Itaú pelo atendimento rápido ,agilidade no atendimento ,obrigado Luciane itaú!!!!!> 

<Show de bola eu sou cliente do itau a mais de 15 anos e eu também sou digitau.> 

<Eu gosto da maneira moderna do Itaú. Sou cliente e to satisfeito!> 

<O Itaú está de Parabéns! !!Banco maravilhoso....App perfeito,atendimento por telefone nota 10....aqui no face é 

show e la na minha agência o atendimento tbm melhorou.. 

Sou cliente Itaú há 13 anos e nunca tive uma reclamação a fazer!!!!Parabéns pelo ótimo atendimento e respeito 

pelo cliente 

<ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B8><U+008A><ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B8><U+008A

><ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B8><U+008A>.....É\ digitau\" ...é meu Banco 

<ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B8><U+0089>"> 

<Eu sou muito bem atemdida nce banco ele e tudo paramin> 

<Orgulho de pertencer!> 

<Tinha que ser Itaú,pra emocionar. Feliz Ano Novo para todos.> 

<#Issomudaomundo# 

#Itaúmeubanco# 

#Parabéns#> 

<Obrigada ITAÚ  por essa  linda mensagem!!!> 

10. CRÍTICA AO MARKETING 
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Sentimento negativo. Comentários de viés crítico em relação à estratégia mercadológica/publicitária. 

O interlocutor expressa uma consciência da estratégia mercadológica/publicitária embutida no 

conteúdo. 

<@Itaú Eu fiz um comentário semana passada à respeito dessa opção do Itaú. Particularmente, eu também não 

gostei. Acho que eles deveriam utilizar \digitaú\" - a conversão se tornaria mais aceitável porque a brincadeira 

seria melhor evidenciada."> 

<A impressão que se tem é de que o que mais importa é a propaganda. A Língua Portuguesa é só um detalhe.> 

< “O profissional de propaganda, para atingir aqueles fins, jamais induzirá o povo ao erro; jamais lançará mão da 

inverdade; jamais disseminará a desonestidade e o vício.”> 

<A propaganda é linda realmente... SÓ QUE NÃO!! O que adianta propaganda tão (pseudo)-linda se na prática 

nossas instituições bancárias esfolam o cidadão brasileiro nos juros e taxa de serviços extratosféricas?!?!??! 

DEMAGOGIA MASTER!!! DEMAGOGIA MASTER!!! Um dia essa manada de ignorantes que se sensibilizam 

com essa conversa pra boi dormir acordará.. e vcs abutres financeiros não terão mais sua fonte inesgotável de 

riqueza..  CONVERSA PRA BOI DORMIR ESSA PROPAGANDA!! Como toda outra qquer de bancos 

brasileiros!!> 

<Bancos sao hipócritas. So visam lucro . comedia tais propagandas agradando pessoas . vocês e seus pacotes 

para sugar o cidadão final> 

<Interessante investirem tanto em marketing e não investirem em um bom atendimento, ha meses estou sendo 

ignorada com o meu problema e mais recentemente pela \Sibeli\" no reclame aqui! Estou sem poder transferir 

meus pontos por que mudaram o modulo de segurança e agora um codigo eh enviado para o celular de cadastro! 

ate ai tudo bem,o problema eh que o celular que esta cadastrado eh um que nao possuo mais, ja liguei varias 

vezes pra atualizar e me informaram que em 24h, depois48h e depois 72h estaria atualizado e ate hoje nada!!!!!   

http://www.reclameaqui.com.br/15737043/itaucard/falta-de-interesse-em-resolver-o-meu-problema/"> 

11. IDENTIFICAÇÃO 

Sentimento positivo. Através deste tipo de comentário, o usuário expressa sua identificação pessoal 

com o conteúdo, o tema ou o ponto de vista da mensagem. Como características, são geralmente 

escritos em primeira pessoa e em tom emotivo, com uso de interjeições que indiquem essa 

emotividade. Esses conteúdos demonstram um esforço do usuário em seu processo pessoal de 

gerenciamento de impressão
150

, e o conteúdo é usado como elemento desse processo, em um esquema 

do tipo “isso me representa”.  

<Quando ficar velha quero ser ativa também!> [UC #13, dona Jovina] 

<como é bom ser ARTISTA!!! Somos loucos,na medida certa, se é que existe medida!!! parabéns 

Alessandra.> [UC #7, diretora de recursos humanos que vira fotógrafa] 

<Gente eu amei esta mensagem este um dia foi o meu sonho também ser fotógrafa mas não foi 

possivel eu realizar este sonho meu> [UC #7, diretora de recursos humanos que vira fotógrafa] 

<Amei essa mensagem .> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

<Precisamos estar mais juntos fisicamente DQ on-line!!!!!!!> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

12. APROPRIAÇÕES PRAGMÁTICO-SOCIAIS 

Sentimento positivo. Esses comentários revelam o uso da mensagem publicitária para fins sociais 

como iniciar interações e diálogos, tecer reflexões e auto-representar. Trata-se de um uso pragmático, 

sem um viés crítico, do conteúdo institucional para fins pessoais e/ou sociais. 

<Querida Glacinha, Um Natal de muita paz e esperança para todos vocês.> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

<Feliz 2016, para você, meu grande amigo Celso Valim Jr. Beijos.> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

                                                      
150

 Ao estabelecer sua abordagem dramatúrgica, Goffman apresentou o conceito de gerenciamento de 

impressão como um esforço calculado de um indivíduo na busca de forjar uma personagem ou uma auto-

representação: “Em lugar de permitir que surja uma impressão sobre sua atividade como um subproduto 

incidental da própria atividade, [os indivíduos] podem reorientar seu quadro de referência e devotar seus 

esforços à criação das impressões desejadas.” (GOFFMAN, 2004, p. 229).  
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<Maravilhoso,  verdadeiro e muito lindo. A tecnologia  e muito bom,  mas nunca substituira a marca de Jesus 

deixada em nos. O AMOR. Beijos> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

<Amei Ludmilla Azevedo!!! Loiríssima linda de my life! Bora largar um pouco do virtual e transmutar a 

realidade, amiga. Está certa!!!> [UC #8, mensagem de fim de ano] 

<Juliana Honorio vou imprimir p gente seguir,perfeito!! Ñ engolirei mais sapos eca kkkkkkk #playagain2016> 

[sobre postagem com dicas para começar bem o ano de 2016] 

<Bruna DMari Bruna Siciliano Bruna Ozelin Jacqueline Ribeiro Karen Stefanie Almeida Nathalia Gomes 

Maciel Jennifer Lima  meus conselhos para vocês> [sobre postagem com dicas para começar bem o ano de 

2016] 
 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

           

As categorias iniciais foram então refinadas por agrupamento e diferenciação em 

categorias intermediárias. 

 

4.1.2.2 CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS 

 

Observamos que as categorias iniciais tinham um forte indicador de predisposição ou 

indisposição dos usuários. Sentimentos que se endereçavam ora à mensagem, à marca, à 

estratégia mercadológica ou publicitária, ou ainda aos serviços. Classificação que definimos 

por “sentimento”
151

. De acordo com o sentimento, as categorias iniciais, foram agrupadas em 

4 categorias intermediárias – sentimento positivo, sentimento negativo, sentimento neutro, 

sentimento indefinido - como demonstra o quadro 13. 

 

Quadro 11 - Categorias intermediárias da codificação dos comentários 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIA CATEGORIA INICIAL 

I. Sentimento positivo 2. Elogios ao marketing 

6. Consenso crítico 

9. Elogios à marca 

11. Identificação 

12. Apropriações utilitárias 

II. Sentimento negativo 4. Balcão de reclamações 

5. Dissenso crítico 

7. Sarcasmo criativo 

8. Crítica à marca 

10. Crítica ao marketing 

III. Sentimento neutro 1.  Balcão de informações 

IV. Sentimento indefinido  3. Mention 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

                                                      
151

 O termo análise de sentimento é amplamente difundida nos trabalhos de monitoramento de reações de 

usuários em sites de redes sociais, sendo inclusive automatizada por softwares. 
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4.1.2.3 CATEGORIAS FINAIS 

 

Todo o processo de categorização se afunila então em duas categorias finais, definidas 

como dinâmicas de convergência e dinâmicas de divergência. A convergência acontece 

quando as práticas de apropriação e usos da recepção reforçam ou pelo menos não vão de 

encontro às intenções da estratégia comunicativa. Em outros termos, existe uma convivência 

pacífica entre estratégia e tática. A divergência acontece quando as práticas de uso e 

apropriação desafiam, subvertem ou contestam a estratégia comunicativa, estabelecendo 

dessa forma algum tipo de conflito entre estratégia e tática.  

 

Quadro 12 - Síntese da progressão das categorias 

FINAIS INTERMEDIÁRIAS INICIAIS 

I. Dinâmicas de convergência I. Sentimento positivo 2. Elogios ao marketing 

6. Consenso crítico 

9. Elogios à marca 

11. Identificação 

12. Apropriações utilitárias 

III. Sentimento neutro 1.  Balcão de informações 

IV. Sentimento indefinido 3. Mention 

II. Dinâmicas de divergência II. Sentimento negativo 4. Balcão de reclamações 

5. Dissenso crítico 

7. Sarcasmo criativo 

8. Crítica à marca 

10. Crítica ao marketing 

 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

 

À primeira categoria final, adicionamos todas as categorias de sentimento positivo, 

neutro e indefinido, partindo do pressuposto que as duas últimas categorias não apresentam 

um componente de conflito e, no fim das contas, contribuem para a propagabilidade ou 

espalhamento (JENKINS; GREEN; FORD, 2014) do conteúdo. A segunda categoria final 

ficou composta de todas as subcategorias de sentimento negativo.  

 

4.2 VISUALIZAÇÃO DAS PERSONAS  
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Além de verificar a consistência dos padrões de interação estabelecidos na etapa 1, a 

segunda fase do estudo netnográfico teve como objetivo refinar a sua compreensão, 

restituindo-lhes a dimensão humana, possivelmente posta em segundo plano pelo processo 

automatizado de extração de comentários, e adicionando-lhes uma dimensão psicográfica e 

comportamental. A etapa de verificação dos padrões de interação aconteceu no período de 

abril a junho de 2017, com a coleta manual de todo o conteúdo publicado pela marca e 

respectivos comentários em suas três principais plataformas sociais: Facebook, Twitter e 

Instagram
152

. Os conteúdos foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel, como na 

primeira fase. E os comentários, copiados e colados manualmente em arquivo do Microsoft 

Word. A coleta manual adicionou um componente eliminado pela extração aleatória do 

software R: as conversações e interações entre os usuários. Dessa forma, foi possível observar 

aspectos como: a recorrência de suas postagens, principalmente na categoria “balcão de 

reclamações”; a articulação entre consumidores para discutir tópicos em dinâmicas de 

consenso ou dissenso; assim como estabelecer uma relação entre os padrões e características 

pessoais psicográficas e comportamentais dos interatores. É importante ressaltar que todos os 

padrões de interação detectados na etapa inicial continuaram válidos, consistentes e coerentes 

entre as três plataformas sociais, e após o período de um ano, desde a coleta inicial. 

 Após a coleta dos comentários e verificação dos padrões de interação, iniciou-se a 

seleção dos perfis. Os perfis foram selecionados a partir dos comentários, buscando-se de 

maneira aleatória, comentários prototípicos de cada um dos doze padrões, isto é, aqueles mais 

representativos ou emblemáticos da própria definição dos padrões. Após este amplo esforço 

de coleta, foram selecionados cinco perfis de Facebook, para cada padrão, privilegiando 

aqueles cujos dados fossem abertos ou públicos. Os sessenta perfis foram alocados em uma 

tabela do Microsoft Word, onde foram preenchidos com dados disponíveis publicamente: 

trabalho, educação, lugares, detalhes, check-ins, atualizações de status e “curtidas”
153

. Todo o 

processo de coleta foi feito de forma anônima, sem o registro de nomes ou imagens nos 

arquivos da pesquisa. Embora a visita frequente do pesquisador aos dados públicos dos perfis 

                                                      
152

 Vale ressaltar que a coleta manual de todos estes dados só se tornou possível porque no referido período a 

marca diminuiu sensivelmente o fluxo de publicações. Ainda assim, no caso do Facebook, onde a produção de 

comentários é ostensivamente mais profícua, a coleta limitou-se aos primeiros cinquenta comentários em ordem 

cronológica. 
153

 No caso de atualizações de status e curtidas, a coleta foi limitada aos números de, respectivamente, 5 e 10 

unidades. 
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tenha sido um componente fundamental para a percepção dos aspectos psicográficos e 

comportamentais dos indivíduos
154

.  

O conceito de personas tem se popularizado, em particular no campo das pesquisas de 

mercado e de comportamento do consumidor, por conta da crescente autonomia dos sujeitos 

frente às suas escolhas e decisões de consumo (REVELLA, 2015, p. 5/215). Em busca de uma 

compreensão mais aprofundada das razões e motivações pelas quais consumidores ponderam 

sobre possibilidades, considerando-as ou rejeitando-as, essas pesquisas utilizam técnicas 

oriundas da etnografia, como a entrevista aprofundada, para chegar à construção de perfis 

psicologicamente e comportamentalmente densos, ao invés de representações baseadas 

somente em dados sociodemográficos (REVELLA, 2015, p. 9/215). No presente estudo 

netnográfico, a jornada comportamental dos usuários recompôs ao estudo o componente 

humano. E permitiu a elaboração de 11 personas, uma para cada padrão, sendo que a 

categoria mention, foi a partir desta etapa, incorporada às apropriações pragmático-sociais
155

. 

As 11 personas que se seguem são representações fictícias, compõem um esforço criativo e 

interpretativo de recomposição dessa dimensão humana, e cada uma delas foi composta como 

uma narrativa psicográfica/comportamental baseada em características dos 5 perfis de cada 

padrão. Os comentários que exemplificam os perfis, no entanto, são reais e extraídos da coleta 

da segunda etapa. 

 

4.2.1 CONSENSO CRÍTICO 

 

JONATHAN CÓRDOBA: Jonathan é um jovem de 24 anos apaixonado pela música. E essa 

paixão define o seu perfil e toda a sua auto-apresentação no Facebook. Apesar de ser 

graduando em Administração de Empresas, dedica a maior parte do seu tempo à educação 

musical em ONGs e escolas do ensino fundamental. A paixão pela música se espalha pelas 

postagens, imagens e os campos dedicados à sua auto-descrição. <Sem a música, a vida seria 

um erro>, declara na seção “detalhes”. Em seus álbuns de fotos, expõe diversos momentos 

dedicados à música, em que empunha orgulhoso o seu violino. São salas de aulas, concertos 

em teatros e eventos sociais, como casamentos. O perfil de Jonathan revela um jovem 
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determinado em seus objetivos pessoais. Otimista, cultiva os momentos de alegria, 

especialmente com amigos. Não há espaço para reclamações, envolvimento em polêmicas e 

discussões político-sociais. Jonathan está focado na sua jornada pessoal, suas amizades e sua 

paixão pela música. Um passeio pelos seus álbuns virtuais se assemelha à experiência de 

folhear um álbum de família: momentos alegres, descontraídos e pessoais. Em suas curtidas, 

programas e séries de televisão; filmes populares como Jogos Vorazes e os lançamentos da 

Disney; ONGs e programas sociais dedicados à música; e marcas, em especial a dos lugares 

que costuma frequentar, como restaurantes e shopping centers. Jonathan ficou bastante 

sensibilizado com a série de postagens do Itaú, publicados durante o Rock’in Rio 2017. A 

marca foi uma das patrocinadoras do evento e durante sua realização, divulgou imagens e 

textos que exaltavam o poder da música de celebrar as diferenças e a diversidade. Os 

comentários de Jonathan foram respondidos pela marca, resultando no diálogo abaixo 

transcrito. 

 

JONATHAN: <Texto lindo, a música é minha vida... Acredito que o universo de cada um, é tão grande quanto 

tudo que ele experiencia de novo no decorrer da vida... Nesse contexto, excluir coisas que sequer conhecemos, 

diminui a qualidade da nossa caminhada.> 

 

ITAÚ: <Incluir é sempre uma boa ideia. Seja um estilo novo, uma banda que a gente ainda não conhece ou até 

ao adicionar novos sons em outros momentos da rotina. Compartilha com a gente! Qual é a importância da 

música no seu dia a dia, Nathan? ;)> 

 

JONATHAN: <Sou professor de violino, música clássica é meu forte... Mas ouço de tudo... Como professor, já 

vi a música transformar a vida de muita gente...  

Como ser humano, a música me dá significado, eu não entenderia minha própria existência sem ela... Como um 

amante das artes, sei que a música é a que chega mais próximo de expressar a essência do artista!> 

 

ITAÚ: <Muito além de ser tocado pela música, como professor você ainda consegue compartilhar o significado 

que o som traz para a sua vida ensinando outras pessoas. Assim, a música que acompanhou a sua história 

também se torna especial para muito mais gente. Parabéns por apostar nesse trabalho tão especial, Nathan! 

Tenha certeza de que #issomudaomundo! > 

 

4.2.2 ELOGIOS AO MARKETING 

 

SARAH VERAS: Sarah é uma jovem de 22 anos, estudante de Publicidade. Escolheu o curso 

porque é aficionada em cultura pop, como filmes de super-heróis e séries de ficção científica. 

Acredita que, através da Publicidade, possa conciliar trabalho e cultura pop. Mas poderia 

também ter optado por Design Gráfico, Relações Públicas ou Marketing. Em seu perfil no 

Facebook, Sarah cultiva referências desse universo pop, com imagens e notícias sobre 

lançamentos de filmes, séries e livros. Em seus álbuns, momentos de entretenimento em 

eventos universitários e baladas. Sarah cultiva uma imagem cool e descolada, com cabelos 

https://www.facebook.com/NathanCovre?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NathanCovre?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/issomudaomundo?hc_location=ufi
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coloridos e maquiagem de cores inusitadas. Entre as suas curtidas, estão evidentemente as 

séries de TV e filmes do momento como Breaking Bad e a franquia cinematográfica 

Divergente. Sarah também curte grupos e instituições referentes ao campo da Pubicidade, 

como o blog de humor Lá vem a publicitária e a página do instituto Kantar Ibope. De maneira 

geral, pode-se definir o perfil de Sarah como um quadro de referências do universo midiático 

e publicitário. E, claro, Sarah segue as marcas que lhe inspiram como Nubank, Privalia e o 

próprio Itaú. Sobre o banco, Sarah admira e se inspira nas estratégias publicitárias da marca. E 

expressa essa admiração em comentários como:  

 

<meta, fazer um comercialzao desses depois da facul de pub>;  

<Caraaaalh ... Itaú arrebenta! Comercial maravilhoso!>;  

<Ameeei essa propaganda!>. 

 

4.2.3 ELOGIOS À MARCA 

 

JOANA SAMPAIO: Joana tem 27 anos, é casada e atleta, com carreira na natação. Concilia o 

esporte e o casamento com Cláudio, pequeno empresário, dono de uma produtora de imagens, 

voltada para o uso de drones. Jovens adultos, têm uma estima verdadeira pelo banco e seus 

serviços, como empréstimos pessoais e as facilidades do home banking. Não poupam elogios 

à instituição nos comentários das postagens:  

 

< Ah meu marido, é cliente desse banco. Se tem ou teve algum problema, nunca fiquei sabendo. Eu 

quero aproveitar, o espaço,para dizer que morro de vontade de pedalar uma laranjinha. pretendo dar 

minhas pedaladas, na lagoa da Pampulha>;  

 

< Itaú, hoje tive que ir em outro banco, mas ai descobri que vocês são os melhores mesmo. Fiquei chocada com 

o atendimento, ai lembrei: que bom que tenho Itau. Preciso de um abraço! Haha>.  

 

O perfil de Joana no Facebook revela o cotidiano da classe média brasileira, com reuniões 

entre familiares e amigos. Evangélica, Joana usa as redes sociais também para expressar a sua 

fé. Entre suas curtidas, estão páginas e grupos do universo “gospel”, como Café Gospel e Na 

Igreja. Joana também segue as marcas que admira como Bauducco, Coca-Cola, Disney e o 

próprio Itaú.  

 

4.2.4 APROPRIAÇÃO PRAGMÁTICO-SOCIAIS / MENTION 
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DANIEL BARBOSA: Daniel tem 32 anos e trabalha como coordenador em uma empresa de 

telemarketing. Apesar de ter um emprego e um estilo de vida convencionais, Daniel gosta de 

expressar sua personalidade através da sua afinidade com a música pop/rock. Artistas como 

Lady Gaga e Guns’n Roses estão entre as suas “curtidas” na área da música. Por isso mesmo, 

o Rock’in Rio 2017 foi para Daniel, um grande acontecimento. Para o qual se planejou e se 

preparou durante os seis meses que antecederam o evento. Nesse período, quase todas as 

postagens de Daniel foram uma narrativa dessa preparação. O que incluiu uma descoloração 

do cabelo e um corte no estilo do momento, tatuagem e piercing. As postagens do Itaú, 

patrocinador do evento, sobre o Rock in Rio, foram um oportuno espaço para Daniel contar a 

sua narrativa para um público bem maior que os seus seguidores. Na seção de comentários de 

uma das postagens, Daniel posta orgulhoso o envelope contendo a pulseira que dá acesso à 

cidade do rock. E trava o seguinte diálogo com a marca:  

 

DANIEL: < Chegoooooooou       >; 

 

ITAÚ: < Então você tem million reasons para ficar ansioso por esse dia, né? ;)>;  

 

DANIEL: < Siiiiiim>.  

 

Daniel não tem uma relação especial com o Itaú. Tampouco é seu cliente. Mas viu nas 

postagens da marca sobre o festival, uma oportunidade de expressar o momento especial da 

sua vida de uma forma mais amplificada. Não por acaso, o jovem utilizou muitas das 

postagens da marca para iniciar diálogos com amigos sobre o evento: <sente essa emoção, 

XXXX!!!!>
156

. 

 

4.2.5 IDENTIFICAÇÃO 

 

ROSE BORGES: Rose tem 37 anos, trabalha como recepcionista em um salão de beleza, e 

sustenta a família formada pela filha de 13 anos e o marido, trabalhador autônomo. Para 

garantir alguma renda extra, atua como consultora de marcas de cosméticos, vendendo 

produtos através de revistas. A vida de Rose é uma constante busca por pequenas 

oportunidades de renda, para garantir uma vida mais confortável para a família. 

Frequentadora de uma igreja evangélica, encontrou na religião uma forma de organizar a vida, 

sua relação com o trabalho e a família. Rose cultua a família. E o seu perfil revela isso em 
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imagens de citações bíblicas e inúmeras selfies com a filha e o marido. A presença de Rose no 

Facebook demonstra a sua busca constante por essas pequenas oportunidades de incrementar 

o cotidiano da sua família. Entre suas curtidas, páginas dedicadas à culinária, dicas de 

artesanato e comunidades evangélicas. A websérie Marmita Chef do Itaú, com vídeos curtos e 

dicas práticas sobre como montar marmitas com ingredientes comumente ignorados na 

geladeira despertou o interesse de Rose. Cada episódio da série foi comentado por Rose 

através de emojis que expressavam sua identificação, além de comentários como <amei as 

dicas Itau>, <a geladeira La de casa>. 

 

4.2.6 BALCÃO DE INFORMAÇÕES 

 

PEDRO PAULO GONZAGA: Pedro Paulo tem 65 anos, é contador aposentado, viúvo, pai de 

três filhos e avô de duas netas. Após aposentar e enviuvar, Pedro decidiu se dedicar ao cultivo 

a atividades de lazer cultural, em particular o cinema e o teatro. Ao contrário da ideia de que 

internet é coisa para jovens, Pedro mantém seu perfil no Facebook ativo, utilizando-o para 

escrever resenhas e recomendações de filmes e peças. No caso das peças, não faltam selfies de 

bastidores com atores e atrizes. As suas curtidas refletem essa intensa atividade cultural: 

páginas de distribuidoras de filmes como a Imovision, perfis de artistas e grupos de cinéfilos. 

Pedro está sempre à procura de oportunidades de lazer gratuito. Por isso, segue outras marcas 

como Honda e Credicard, que investem no patrocínio cultural. Entre elas, está a página do 

Espaço Itaú de Cinema e do Programa Viver Mais, também do Itaú, e dedicada a atividades 

de lazer e cultura para a terceira idade. Através da página do Viver Mais, Pedro se informa 

sobre a agenda de sessões gratuitas para espectadores acima dos 55 anos. Ativo nas redes 

sociais digitais, Pedro espalha a informação entre seus seguidores. Quando não consegue 

entrar em contato com a sala de cinema pelo telefone, Pedro usa a sessão de comentários da 

página institucional do Itaú para tirar dúvidas sobre a agenda de filmes. A relação de Pedro 

com a marca é formal e polida:  

 

PEDRO: <Quem pode informar sobre o projeto Itaú Viver Mais,do filme de amanhã ? Liguei para 

4004-1937 e não atendem. Para onde devemos ligar ?>;  

 

ITAÚ: <Olá, Paulo! Esse telefone funciona de segunda a sexta das 09h às 18h! Deu tudo certo com 

sua sessão? :)>;  

 

PEDRO: <Sim obrigado pelo retorno abs>.  

 

4.2.7 BALCÃO DE RECLAMAÇÕES 
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SÍLVIO CARVALHO: Sílvio tem 28 anos, é paraplégico, atleta paraolímpico e tem uma 

causa: lutar pela acessibilidade dos cadeirantes nos percursos urbanos das grandes cidades. O 

seu perfil no Facebook mistura uma narrativa dos seus momentos de superação na natação e 

da sua indignação com a ausência do planejamento urbano na questão da acessibilidade. 

Sílvio fotografa irregularidades em calçadas, transportes e estabelecimentos públicos e 

comerciais como forma de protesto. Sílvio expressa suas preferências através de suas curtidas: 

marcas, programas de televisão, os grandes atletas brasileiros da natação e o time esportivo. 

Mas Sílvio também se posiciona politicamente através delas. Segue jornalistas, ONGs e 

grupos que discutem a questão da acessibilidade. E se posiciona politicamente, seguindo 

página de partido, políticos que admira, veículos de comunicação e grupos que refletem o seu 

posicionamento. Para ele, o Facebook pode ser tanto e espaço das selfies com a família e 

amigos, como do debate de questões mais sérias. Cliente do Itaú, Sílvio usou uma das 

postagens institucionais para desabafar sua dificuldade de acesso às agências:  

 

SÍLVIO: <Itaú meu banco . sou deficiente físico ♿  acho o atendimento o Pior ,pra mim entrar no banco 

espero muito tempo , Demais , pra algum Funcionário até abrir a porta pra entra fico indignado com Isso pôs 

preferencial não existe já fiquei 18 minuto pra entra na minha agencia . Espera algum funcionário para de 

atender ir pegar a chave pra abri a porta lateral , aí eu entrar pra usas coisa rápida ou que seja caixa eletrônico 

boca de caixa , Isso digo pra entrar na agencia não na fila ! Falta de respeito total . Aí eles falam que é acessível ! 

[...] Cansado disso tem dia q da vontade de quebra tudo aquele vibro ! Tipo assim opa estou aqui tem 

Como abri ...>.  

 

A revolta de Sílvio se destaca diante do tom positivo e da representação eufórica de questões 

sociais propostas pela marca. E destaca a crença pessoal de que as redes sociais digitais 

podem ser um espaço legítimo para demonstrar sua insatisfação e exercer sua cidadania. 

 

4.2.8 CRÍTICA AO MARKETING 

 

ANDERSON ISAAC: Anderson é um jovem estudante universitário, tem 23 anos, e foi 

recém-aprovado no processo seletivo para o curso de Letras da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Anderson é negro, morador da periferia da cidade, e entende na prática como a 

histórica desigualdade social brasileira limita as suas oportunidades de desenvolvimento. Mas 

Anderson não esmorece. Ele encara a desigualdade como um obstáculo a ser superado. Por 

isso, vê sua vida como uma luta. Contra a desigualdade, a falta de oportunidades e a 

discriminação racial. Na sua foto de perfil, uma ilustração com o rosto de um jovem negro 

assassinado da metrópole em que ele vive. Nos seus álbuns, imagens da luta estudantil nas 
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ruas da cidade, memes com teor crítico sobre a política e a mídia, mas também selfies em que 

exibe orgulhoso seu cabelo trançado e a performance nas salas de aula da universidade. As 

curtidas de Anderson revelam seu forte engajamento em movimentos sociais, com páginas de 

movimentos sociais em prol da causa negra e feminista, além de celebridades que o inspiram, 

como o ator Lázaro Ramos. Anderson observa desconfiado como a mídia e a comunicação 

publicitária se apropriam da causa negra para gerar discursos e imagens de inclusão, quando 

ele sabe que, na prática, a história é bem outra. O filme comercial do Itaú, veiculado na 

televisão e agora no Facebook é um desses exemplos. O comercial vende o Rock in Rio, 

patrocinado pelo banco, como uma grande festa da diversidade e da inclusão. Mas Anderson 

questiona:  

 

<vocês estão fazendo um comercial contra a separação fazendo separação, o brasil tem 80 por centro 

de pretos e nos seu comecial vc coloa apnas duas pessoas negras,quando voces vao parar com o 

racismo?como voces podem dizer que a musica nao escolhe quem escuta pela cor da pele? o rock in 

rio escolhe, é só ver o público,pelo valor que é cobrado o publico preto não vai,porque não tem 

condições de pagar.>  

 

Anderson é apenas um entre tantos que não se sentiram representados pelo evento, nem pelo 

comercial. De um lado, LGBTs questionam a ausência das cantoras Anitta e Pabblo Vitar 

entre as atrações principais. Do outro, evangélicos se enfurecem exatamente com a “agenda 

LGBT” no comercial, acusando a marca de querer impor uma “ideologia de gênero”. Ao que 

parece, as representações estereotipadas e superficiais da comunicação publicitária já não 

atende aos anseios das múltiplas subculturas e seus anseios por uma representação mais 

aprofundada e complexa. 

 

4.2.9 CRÍTICA À MARCA 

 

MARCO ASSIS: Marcos tem 35 anos e é vendedor de carros numa concessionária de uma 

grande marca de automóveis. Tem uma rotina apertada, na qual tenta ajustar o trabalho e a 

atenção à esposa e o casal de filhos. O jovem pai acredita em valores tradicionais como a 

família, o estado como mantenedor da ordem pública e a iniciativa privada como modelo de 

eficiência e satisfação do consumidor. Em seu álbum de fotos, imagens da família em 

passeios e férias. Em suas curtidas, marcas que ele considera exemplos de excelência 

empresarial, seu time de futebol, locais de entretenimento para a família como cinemas e 

shopping centers e o perfil do seu candidato à presidência do Brasil. Marco é cliente do Itaú 

há cinco anos. Recentemente, fez sua primeira viagem internacional com sua família, para o 
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DisneyWorld, nos EUA. Foi de lá que tentou usar o aplicativo para fazer movimentações 

financeiras e não conseguiu. Tentou resolver por telefone, mas o tempo de espera inviabilizou 

o contato. Marco se sentiu só e desamparado pelo banco, numa situação complicada: fora do 

seu país e como responsável pela sua família. A insatisfação pessoal se transformou em um 

misto de mágoa e aversão à marca, que, desde então, Marco faz questão de expressar sempre 

que encontra oportunidade. E os canais da marca nas plataformas sociais são perfeitos para 

esse fim. É lá que Marcos desafia o “mundo encantado” proposto pela marca em sua 

publicidade, com comentários em reconta sua dificuldade no estrangeiro, e adverte aos outros 

usuários que o Itaú é uma instituição hipócrita, sem escrúpulos e consideração com os 

clientes. Frequentemente, Marco também usa o espaço para “inflamar” as reclamações de 

outros usuários:  

 

<suzipaesGeralmente, as empresas costumam agradar seus clientes, mas com o @itau é diferente, os clientes que 

tem que agradá-lo para quem sabe, se possível, conseguir algo. ABSURDO!>;  

 

<O Itaú é um banco hipócrita, bandido, homofóbico, preconceituoso, caloteiro. Que age como os políticos 

corruptos. Por ser igual a eles. O Itaú rouba os clientes e não querem receber postagem sobre o assunto.>; 

 

 <O Itaú NÃO TEM O DIREITO DE BRINCAR COM NOSSAS EMOÇÕES com propagandas FALSAS 

enquanto sua realidade é o contrário de tudo que eles "pregam".>.  

 

A insatisfação de Marcos e destes outros usuários há muito já ultrapassaram o problema do 

atendimento ou serviço: transformaram-se em uma cruzada pessoal contra a marca. 

 

4.2.10. SARCASMO 

 

NAILSON MARQUES: Nailson tem 28 anos, é formado em Administração de Empresas, e 

atua como gerente administrativo em uma empresa de uma loja de eletrodomésticos. Seu 

perfil no Facebook revela um sujeito conservador em termo políticos e sociais. Através das 

suas curtidas, Nailson orgulha-se da sua heterossexualidade e do seu posicionamento político 

de direita. São páginas como “Direita TV”, “O hétero orgulhoso” e “O radical capitalista”. E 

o humor sarcástico e cínico é uma tônica do seu perfil. Através dele, Nailson pode criticar de 

forma lancinante seus oponentes com grande efeito e pouca reflexão:  

 

<Seu dia foi difícil hoje em Governador Valadares por causa do MST e a paralização dos ônibus? lembre deles 

nas próximas eleições.>  

 

https://www.instagram.com/suzipaes/
https://www.instagram.com/itau/
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Nos seus álbuns, estão presentes vários memes que satirizam a política brasileira, em especial 

o governo do PT. Nailson usa os memes e o humor sarcástico para brincar com seus amigos:  

 

<Atenção meninas, meu amigo XXXX está procurando uma namorada, não passe o dia dos Namorados sozinha. 

Obs: Toma banho todo dia e dá presente no dia dos Namorados.>  

 

Nailson compreende que esse tipo de humor é capaz de minar a imagem dos oponentes e 

reforçar a sua própria visão de mundo, a qual ele não está disposto a discutir ou negociar. E 

aplica a mesma tática à marca Itaú. Em uma de suas postagens sobre o Rock in Rio, a marca 

alertava <Vai ter textão sim>, e seguia com um texto sobre a diversidade musical e cultural do 

evento. Nailson aproveita para fazer uma longa reclamação sobre os serviços do banco:  

 

<Parcelei uma dívida com o ITAÚ, depositei o valor a mais até do valor da mesma, o ITAÚ sem minha 

permissão quitou meu cartão que tinha um valor menor e deixou a parcela descoberto, pois o valor dor cartão 

pagaria menor valor pelo boleto e não teria problema de cobrança, agora vou passar um mês recebendo 

LIGAÇÕES INDESEJADAS POR CAUSA DA INVASÃO DA MINHA CONTA PELO ITAÚ.>.  

 

E ao final, saca sua verve sarcástica num jogo de intertextualidade com a própria mensagem 

da marca:  

 

< Isso sim é um TEXTÃO.>.  

 

Nailson não está sozinho. São muitos os usuários que usam o humor irônico e sarcástico, num 

jogo intertextual com a mensagem da marca:  

 

<O Itaú "NÃO FOI FEITO PRA NINGUÉM".>;  

 

<Vou terminar esse poema com a frase do Itaú: "Conte conosco sempre que precisar." Deveria ser: 

"Conte conosco sempre que eu (Itaú) precisar de você.">. 

 

4.2.11 DISSENSO CRÍTICO 

 

MICHAEL ANDRADE: Michael é um jovem universitário de 21 anos, que cursa relações 

internacionais da Universidade Estadual de Minas Gerais. Tudo em seu perfil revela uma 

intensa relação com a vida acadêmica. Em seus álbuns, flyers eletrônicos de eventos 

acadêmicos como um seminário de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, e um evento 

sobre Direitos Humanos e Violência de Gênero, com a presença do deputado Jean Wyllys. A 

intensa vivência acadêmica anda de mãos dadas com os interesses mais comuns nos jovens da 

https://www.facebook.com/anderson.r.santos.5
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sua faixa etária, como notícias das celebridades da música e memes bem-humorados sobre o 

início e o penoso fim dos semestres. Além da vida acadêmica, outro componente dá liga à 

narrativa de Michael nas plataformas sociais: a causa LGBT. Não que Michael possa ser 

classificado como um militante. Mas a sua sexualidade e a luta pela sua afirmação lhe 

representam. Uma prova disso é a grande maioria de curtidas associada à causa e ao universo 

LGBT: são páginas e blogs bem-humorados sobre cultura queer, mas também páginas e 

grupos devotados às questões de afirmação e direitos. Michael é um jovem que dosa a alegria 

e a leveza que são marcas da juventude contemporânea, a um tipo de ativismo que toma forma 

nas suas próprias atitudes e escolhas. Uma das marcas desse jovem mineiro é o 

questionamento. Em um de seus posts questiona o ENEM, sistema de avaliação adotado pelas 

universidades brasileiras:  

 

<Essa prova não diz quem você é, muito menos qual é sua capacidade. Por isso não se desesperem e façam o 

melhor que podem. >  

 

Atento a como a mídia molda a informação de acordo com interesses institucionais, Michael 

questiona um posto do Itaú sobre o Rock in Rio, celebrando a suposta diversidade do evento:  

 

<Seria lindo se não fosse hipócrita! Anitta manda beijo pra vocês>.  

 

O comentário de Michael é uma provocação è exclusão da cantora Anitta do festival, o que na 

sua visão, teria sido uma atitude preconceituosa contra a cultura LGBT e periférica 

representada pela artista de melody funk. A marca tenta amenizar o descontentamento de 

Michael com uma resposta inutilmente apaziguadora:  

 

ITAÚ: <Quando você se permite viver a música, abre um mundo cheio de possibilidades e pessoas incríveis. 

Diante a tantos momentos únicos em um universo tão grande, nós acreditamos que não existe espaço para 

exclusão. Respeitar a diversidade muda o mundo ;) Que tal ouvir algo novo hoje, Mattheuws?>.  

 

MICHAEL: <Por saber que a diversidade deve ser respeitada que falei que é hipocrisia falar que o Rock in Rio 

acolhe a todos os gêneros musicais, uma vez que sabemos a exclusão que o funk tem em relação ao evento!>.  

 

Michael, assim como tantos outros jovens, tem uma visão mais crítica da sociedade, 

provavelmente fomentada pelo ambiente das universidades públicas. Eles desafiam o discurso 

das marcas, acrescentando-lhe pontos de vista dissonantes e disfóricos. Adicionando uma 

dimensão de debate crítico em relação à construção discursiva da comunicação publicitária.  
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4.3 CONSTRUÇÃO DE PERFIS 

 

A construção dos perfis refere-se à etapa definida por Kozinets (2014, p. 114) como 

“generalização”, na qual o pesquisador “elabora um pequeno conjunto de generalizações que 

cobrem ou explicam as consistências no conjunto de dados”. O processo de generalização 

aqui apresentado parte do cruzamento dos padrões de interação e respectivas personas, com a 

distinção proposta por Reagle (2015, p. 6) entre comentários “responsivos” e “digressivos”. 

Comentários responsivos têm como base a própria postagem, mantendo-se circunscritos ao 

assunto ou tema por ela proposto. De acordo com Reagle, esse é o tipo de reação esperado 

pela maioria dos programadores e idealizadores das plataformas sociais on-line. Os 

comentários digressivos, ao contrário, fogem do assunto proposto pelo emissor, sendo usados 

quase sempre para ofender ou insultar de maneira arbitrária e independente da questão 

proposta pela mensagem. Dessa forma, foi construído um quadrante (figura 24) que situa na 

horizontal os padrões de interação divididos entre “convergentes” e “divergentes”, e, na 

vertical, divididos entre “responsivos” e “digressivo” (REAGLE, 2014). Onze padrões de 

interação foram então alocados nas quatro células da matriz, de acordo com os possíveis 

cruzamentos. 

 

Figura 24 - Quadrante de integração dos padrões de interação 

    

Fonte: produzido pelo autor 
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A partir de um processo de agrupamento dos padrões de interação nos quadrantes, bem 

como da sua compreensão mais aprofundada a partir da dimensão das personas, foram 

gerados 7 perfis de consumidores dos conteúdos simbólicos da marca Itaú. Que mesmo 

oriundos deste estudo de caso específicos, podem servir para a compreensão do processo da 

recepção, apropriação e uso de conteúdos marcários de maneira geral, como será discutido na 

conclusão. A figura 25 traz o quadrante com a definição dos perfis, que são, por sua vez, 

descritos na próxima seção. A apresentação dos perfis está divida em dois grandes grupos – 

convergentes e divergentes. Em cada uma delas, perfis psicográficos e comportamentais, que 

apresentam um conjunto de características e personalidades próprias.  

 

 

Figura 25 - Perfis definidos de acordo com posição no quadrante 

    

 

Fonte: produzido pelo autor 
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4.3.1 CONVERGENTES 

 

4.3.1.1 SINÉRGICOS      

 

Os sinérgicos são o que qualquer instituição ou mesmo publicadores de conteúdo 

individuais, como figuras públicas ou usuários comuns, esperam que habitem suas seções de 

comentários. No caso da comunicação publicitária então, gênero em que os elementos 

disfóricos são habilmente ocultados (ver 1.2.2.2) em prol de uma adesão consensual, os 

sinérgicos se tornam particularmente desejáveis. Os sinérgicos estão ali para apoiar, expressar 

sua concordância, criticar construtivamente, avaliar positivamente e demonstrar, muitas vezes 

de forma entusiasmada e passional, o quanto “curtiram” aquela mensagem.  

 

<Onde curte mil vezes?> 

 

<Emocionante ver empresa, acreditando e investindo num sonho tornar real. Alegrando e muito mente e coração 

Alessandra Pimentel.> 

 

<Lindo trabalho da fotógrafa, lindo investimento do Itaú, linda surpresa. Até que enfim uma notícia inovadora e 

bonita em nosso país! Surpresas boas são o reconhecimento, a valorização à pessoa, isso dá cada vez mais ânimo 

de trabalhar. Parabéns a todos!> 

 

<Campanha sensacional. E os pais deveriam se preocupar com muito mais coisas do que com o \digitau com u\", 

tão explícito na propaganda...."> 

 

 Os sinérgicos se dividem em dois subgrupos: os apreciadores da estratégia publicitária 

(onde estão incluídos os padrões elogios ao marketing e elogios à marca) e os apreciadores 

das mensagens (consenso crítico e identificação).  

 Principais motivações dos perfis sinérgicos: apoiar, curtir, incentivar e/ou criticar 

construtivamente a marca e/ou suas mensagens; moldar auto-apresentação on-line. 

 

4.3.1.1.1 APRECIADORES DA ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA 

 

Os perfis deste primeiro subgrupo apresentam uma consciência mais definida sobre o 

fato de que aquelas mensagens fazem parte da comunicação institucional de uma marca, 

assim como de uma estratégia mercadológica e/ou criativa. Manifestam de maneira positiva e, 

muitas vezes entusiasmada, o reconhecimento da engenhosidade estratégica da comunicação. 

 

<Muito bem bolada essa campanha, estão de parabéns!> 

 

<Mas que legal, que supercriativo, que demais!> 
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<Banco é uma desgraça, mas as propagandas do Itaú são fodas!> 

 

<BOA ESSA PROPAGANDA.> 

 

<Sensacional a resposta que o Itau deu com essa nova propaganda para aqueles que reclamaram da com o digitau 

com u. Isso sim que é ser inteligente. Parabéns ao Itau.> 

 

<A África eh foda!> [referindo-se à agência de publicidade responsável pela criação do filme] 

 

Ser um apreciador da estratégia publicitária pode representar também uma maneira de 

se diferenciar socialmente dos demais usuários, quando se coloca a capacidade de 

compreender a “sacada” da publicidade como uma vantagem intelectual. 

 

<Gente ignorante é foda! Amei o marketing> 

 

<Desejo sorte e paciência para a Equipe do SAC e do Marketing. A preguiça de interpretar uma Campanha 

publicitária, venceu o investimento e estudo para efetua-la.> 

 

<Quem tem duvidas de como se escreve não deveria perder nem tempo em rede social kkkkk, volte a estudar 

pfv!!! Otima campanha itau!> 

 

<existe propaganda inteligente pra pessoas inteligentes. FATO> 

 

Ou ainda, uma forma de moldar a imagem profissional, para aqueles que trabalham na 

área ou aspiram trabalhar, como estudantes dos cursos de Publicidade e Marketing. 

 

<Michael, Giovana  viram a polêmica do digital com U ou L? olha a resposta do Itaú. Essa é minha profissão 

hahahahahha..> 

 

<Irado... Parabéns itau. Comunicação impecável.> 

 

<Conar é o câncer da Publicidade, Temos uma literatura vasta que abrange uma diversidade cultural ampla, é 

vexatório esse pré julgamento. Esse paradigma que barra a inovação, gente mofada interrompe o acesso a 

evolução, 4 anos de curso superior, pra ficar dentro da caixa, Parabéns Itaú admiro o trabalho que desenvolvem 

com excelência.> 

 

 

4.3.1.1.2 APRECIADORES DAS MENSAGENS 

 

Já para os apreciadores das mensagens, o aparato estratégico-mercadológico talvez 

seja mais transparente, uma vez que suas manifestações dirigem-se muito mais ao conteúdo 

da mensagem, ao ponto de vista ali abordado, independentemente de ser comunicação 

publicitária. 

 

<Um sonho nunca pode acabar. ..Nunca pode acabar... Acredite sempre em você. Beijos a todos que vieram a 
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este planeta cheio  de sonhos.> 

 

<Traduz o que penso sobre tecnologia,  lindo!> 

 

<Texto delicioso , devorei!> 

 

<A Fernanda manda muito bem. Gosto muito.> 

 

<Concordo  em grau, número e gênero, é uma realidade, agora; depende de você  ter a perspicácia  e a sabedoria 

de como manuseá estas ferramentas imprescindível no mundo tecnológico em que vivemos.> 

 

<Muito bom. Vale a pena ler.> 

 

<Gente eu vou conseguir chegar aos 80 anos pois não faço outra coisa a não ser andar f bicicleta. ...hahaha vou 

chegar lá. ..rsssss> 

 

E muitas vezes, a avaliação positiva da mensagem se estende em elogios 

entusiasmados e até afetuosos à marca. 

 

<Lindo trabalho da fotógrafa, lindo investimento do Itaú, linda surpresa.> 

 

<Maravilhoso, parabéns a b.Itau pela linda mensagem> 

 

<Parabéns Banco Itaú.  Persista nesta idéia.  Tecnologia a nosso favor, não o contrário. Não somos máquinas, e 

só no coração faremos O link da vida.  A HUMANIZAÇÃO.  Estou orgulhosa de vocês.> 

 

<Eu gosto da maneira moderna do Itaú. Sou cliente e to satisfeito!> 

 

<Show de bola eu sou cliente do itau a mais de 15 anos e eu também sou digitau.> 

 

<Amo Itaú!!> 

 

Se o quadrante dos sinérgicos engloba quatro padrões de comportamento, foram 

analisados, portanto, 20 perfis do gênero, que geraram 4 personas. Esse esforço netnográfico 

apresenta os sinérgicos, em linhas gerais, como sujeitos otimistas e integrados ao 

funcionamento geral da sociedade. O que os conduz a uma aceitação mais cômoda e menos 

questionadora das coisas como elas são, inclusive do pressuposto capitalista neoliberal de que 

o indivíduo é o único responsável por sua trajetória de sucesso ou fracasso. Não seria exagero 

afirmar que o otimismo é uma tônica entre os sinérgicos, expresso em grande parte das suas 

atualizações de status e descrições de perfis. 

 

<Vamos assim, Deus na frente e nós logo atrás, acompanhando as conquistas com arte! Porque pode ser que a 

música seja ideal para os momentos tristes, mas para os felizes, ela é imprescindível!> 

 

<O frio pode durar a noite toda, mas pela manhã vem esse sol sensacional trazendo calor e vida!> 

 

<Sou chefe de Cozinha, Meu trabalho é minha vida, Meu tudo. Amo o que faço.> 

 

<Passei o dia, assim. ..viajando no que mais amo fazer, me sentindo agraciada, pela vida.> 
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<Obrigado Deus por permitir o convívio com meus avós. Muitas felicidades e muitos anos de vida vovô!> 

 

<Realmente a maneira mais fácil que consigo encontrar comigo mesma é quando estou lutando ou pensando nos 

meus sonhos e propósitos!> 

 

Para os sinérgicos, os perfis do Facebook são a construção de uma narrativa de elegia 

à alegria de viver e aos valores em que eles acreditam. Para tanto, tecem uma bricolagem 

composta de selfies sorridentes, momentos em família, viagens, natureza, memes bem-

humorados e, por que não, as mensagens ora inspiradoras, ora divertidas e cool da 

publicidade. Para os sinérgicos, aliás, a publicidade e as marcas parecem parte natural do 

fluxo de representações das redes sociais e seus conteúdos. Materiais fartos e disponíveis, e 

que se acoplam com facilidade às suas narrativas de leveza e otimismo. Argumenta-se aqui, 

porém, que isso não significa, necessariamente, uma postura acrítica diante da vida e da 

experiência mediada. E sim, um prisma particular para enxergar o mundo e a vida. O 

comentário abaixo é particularmente significativo para este argumento. 

 

<Eu sei que é só propaganda. Mas, foi a melhor mensagem que eu já vi nos últimos anos. Parabéns Itau pela bela 

mensagem.> 

 

Ora, o(a) usuário(a) expressa aí a sua consciência de que “é só” propaganda. Ou seja, a 

consciência de que se trata de uma mensagem com intentos estratégicos e mercadológicos. 

Mas isso não o(a) impede de apreciar o seu conteúdo e incorporá-lo à sua jornada em busca de 

inspiração.  

 

4.3.1.2 UTILITARISTAS 

 

Pode-se pensar nos utilitaristas como transeuntes de um bosque que, durante a 

caminhada, encontram aqui e ali, frutos no chão. Dada a facilidade, eles não hesitam em pegá-

los e, após uma rápida limpeza com a barra da camisa, saboreá-los sem culpa. Eles não irão, 

no entanto, observar a árvore de onde os frutos caíram, tampouco se esforçar para pegar 

outros tantos que nela possam estar. Não é à toa que os comentários dos utilitaristas 

localizam-se no campo dos digressivos. Eles revelam um uso pragmático desses conteúdos 

para fins de socialização on-line, com pouco ou nenhum interesse, pela fonte emissora da 

mensagem – no caso, a marca - e, tampouco pela sua natureza – seja publicidade, atualizações 

de status pessoal, correntes etc. Para os utilitaristas, as postagens do Itaú e os respectivos 

campos de comentários, são um ponto de partida para obterem informações ou ativarem 
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interações sociais com sua rede de “amigos”. No primeiro caso temos os utilitaristas de 

balcão e, no segundo, os utilitaristas pragmático-sociais.  

Principais motivações dos perfis utilitaristas: informar; informar-se; obter da marca 

vantagens simbólicas ou materiais; iniciar e/ou fomentar interações sociais on-line; moldar 

auto-apresentação on-line. 

 

4.3.1.2.1 UTILITARISTAS DE BALCÃO 

 

Os utilitaristas de balcão veem o campo de comentários da página da marca como uma 

maneira prática de obter informações pontuais sobre produtos, serviços e possíveis vantagens 

oriundas das ações de marketing da instituição, como os livros do programa Leia para uma 

criança, por exemplo. Sua atitude e sentimento em relação à marca e ao conteúdo são neutros. 

Talvez eles nem tenham se interessado pela mensagem, mas ela terminou lhes lembrando de 

uma necessidade ou dúvida pontual, que podem ser rapidamente sanada por aquele contato 

breve e simplificado. 

 

<como faço para retirar 2ª via de boleto de negociação via site , não estou conseguindo> 

 

<Hoje o banco abre?> 

 

<Estou com problemas com itoken . Mandei msg . Urgente! :)> 

 

<@Itaú !!! como apresento meu projeto para vcs!!?> 

 

<Tenho dúvidas sobre os livros que pedi logo que lançou a campanha e até agora...nada> 

 

< Será que o Itaú está fornecendo aquela Agenda que nos anos 70, 80   e 90 entregava aos correntistas. Estou 

precisando de uma> 

 

A constante presença dos utilitaristas de balcão, independente do teor da mensagem 

postada, ao mesmo tempo em que destoa do modelo inspiracional e conversacional de 

comunicação proposto pela marca, revela uma grande demanda por formas mais práticas de 

acesso ao atendimento comercial. 

 

4.3.1.2.2 UTILITARISTAS PRAGMÁTICO-SOCIAIS 

 

Os utilitaristas pragmático-sociais apresentam os usos mais diversos das mensagens e 

campos de comentários. A ativação de interações sociais se apresenta como o mais frequente 

e se torna particularmente visível pela prática do mention. A facilidade oferecida pelo 
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Facebook de notificar alguém através da simples menção de seu nome em um comentário 

certamente tem como objetivo o estímulo às interações sociais através da sua simplificação. O 

desejo de compartilhar algo que julguem relevante para si e também para outra pessoa ou um 

grupo delas emerge como a motivação mais aparente desse perfil. 

 

<Laryssa Albino miga lê isso!!!!! muito bom kkkkkkk> 

 

<Útil e com humor! Ótima leitura!!! Miriam Pedrosa Marta Benevenuto Benevenuto Gabriella Chayene Izabel 

Araújo Mota Tatiane Araújo> 

 

<Darlene Klitzke e Jose Alberto Klitzke, iniciando 2016 sem repetir 2015!> 

 

<Thiago Araújo olha que bom uso do Medium> 

 

<Helena Torres mostra pro papai depois> 

 

<Olha ai Adriana Pinho, da pra usar em aula:-)> 

 

O mention revela também como os conteúdos da marca podem se encaixar em 

conversas e interações pré-estabelecidas, ilustrando uma questão ou ponto de vista que já 

vinham sendo discutidos. 

 

<Pablo Du Pré olha só o que conversamos hj na mesa real> 

 

<Juliana Honorio vou imprimir p gente seguir,perfeito!! Ñ engolirei mais sapos eca kkkkkkk #playagain2016> 

 

<Jéssica!!! Olha o que está grifado> 

 

Em muitas situações, os comentários são compostos apenas do próprio mention, 

revelando uma provável dose extra de cumplicidade entre os interatores, a ponto de o sujeito 

mencionado compreender a intenção por trás do compartilhamento daquela mensagem sem a 

necessidade de maiores explicações. 

 

<Leifer Diego Patricio> 

 

<Lucas Busto Anderson Alves de Araujo Natália F. De Jesus Esteves Francisco Thiago Vieira> 

 

Como coletores e recicladores de material simbólico, os interesses dos utilitaristas 

pragmático-sociais não se localizam no território da marca. Eles não querem sua atenção ou 

reconhecimento. Eles estavam apenas de passagem quando pararam para coletar algumas 

“maçãs” que caíram do pé. Poderão até seguir a marca e esperar que outras tantas caiam 

novamente. A facilidade com que os materiais são disponibilizados e a aderência aos seus 

interesses cotidianos são, portanto, atributos importantes para estes utilitaristas. Dessa forma, 
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o filme institucional de fim de ano, é habilmente compartilhado como parte de seus votos 

pessoais de Natal e ano novo. E, provavelmente, pouco importa se seja assinado pelo Itaú, 

Banco do Brasil ou Bradesco. 

 

<Feliz 2016, para você, meu grande amigo Celso Valim Jr. Beijos.> 

 

<Feliz Natal ! HO ho ho.> 

 

<Querida Glacinha, Um Natal de muita paz e esperança para todos vocês.> 

 

<desejo a vc e toda sua família um ano novo com muita paz, saúde,harmonia,e muito sucesso !!!!!! bjssss no 

coração!!!!!> 

 

<Boa noite meu irmão dezejo a você um feliz natal e um prospero ano novo beijos á todos> 

 

A mesma mensagem pode ser utilizada também como ponto de partida para reflexões 

pessoais, num esforço de auto-expressão. 

 

<É isso aí gente contato humano é tudo de bom.> 

 

<Precisamos estar mais juntos fisicamente DQ on-line!!!!!!!!> 

 

Assim como da reafirmação dos próprios valores e fé. 

 

<Maravilhoso,  verdadeiro e muito lindo. A tecnologia  e muito bom,  mas nunca substituira a marca de Jesus 

deixada em nos. O AMOR. Beijos> 

 

<Qui realidade pura da vida Deus maravilhoso> 

 

<Esse video é muito importante  nunhum é  tão perfeito como a perfeição de DEUS ,> 

 

A miríade de usos envolvidos nesse processo de apropriação parece ter como limite 

somente a própria criatividade humana, e sua capacidade de associações e atribuições de 

significados. Dos 10 perfis analisados dentro do quadrante dos utilitaristas, alguns traços em 

comum, no entanto, podem ser intuídos. Assim como os sinérgicos, os utilitaristas são 

otimistas e pouco questionadores. Cultivam em seus perfis as atividades da vida cotidiana, 

como família, trabalho, lazer e preferências culturais. E também estão ocupados em montar 

esse painel da vida cotidiana, vista pelo prisma da leveza e do otimismo. Dessa forma, não há 

espaço ou interesse em temas controversos. Seus perfis são quadros de referências em que 

afirmam uma versão de si para os outros, e talvez para si mesmos; uma versão colorida e 

significativa das próprias vidas. Selfies, fotos de família, textos e imagens inspiracionais, 

momentos marcantes como reuniões entre amigos e viagens compõem esse mosaico. E os 
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utilitaristas não hesitam em coletar e se apropriar de materiais simbólicos que se encaixem de 

forma fácil e rápida em suas narrativas pessoais. 

 

4.3.2 DIVERGENTES 

 

4.3.2.1 SUBVERSIVOS 

 

Os subversivos representam o primeiro grande grupo de perfis divergentes e têm como 

principal característica a postura de questionamento e oposição ao discurso da marca, usando 

o próprio conteúdo como principal argumento para seu trabalho de desconstrução. Ao 

contrário dos coléricos, que usam o discurso inflamado e digressivo para drenar a reputação 

institucional, o trabalho dos subversivos é mais sutil e astuto. A postura oposicional pode ser 

construída de várias formas. No âmbito deste estudo, destacam-se 3 subperfis, definidos como 

opositores das mensagens, opositores do marketing e os trolls.  

Principais motivações dos perfis subversivos: questionar; subverter o discurso 

publicitário; contrapor um ponto de vista; desafiar a autoridade institucional; informar; 

chocar. 

 

4.3.2.1.1 OPOSITORES DA MENSAGEM 

 

Os opositores da mensagem apresentam a estratégia mais complexa: eles irão se munir 

de argumentos para invalidar o ponto de vista, argumento ou fato apresentados pela marca em 

seus conteúdos. Ou ainda de questionamentos que trazem à tona uma dimensão disfórica em 

torno do tema, frequentemente ocultada pela comunicação publicitária. A campanha 

“Digitau”, que introduzia a palavra digital grafada com a letra “u” ao invés do “l”, foi um dos 

alvos favoritos desse grupo de subversivos. 

 

<Se fosse um caboclo lá da roça que tivesse escrito isso certamente os comentarios seriam outros. Mas como é 

um banco tudo é normal né.> 

 

<a criançada das escolas públicas vão achar que é assim que se escreve.> 

 

<O maior problema no Brasil, é que muitos, mesmo sem a influência do Itaú, infelizmente já escreve digital é 

com \U\" e acreditam que a gramática está correta, escrevem agente, escrevem comcerteza..etc e vai por ai."> 

 

<O mesmo banco que doa livros infantis para incentivar a leitura jamais poderia escrever errado uma palavra 

para confundir as crianças em idade escolar. Vocês do Itaú não precisam disso para fazer publicidade. Corrijam 

essa #cagada!> 

 



184 

A construção dos comentários traz questionamentos habilidosos, que revelam um viés 

polêmico, uma fraqueza da campanha talvez nem percebida pelos seus criativos: um 

neologismo que se confunde com um importante vocábulo, num contexto em que a gramática 

já é solapada pela escrita apressada e desatenta do ambiente digital. Os esforços dos 

subversivos não foram em vão: após um mês, o neologismo foi modificado para “Digitaú”, 

evidenciando que se tratava de um artifício criado para a campanha e eliminando uma 

possível indução ao erro ortográfico.  

Já nas postagens sobre ciclismo e o programa Bike Itaú, que disponibiliza um sistema 

de bicicletas gratuitas em seis centros urbanos do país, é a qualidade do serviço que é usada 

como contra-argumento para o discurso da marca. 

 

< Pouca disponibilidade de bikes nos pontas e diversas vezes tive a infelicidade de não conseguir tirar, pontos 

com 3 ou 4 bicicletas e nenhuma disponível> 

 

<@itau incrível como todas as vezes que tentei usar o Bike Rio sempre da problema. Estação que não funciona 

,bike que libera e não solta da estação, aí você fica 15minutos esperando p ser atendido no sac do aplicativo. É 

tão ruim que estraga seu fim de semana> 

 

E se a marca salienta a cestinha frontal das bicicletas como um auxílio extra à 

pedalada: 

 

< Se estivesse em um Pais da Europa ??!! Seria legal mas aqui??   > 

 

Na segunda fase deste estudo, uma notícia sobre a demissão de um funcionário de uma 

agência no Nordeste do país, supostamente motivada por homofobia do gerente, foi uma 

grande arma usada pelos opositores em seu trabalho de desconstrução: 

 

<Acho que não colou muito este post Itaú. Que tal uma declaração mais aberta do acontecido?! Ou será mais 

uma empresa que se diz gay friendly mas não coloca a público o verdadeiro motivo da demissão. Quer respeito 

dos clientes? Seja transparente!!! Observação: sou cliente e isto me incomoda.> 

 

< Decepção é a palavra. Sempre adorei o Itaú, já tive conta em outros bancos, e quando mudei para o Itaú, não 

me arrependi. Mas essa postura preconceituosa não é aceitável. Queiram vocês ou não o mundo é assim. E bons 

funcionários não se medi pela orientação sexual, pois isso nada julga o seu trabalho. Isso não pode ser aceito, 

pessoas assim não devem trabalhar pra vocês, não era ele que tinha de ser demitido. Discriminação fora do Brasil 

é algo muito sério é tratado severamente. Por essas e outras não me arrependo de ter vindo embora do Brasil, eu 

não suportaria criar meus filhos em um lugar tão retrógrado e de pessoas que vivem de uma aparência de 

merda. #naoaopreconceito #preconceitoécrime#maisamorpfv> 

 

<Banco sem noção. Faz de moderninho depois demite o funcionário por ser gay?! #naofeitoparamim> 

 

<Cliente gay tudo bem, ainda mais se tiver bastante dinheiro na conta. Ridícula a conduta da empresa. @itau> 

 

https://www.instagram.com/itau/
https://www.instagram.com/explore/tags/naoaopreconceito/
https://www.instagram.com/explore/tags/preconceito%C3%A9crime/
https://www.instagram.com/explore/tags/preconceito%C3%A9crime/
https://www.instagram.com/explore/tags/naofeitoparamim/
https://www.instagram.com/itau/
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O contra-argumento é a arma dos opositores da mensagem. E o objetivo é claramente 

a crítica. Seu olhar e argumentos críticos estão sempre a postos para desconstruir o discurso 

unilateral e a visão do mundo simplificada e até mesmo idílica das marcas. Em uma cena 

icônica de Cantando na chuva, uma grande estrela de Hollywood é desmascarada com um 

único golpe: o abrir das cortinas que revelava que sua voz maviosa era resultado de um truque 

de dublagem. Essa parece ser a metáfora precisa para o comportamento dos opositores: o 

golpe miúdo, sorrateiro, porém preciso, que desmascara a performance institucional das 

marcas pelo detalhe inverídico ou incoerente, bem como por aquilo que ela possivelmente 

esconde “por trás das cortinas”.  

 

 

4.3.2.1.2 OPOSITORES DO MARKETING 

 

Assim como entre os sinérgicos, existe uma parcela dos subversivos que têm uma 

clara consciência da estratégia mercadológica e publicitária por trás da mensagem. E este é o 

seu ponto de ataque. 

 

<A impressão que se tem é de que o que mais importa é a propaganda. A Língua Portuguesa é só um detalhe.> 

 

< “O profissional de propaganda, para atingir aqueles fins, jamais induzirá o povo ao erro; jamais lançará mão da 

inverdade; jamais disseminará a desonestidade e o vício.”> 

 

< Segundo dicionários e a gramática do português brasileiro, o certo é \digital\", propaganda totalmente sem 

noção, o itaú já fez propagandas melhores, ensinar coisas erradas não é um bom princípio em uma propaganda"> 

 

<Péssimo... Decadência na criatividade...> 

 

< Campanha Publicitária consistente é aquela que você não precisa explicar... Não pegou bem não, EIN! \Se é 

Digital, é Digitaú\"  ficaria melhor... (y) Brigado, de nada!"> 

 

<Que propaganda mais ridicula, nada a ve> 

 

As críticas são, dessa forma, endereçadas ao marketing e à publicidade. Ou ainda à 

discrepância existente entre a imagem ali projetada e a realidade dos serviços. 

 

<So propaganda e o resto e fantasia,e conto d fada tem banco q nao faz tanta propaganda mas o cliente e em 

primeiro lugar fica a dica administradores do itau....> 

 

<Interessante investirem tanto em marketing e não investirem em um bom atendimento, ha meses estou sendo 

ignorada com o meu problema e mais recentemente pela \Sibeli\" no reclame aqui!> 

 

<muita propaganda... so que não funciona kkkkkkk> 
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A característica em comum aos dois grupos de opositores é o seu esforço de 

desconstrução, de desferir um golpe contra o discurso institucional. Questionadores, veem o 

mundo e as questões sociais pelo prisma de uma causa: afirmação da comunidade negra, 

representatividade LGBT, acessibilidade aos cadeirantes são algumas delas. E é por esse viés 

que irão desafiar a marca e a comunicação publicitária. Por que faltam negros no comercial? 

Por que os artistas LGBT foram excluídos do festival que a marca patrocina? Por que as 

agências não têm acesso para cadeirantes? Ainda que, no âmbito desse estudo, não se possa 

generalizar, os subversivos questionadores tendem a engajamento com questões, movimentos 

e causas sociais. Muito dos perfis analisados, frequentam o ambiente das universidades 

públicas brasileiras, ambientes onde o o debate e a ação social são tradicionalmente 

fomentados.  

O quadrante dos subversivos se desdobra em clamores bastante diversos. O que  talvez 

seja um reflexo da pulverização das sociedades contemporâneas, em que agendas tão distintas 

e, muitas vezes, incompatíveis, lutam por representatividade, espaço na mídia e pela 

prevalência das suas próprias cosmovisões. Observa-se como essa multiplicidade de agendas 

torna complicado o trabalho de posicionamento e manutenção de imagens entre instituições e 

suas marcas. Afinal, seja qual for o posicionamento, ele irá de encontro aos valores de alguma 

das subculturas conflitantes: evangélicos x LGBTs, “coxinhas” x “mortadelas”, “orgulho 

hétero” x orgulho gay, para citar alguns exemplos. Nesse contexto, propor e sustentar um 

posicionamento podem ser tarefas complicadas e espinhosas para as marcas.   

 

4.3.2.1.3 TROLLS 

 

Toma-se de empréstimo um vocábulo já amplamente difundido na cultura on-line para 

definir o terceiro subtipo de perfil entre os subversivos: o troll. Definidos pela linguista Susan 

Herring (HERRING
157

 apud REAGLE, 2015, p. 96) como “alguém que envia mensagens 

desconcertantemente sinceras, criadas para atrair respostas premeditadas ou inflamadas, e que 

consequentemente gastam seu tempo provocando discussões fúteis”, o troll é essencialmente 

um provocador. Um incendiário da web. Enquanto os haters, aqui representados pelos 

coléricos catárticos, vão se esmerar nos argumentos, como comprovam os comentários de até 

15 linhas relatados na seção abaixo, o troll vai usar uma arma que dá pouca margem para a 

                                                      
157

 HERRING, Susan et al. Searching for safety on-line: managing “trolling” in a feminist fórum. Information 

Society, v. 18, n. 5, out. 2002. Disponível em: <http://www-bcf.usc.edu/~fulk/620overview_files/Herring.pdf>. 

Acesso em: 13 dez. 2017. 
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contra-argumentação: o humor sarcástico, cáustico, e, muitas vezes, criativo. 

Pessoto e Toledo (2014, p. 87) definem os trolls como “quem debocha sadicamente na 

internet”, porém “sem o vínculo com o conteúdo que tem o hater”, sendo “frequentemente 

responsáveis por conteúdos críticos e jocosos”. Para tanto, o troll irá se utilizar da mesma 

linguagem do produto que critica. No caso, a linguagem publicitária. A apropriação dos 

recursos linguísticos da comunicação publicitária pelo troll é a sua característica mais 

marcante, pois subverte o sentido da estratégia, usando suas próprias armas: os tropos, 

slogans e figuras de linguagem publicitárias. Assim, quando a marca promove o encontro de 

uma criança com uma princesa de conto de fadas, para promover o programa Leia para uma 

criança: 

 

<O Itaú também é apaixonado por conto de fadas, me contaram a história de um consórcio que faz dois meses de 

contemplação mas nunca recebi o valor !!!> 

 

<era uma vez um banco que ganha milhoes de reais de um povo sofrido que trabalha e paga juros mais alto do 

planeta.simples assim> 

 

<Espero que essa princesa não tenha utilizado o cartão de crédito muito menos o crédito pessoal Itaú.> 

 

Quando o assunto são as metas para um ano novo melhor que o anterior: 

 

<Pra ter um bom 2016, o primeiro passo é mudar de banco... Tchau Itau> 

 

<Não ter conta no Itau!> 

 

<Cancelar a conta no Itaú pra não pagar tarifa básica de 10,90 já é um bom começo.> 

 

E durante a polêmica campanha do “Digitau”: 

 

<U itaul podi. Si foçe eo qui iscreveçe eradu, nãu çeria neulojismo.> 

 

<LucrU bilionáriU cU dinheirU dU povU.> 

 

<nao gostei do comerciau, nao ficou legau> 

 

<E em Guarany como é?> 

 

Uma outra manifestação dessa tática de subverter com as armas do oponente é o uso 

das bashtags. Segundo Reagle (2015, p. 116), “a apropriação disruptiva das hashtags de um 

opontente. 

 

<#INCOMPETENTES 

#ITAUFEITOPARAVOCESEIRRITAR  
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#CONSORCIOITAUPESSIMO  

#FEITOPARAVOCEIDIOTA 

#ITAUPESSIMAOPCAO 

#FEITOPARAVOCETROUXA 

#FEITOPARAVOCEIDIOTA 

#issomudaomundo #issomudaomundoparapior> 

 

Entre os perfis agrupados sobre a categoria do sarcasmo criativo, o humor e o cinismo 

são tônicas e se estendem na maior parte das manifestações e interações desses indivíduos. O 

cinismo e o humor ácido emergem, num olhar mais atento, como uma forma destes sujeitos se 

fecharem em suas próprias convicções, opiniões e visões de mundo, do que como uma forma 

de questionar e propor novos ângulos para as questões sociais. Os trolls são jovens adultos, 

predominantemente do sexo masculino e, conforme amostra deste levantamento, 

predominantemente de direita, no que concerne ao posicionamento político. Não é à toa que 

entre as trolagens do post sobre os benefícios do ciclismo, encontram-se várias associações ao 

impeachment de Dilma Roussef e às “pedaladas fiscais”. 

 

<Por isso a Dilma e PT deu as \pedaladas \""> 

 

<pra pedalada render mais? chame a dilma! suas pedaladas rendem um impeachement!   Kkkkkkkkkkkkkkkkk> 

 

<Melhor dica de como fazer pedaladas: Fale com a Dilma !> 

 

<Vota no 13 que a pedalada fica maior ainda,junto aos bancos como o Itaú!!! Kkkkkkkkkkk # 

lacra13prapedalada> 

 

<QUERO PEDALAR IGUAL A DILMA . ITAU ME DA 140 BILHÕES DE REAIS PRA ISTO !!! COMO 

ELA NÃO VAI PAGAR EU TB NÃO VOU !!!> 

 

<É só falar com a DIlma, pois ela entende MUIIIIITO de pedaladas...> 

 

Ou ainda, criticando o termo “presidenta”, difundido também por Dilma Roussef 

 
<Parabéns ao Itau e sua equipe de marketing, depois que mudaram PRESIDENTE para PRESIDENTA nada 

mais destroi o português.> 

 

Ao mesmo tempo em que o humor corrosivo dos trolls pode ser uma arma poderosa 

contra a imagem das marcas, políticos e outras instituições, ele também encerra as discussões 

baseadas em argumentos. E revela que, no fundo, é esse mesmo o objetivo de um troll. 

Preservar o seu ponto de vista, sem o esforço do debate ou da dialética.  

 

4.3.2.2 COLÉRICOS CATÁRTICOS 
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O discurso colérico já é considerado uma “moeda corrente” do ambiente on-line e já 

foi até alvo de um misto de estudo e plano de combate da UNESCO (GAGLIARDONE  et al., 

2015, p. 10, trad. nossa
158
): “o discurso de ódio refere-se a expressões que defendem o 

incitamento à violência dirigido a um determinado grupo social ou demográfico”. Se nas 

relações interpessoais, o discurso de ódio é uma prática condenável, no caso da relação entre 

consumidores e marcas, o discurso colérico dos primeiros costuma ser socialmente aceito por 

sua condição de vulnerabilidade, prevista no parágrafo I do art. 4º do Código de Defesa do 

Consumidor – a Lei nº 8.078. O mesmo artigo ressalta em seu parágrafo III, a desvantagem 

econômica, jurídica e tecnológica do consumidor no mercado de consumo (BRASIL, 1990). 

Essa discrepância se torna ainda mais evidente quando, do outro lado, encontra-se uma grande 

corporação. E indo mais fundo, quando essa grande corporação é um banco. Como 

demonstrado em 3.1, a imagem do setor bancário é cercada de desconfiança, o que contrasta 

enfaticamente com o intento mercadológico de transformar o Itaú em uma lovemark.  

Duas questões se apresentam então como potenciais fontes de conflito entre a marca e 

os usuários das redes sociais. A primeira é a própria discrepância entre o universo simbólico 

projetado pela comunicação publicitária e a realidade dos serviços, em que falhas humanas e 

tecnológicas destoam fortemente da imagem idílica projetada nos anúncios. A segunda 

questão é a própria natureza da instituição bancária, composta de juros altos, spreads e 

constantes programas de demissão gerados pela substituição das estrutura físicas por digitais – 

prática batizada no jargão corporativo de bricks to clicks.  

O colérico catártico não irá economizar no teor ofensivo de suas intervenções, o que as 

aproximam muito da ideia de golpes como descrita por Certeau (1998, p. 100):  

 
Ela [a tática] opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas 

depende [...] Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão 

abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue 

estar onde ninguém espera. É astúcia. 

 

 Aproveitar de forma disruptiva ou digressiva o espaço dos comentários da própria 

marca é uma arma desse sujeito, na sua busca, muitas vezes justa, outras vezes nem tanto, por 

ser ouvido e atendido. 

 
<Esse banco Itaú está destruindo parte da vida de minha mãe..... Sai fora do mal, a proxima vítima pode ser vc.> 

 

<Não sou contra a tecnologia e muito menos contra a evolução.... Só tomem cuidado,pois o Banco Itaú NÃO É 

UMA INSTITUIÇÃO SÉRIA, falo como ex funcionário e ex cliente. CREIO QUE HAJA OUTRAS 
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 “[...] hate speech refers to expressions that advocate incitement to harm (particularly, discrimination, hostility 

or violence) based upon the target’s being identified with a certain social or demographic group”. 
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INSTITUIÇÕES QUE POSSUEM TAL SISTEMA. PEÇO QUE TOMEM CUIDADO ANTES ,POR QUE O 

DEPOIS PARA CONSERTAR É MOROSO, SOFRO COM ISSO ATÉ HOJE.> 

 

<por que, ao invés de me entulhar dessa babaquice de marketing, não me explicam como foi que decidiram tirar 

o gerente de contas corporativas da minha agencia e passar o atendimento da conta da minha empresa para um 

gerente de São Paulo, se minha empresa é no Rio? Me explica por que eu tenho que ligar para o Itau, dar milhões 

de informações ao atendimento automático, antes de ser atendido, passar pelo atendimento eletrônico e no final 

não poder fazer um atendimento presencial? Digital é com L e mal atendimento é com L também. palhaçada 

marketeira.> 

 

Como se pode observar, a ênfase da cólera em relação à instituição pode ser 

expressada de várias formas. Palavras de baixo calão, teor ofensivo e desmoralizante, texto 

em caixa alta e o próprio tamanho das mensagens são algumas delas. Sobre este último 

aspecto, é muito comum o registro de mensagens com 10 a 15 linhas, uma vez que o espaço 

que elas ocupam confere ainda mais visibilidade ao ato de protesto. O tamanho destas 

inscrições é também justificado pelo relato de situações que se estendem por um longo 

período, com uma sequência de erros da instituição e a criação de problemas em cascata para 

o cliente. Nesse caso, opta-se aqui por transcrever apenas trechos ilustrativos desse tipo de 

comentário. 

 
<Quando o Itau fez da minha  vida um inferno! Estava em minha casa, sentado, descansando em dia de folga 

quando o meu gerente ItauUniclass entrou em contato com aquele papo de sempre, oferecendo cartões de 

crédito, sem anuidade e facilitando minha vida, tornando um cartão capaz de servir como débito e crédito. 

Informei que não tinha interesse, porque tinha um outro cartão que me atendia muito bem. E a anuidade era 

quase zero. Ele insistiu. Bobo, aceitei. Resultado? Há meses venho sendo cobrado de anuidade, ligo, reclamo, 

sou orientado a não pagar a anuidade, não pago e no mês seguinte sou cobrado de anuidade, iof, juros iof etc. 

Virou uma bola de neve, estou enrolado e recebo retornos de atendentes que tratam de anuidade quando na 

verdade a reclamação é bem maior. Agora estou aqui, chorando mágoas por ter aceitado a ligação de um gerente. 

E sendo orientado a deixar de trabalhar para falar com meu gerente. Isso é piada, certo?!> 

 

Porém, como argumentado mais acima, não é preciso ser cliente ou ter passado por 

uma experiência negativa com a instituição para atuar como um colérico catártico. O discurso 

colérico pode representar um protesto contra o setor bancário dentro de uma visão social mais 

crítica, e corporificado pela marca Itaú, representante maior da lucratividade deste setor no 

país e América Latina. 

 
<O Itaú fica inventando novidades para mostra que é super atualizado com a tecnologia, mas não dá suporte aos 

seus clientes. Sabe porque? quanto mais tecnologia mais funcionários demitidos e assim não tem mais ninguém 

pra falar com cliente. É só máquina.> 

 

<Como diria o Lutero, \os bancos são satânicos\" e arremataria o Arthur Schopenhauer - \" te dão o guarda chuva 

no dia de sol para tirá-lo ante as primeiras gotas de chuva\" - desse daí, passo longe."> 

 

<Itaú financia o devastador da Mata Atlântica, Luciano Hulck e financia a família também devastadora da Mata 

Atlântica, família Marinho, que para construir seu triplex em Paraty foi capaz de passar por cima da lei. E agora, 

Itaú quer dar uma de ecologicamente correta?! Itaú não me engana.> 
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<Desculpe as putas, mas o banco Itaú saiu dai !!!> 

 

Na segunda fase do estudo netnográfico, quando a coleta de comentários foi manual e 

a sua observação de deu em ordem sequencial
159

, observou-se outras táticas usadas para 

desafiar o poder institucional no próprio território da marca. A primeira delas é a repetição: 

discursos coléricos longos são postados repetidas vezes pelo mesmo usuário no campo de 

comentários da mesma postagem ou em postagens diferentes. Uma usuária indignada com a 

cobrança de multas via telemarketing a um paciente de câncer no leito do hospital, publicou 

um desabafo colérico de quinze linhas, abaixo de todas as publicações da marca, durante o 

período de três meses analisado. Muitos outros usuários usam a mesma tática. A segunda 

tática observada nessa fase mais participativa da observação, foi a articulação entre estes 

usuários, em movimentos pontuais de suporte mútuo, mas que não chegam a se articular em 

uma base de tempo mais prolongada, para que se configure como uma contra-estratégia. 

Os coléricos catárticos são, em sua maioria, clientes da marca. Além disso, 

demonstram uma crença em valores tradicionais como a família, o estado como mantenedor 

da ordem pública e a iniciativa privada como modelo de eficiência e satisfação do 

consumidor. O momento em que o banco e os serviços falham, em que são prejudicados por 

cobranças indevidas e juros acachapantes, esses sujeitos são traídos não só como 

consumidores do serviço bancário, mas como consumidores da própria ideia de uma 

sociedade liberal e plenamente funcional, tal como no idílico universo simbólico construído 

em torno da marca.  

 
<O Itaú NÃO TEM O DIREITO DE BRINCAR COM NOSSAS EMOÇÕES com propagandas FALSAS 

enquanto sua realidade é o contrário de tudo que eles "pregam".>. 

 

<@itau que palhaçada! Meu cartão de débito empresarial venceu e vcs não enviaram outro. Fui passar um 

cafezinho de 30 e poucos reais e passei carão.... Depois entrei em outro lugar e narrou uma compra de 150 reais. 

Sem entender, comecei a pensar e vi então, q se tratava do vencimento do cartão... Pq vcs fazem isso? Taxas 

altas, e péssimo atendimento sem nada em troca.... Eita Brasil! Somos obrigados a aceitar tudo!!!!!> 

 

<@itau você leu o que eu escrevi? Tentei VÁRIAS vezes e estou sendo feita de palhaça.> 

 

Observa-se um choque diante da suspensão da crença de que a marca e seus serviços 

são uma garantia infalível de proteção financeira. Nesse sentido, pode-se arriscar que, o 

colérico catártico é a sombra do adorador. Que em algum grau, acreditou na promessa da 

instituição, do setor e da própria ideia neoliberal de que a excelência empresarial seria uma 

espécie de oásis de qualidade e confiança.  A frustração e o desamparo transformam-se em 
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cólera. Que é canalizada para os esquemas práticos de publicação das redes sociais. Uma 

válvula de escape que, no entanto, está longe de representar um instrumento eficaz do 

exercício da cidadania e do direito do consumidor. 

Principais motivações dos perfis subversivos: subverter o discurso publicitário; 

desafiar a autoridade institucional; denunciar; chocar. 

 

4.4 INFERÊNCIAS ESTATÍSTICAS 

 

Após os 5225 comentários da primeira fase do estudo netnográfico terem sido 

codificados dentro dos 12 padrões de interação, a pesquisa foi beneficiada por uma das 

funcionalidades do software CAQDAS utilizado: foi criada uma matriz que cruzava a 

frequência dos 12 padrões com as respectivas unidades de conteúdo. A matriz foi obtida 

através do recurso “matriz de codificação” do NVivo, que faz o cruzamento das interseções 

entre duas listas de itens. Os dados de frequência foram então cruzados, em Mirosoft Excel, 

com as funções das UCs – promocional, institucional e editorial – e os tons – aconselhador, 

didático, informativo, inspiracional, inspiracional-emotivo e sarcástico – em busca de 

possíveis correlações.  

Da matriz foi excluída a UC #16, por se tratar de uma postagem impulsionada. Além 

de comentários que não foram codificados em nenhuma das categorias, por não fornecerem 

subsídios para tanto: caracteres, palavras e sentenças soltas, descontextualizados de possíveis 

conversações, no processo de extração automática, sendo, dessa forma, inclassificáveis nos 

critérios aqui propostos. De modo que resultaram 26 UCs e 4.851 comentários.  

Ressalta-se, a respeito dos dados, que os comentários podem pertencer 

simultaneamente a mais de uma categoria, de forma que a soma do total de classificações 

(5.784) é superior ao total de comentários extraídos e avaliados (4.851). Isso decorre do 

próprio processo de codificação netnográfico, intuitivo e impreciso em seu começo. Dessa 

maneira, sinaliza-se que o esforço estatístico dessa seção tem caráter meramente exploratório 

e não comprobatório. Mas capaz, no entanto, de fornecer apontamentos relevantes em caso de 

replicação do estudo, bem como subsídios para a geração de hipóteses em novas investidas.   

Ressalvas feitas, iniciam-se as inferências com a tabela 1, que traz as medidas de 

frequência e medidas de tendência central e dispersão das variáveis coletadas.  
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Tabela 1 - Medidas de frequência, tendência central e dispersão das variáveis coletadas 

 

Comentários 

TIPOS DE COMENTÁRIOS (em 26 posts) 
Média por 

post 
Mínimo 
por post 

Máximo 
por post 

Desvio padrão 
por post 

Total 

Q : apropriações pragmatico sociais 43,2 0 196 52,32 1124 

I : identificação 38,8 0 190 53,68 1009 

B : balcão reclamações 33,5 1 98 21,70 870 

L : mention 27,5 1 124 29,96 715 

D : crítica à marca 21,3 3 46 10,70 553 

C : consenso crítico 20,8 0 164 34,18 541 

G : elogios à marca 10,0 0 49 11,82 259 

A : balcão de informações 8,2 0 83 15,49 214 

F : dissenso crítico 7,8 0 42 9,41 202 

H : elogios marketing 4,7 0 48 11,40 123 

P : sarcasmo 3,8 0 23 5,25 98 

E : crítica ao marketing 2,9 0 25 6,15 76 

 

Fonte: levantamento netnográfico 

A partir dos dados da tabela, destacam-se as seguintes inferências: 

I – Somadas à categoria “mention”, as “apropriações pragmático-sociais” lideram de 

forma expressiva os usos do conteúdo da marca pela recepção. Através desse padrão de 

interação, os conteúdos são incorporados a atividades rotineiras e diálogos em andamento, 

sem uma relação necessária com o fato de ser uma mensagem publicitária, tampouco com a 

marca que a promove. Enviar o comercial de fim de ano como uma mensagem de Natal ou 

utilizar um texto sobre empreendedorismo para sugerir a um amigo a parceria em uma 

sociedade, mostra como o consumo desses produtos simbólicos pode ocorrer em uma base 

essencialmente utilitarista. 

II – As categorias “elogios ao marketing” e “crítica ao marketing” obtiveram 

frequências baixas, reafirmando a ideia de que são padrões praticados por um público mais 

especializado e segmentado, como profissionais e estudantes de comunicação e marketing, ou 

indivíduos que tenham uma afinidade prévia com essas áreas. 

III – A relação entre os padrões de “crítica à marca” e “elogio à marca” revela que as 

menções nominais à marca são, em sua maioria, de teor crítico. 

IV – “Balcão de reclamações” aparece em terceiro lugar, revelando o poder dos 

coléricos catárticos em demonstrar sua insatisfação através de práticas como a publicação em 

série de um mesmo comentário inflamado. 
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V – O conteúdo da marca gerou, de maneira expressiva, mais consenso do que 

dissenso. Não obstante o fato de que os comentários de oposição possam ter um impacto 

poderoso, pela habilidade apurada de contra-argumentação dos “subversivos opositores”. 

A tabela 2, por sua vez, traz o cruzamento das frequências dos padrões de interação e 

as funções das postagens. Para tanto, foi calculado o percentual de aparições de tipos de 

comentários em relação ao total avaliado. Esse percentual está apresentado em um esquema 

de tons para melhor visualização: quanto mais forte o tom, maior a frequência relativa nas 

postagens daquela funação. Seguem tabela e inferências. 

 

Tabela 2 - Frequência dos padrões de interação em relação às funções promocional, 

institucional e editorial 

 

n = 4 
postagens 

n = 5 
postagens 

n = 17 
postagens 

 

Promocional Institucional Editorial 

TIPOS DE COMENTÁRIOS (em 
26 posts) 

Qtde 
(%) total 
avaliado 

Qtde 
(%) total 
avaliado 

Qtde 
(%) total 
avaliado 

A : balcão de informações 101 11% 25 3% 88 3% 

B : balcão reclamações 185 20% 152 15% 533 18% 

C : consenso crítico 31 3% 44 4% 466 16% 

D : crítica à marca 130 14% 141 14% 282 10% 

E : crítica ao marketing 10 1% 61 6% 5 0% 

F : dissenso crítico 23 3% 86 9% 93 3% 

G : elogios à marca 23 3% 59 6% 177 6% 

H : elogios marketing 6 1% 107 11% 10 0% 

I : identificação 45 5% 84 8% 880 30% 

L : mention 70 8% 147 15% 498 17% 

P : sarcasmo 13 1% 31 3% 54 2% 

Q : apropriações pragmatico 
sociais 

77 8% 38 4% 1009 34% 

Total de comentários avaliados 918 
 

995 
 

2938 

  

Fonte: levantamento netnográfico 

 

I – “Balcão de reclamações” e “crítica à marca” aparecem de forma enfática nas 

postagens de todas as 3 funções, endossando o trabalho obstinado e constante dos coléricos 

catárticos. 

II – “Balcão de informações” aparece mais ativado (11%) pela função promocional, ou 

quando a marca fala dos seus produtos e serviços, o que revela um êxito no objetivo destas 
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postagens de gerar um interesse específico sobre produtos e serviços bancários, em particular, 

os investimentos. Interesse fomentado, inclusive pelo uso da hashtag #invista. 

III – A função institucional, ou quando a marca fala de si, gerou de modo similar, 

percentuais expressivos de “crítica à marca” e “elogios ao marketing”. Ora, os materiais 

institucionais parecem ser naturalmente propícios para expressar o desagrado em relação à 

própria marca. E, por outro lado, o reconhecimento da maestria desta na condução das suas 

estratégias de marketing. Observa-se então, que a marca pode ser mais admirada pela própria 

condução estratégica da sua edificação simbólica, do que pelas virtudes da instituição sobre a 

qual se ergue esse construto. 

IV – A função editorial, ou quando a marca fala dos temas da plataforma Isso muda o 

mundo – educação, cultura, esporte e mobilidade urbana – ativa em maior proporção os 

padrões “apropriações pragmático-sociais”, “mention”, “identificação” e “consenso crítico”. 

Revelando que as abordagens propostas pela marca em torno destes temas têm alcançado o 

objetivo de estimular a sua integração ao fluxo conversacional das plataformas sociais. É a 

função editorial, portanto, a responsável pelo espectro mais amplo de usos. 

V – A função editorial parece atenuar os padrões mais negativos, em particular o 

dissenso crítico (3%), a ativar padrões mais positivos, a exemplo da “identificação” (30%) e 

do “consenso crítico” (16%). 

E, por fim, a tabela 3 traz o cruzamento das frequências dos padrões de interação e os 

tons utilizados nas postagens. Seguem tabela e inferências. 

 

Tabela 3 - Frequência dos padrões de interação em relação aos tons aconselhador, didático, 

informativo, inspiracional, inspiracional/emotivo e sarcástico 

Fonte: levantamento netnográfico 
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I – Os tons inspiracional e inspiracional-emotivo geraram padrões de interação mais 

positivos, espacielmente “apropriações pragmático-sociais”, “mentions” e “identificação”.  

II – No entanto, o tom inspiracional-emotivo revelou-se particularmente eficaz em 

atenuar os padrões mais negativos, como o balcão de reclamações (reduzido a 6%), dissenso 

crítico (3%) e sarcasmo (1%). Elevando em contrapartida o consenso crítico (19%). O apelo 

ao pathos revela-se tradicionalmente responsável pelas investidas mais exitosas da marca em 

termos de repercussão positiva de conteúdos, seja nas mídias digitais, como nas tradicionais.   

III – O tom informativo ativa predominantemente padrões de “identificação” e 

“apropriações pragmático-sociais”, mas por outro lado o “balcão de reclamações”. Sobre os 

dois primeiros, atribui-se o fato de que informação relevante é frequentemente usada como 

moeda nas interações sociais dos ambientes digitais. Quanto às reclamações, estão 

provavelmente associadas ao fato de que a maior parte dos conteúdos de tom informativo tem 

como tema o Programa Leia para uma criança. Observou-se um grande fluxo de reclamações 

oriundo de pessoas que não foram contempladas pelo recebimento dos livros. 

IV – Postagens de tom didático ativam mais fortemente “balcão de reclamações” e 

“crítica à marca”. É através do tom didático que a marca usualmente o funcionamento dos 

seus aplicativos digitais e serviços bancários. O que traz à tona a insatisfação em relação aos 

mesmos. 

V – Postagens de tom aconselhador ativam mais fortemente “mention” e 

“apropriações pragmático-sociais” e, por outro lado “balcão de reclamações” e “crítica à 

marca”. O tom aconselhador aparece em uma série de postagens do tipo “resoluções de ano 

novo”, sendo a mais popular delas, uma lista de “coisas a fazer para não engolir sapos em 

2016”, escrita pela roteirista e apresentadora de TV, Fernanda Young. A série de “dicas” 

aderiu-se de forma muito positiva ao fluxo conversacional da plataforma, em particular pela 

sua pertinência ao momento. Mas observa-se também um contra-fluxo de pessoas que 

desaprovam em particular a personalidade e postura provocadora de Fernanda Young. E 

também o fato de uma instituição bancária ser a fonte desses conselhos. 
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CONCLUSÃO 

 

Baseada na Hermenêutica de Profundidade, a realização desta pesquisa abriu frentes 

diversas de trabalho, incluindo levantamento de dados, análise sócio-histórica, análise 

imanente da produção simbólica, assim como também o estudo netnográfico da elaboração 

discursiva da recepção. De maneira que se faz necessário religar estes pontos, a fim de 

enfatizar as principais constatações, verificar a confirmação das hipóteses e indicar possíveis 

desdobramentos.  

O capítulo 1 acionou uma rede de pesquisadores que observam aspectos 

essencialmente contemporâneos do gênero publicitário. Seus pontos de vista são articulados 

no intuito de mapear um contorno daquilo que possa ser entendido como publicidade 

contemporânea. Aspectos essenciais desse delineamento como autonomia, ambiguidade, 

imiscuidade e a criação de universos simbólico-ideológicos, só puderam ser estabelecidos, no 

entanto, a partir da observação do sofisticado dispositivo simbólico-econômico da marca. Se a 

centralidade da marca na comunicação publicitária contemporânea emergia como uma das 

constatações conclusivas no trabalho de pesquisa que a este antecede (SANTOS, 2014), aqui 

ela se confirma, adquirindo o caráter de pressuposto fundamental para a investigação.  

Se a escolha da marca Itaú como objeto emblemático de uma publicidade em vias de 

desconfiguração foi, a princípio intuitiva, não demorou a que se revelasse uma decisão 

acertada no decorrer da pesquisa. Em primeiro lugar, por se enquadrar com justeza em todas 

as características delineadoras estabelecidas no referido capítulo. E, em particular, pelo 

paradoxo imanente em seu construto: a composição de uma lovemark para o segmento 

bancário, tradicionalmente repudiado e apontado como responsável, não sem razões justas, 

pelas mazelas e distorções do quadro social capitalista e neoliberal. O conflito entre amor e 

ódio, aliás, parece estar no cerne das relações entre consumidores e algumas das principais 

marcas do panorama comercial global. O que pode ser confirmado por um breve olhar na 

atividade de recepção nas plataformas sociais de grandes marcas globais como Coca-Cola e 

McDonald’s, ou nacionais como Rede Globo e o próprio Itaú. O que será comentado mais 

adiante.  

A análise da produção simbólica da marca Itaú foi o alvo do capítulo 3. E revelou uma 

produção farta, constante e coordenada de conteúdo. De acordo com a função, eles foram 

classificados em promocionais, institucionais e editoriais. E, de acordo com o tom, nos 

modos informativo, didático e aconselhador – em acordo com o arquétipo do Prestativo ou 

Protetor – e nos modos inspiracional e inspiracional-emotivo – em acordo com o arquétipo 
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do Inocente. Através dessa produção simbólica, a marca não somente se integra a debates 

sobre importantes tópicos sociais, a exemplo do papel da leitura na formação das crianças ou 

a busca de formas sustentáveis de mobilidade urbana, como também propõe uma versão 

própria e estetizada de um mundo ideal, em que se coloca como mediadora entre a sociedade 

e a construção deste. Seu discurso é respaldado por programas sociais da instituição, como o 

Programa Leia para uma criança e o Bike Itaú.  

O capítulo 2 forneceu as bases teóricas para aquele que se considera o esforço mais 

significativo deste trabalho: o olhar empírico sobre a recepção. Em particular, os conceitos de 

consumo cultural e consumo midiático, assim como os de apropriação e usos. Através dos 

primeiros, foi possível pensar o consumo da produção simbólica publicitária de forma 

independente do consumo de produtos e mercadorias. O que se alinha com o conceito de 

autonomia do discurso publicitário da chancela comercial, uma das chaves para a 

compreensão da marca contemporânea. Já o conceito de apropriação e usos permitiu um olhar 

mais flexível, culturalista e interpretativo sobre a atividade de recepção em torno dessa 

produção simbólica. 

O principal objetivo da pesquisa era compreender o processo de apropriação e usos 

pelos consumidores desta produção simbólica. O que conduziu os esforços para a netnografia. 

Uma investida que deixa como saldo, no capítulo 4, a identificação de 12 padrões de 

interação, acompanhados de 12 personas, que lhes adicionam uma dimensão comportamental 

e psicográfica. Além de 7 perfis comportamentais, agrupados em 4 perfis principais de 

consumo de conteúdos publicitários em plataformas sociais: sinérgicos, utilitaristas, 

subversivos e coléricos catárticos (ver figura 22). 

Propõe-se neste ponto, um retorno às hipóteses que conduziram a pesquisa, para um 

balanço de em que medida foram respondidas, formulando assim os resultados fundamentais 

do trabalho. 

H1: O processo denominado mercadologicamente de engajamento, baseia-se em 

práticas socioculturais de apropriação e usos das formas simbólicas pela recepção. 

Se à primeira vista, a hipótese 1 pode se parecer mais com uma constatação, é preciso 

lembrar que ela surge como uma proposta de oposição a crenças instiladas no campo do 

marketing, em particular aquelas que tentam atribuir de modo mais esquemático a relação 

direta entre métricas de engajamento e características constituintes das peças 

comunicacionais. Muitos sites e ferramentas de monitoramento de plataformas sociais 

mapeiam as relações entre métricas e características estruturais das peças em busca de uma 

suposta fórmula de espalhamento ou viralização. É a essa visão funcionalista que a H1 se 
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opõe, tentando complexificar essa relação através da observação do consumo midiático e das 

táticas de apropriação e usos. Considera-se a H1 confirmada pela miríade de usos sugeridas 

pelos 12 padrões de interação e 7 perfis comportamentais. Eles demonstram como o 

engajamento é um processo mais complexo do que a relação quantitativa entre métricas x 

conteúdo
160

. Percebe-se o engajamento como um processo construído a partir de uma inter-

relação responsiva entre as táticas dos receptores e as estratégias da marca. Através de uma 

perspectiva funcionalista seria difícil compreender, por exemplo, as dinâmicas digressivas 

e/ou divergentes. Pelo viés netnográfico e culturalista, elas não apenas foram integradas, 

como se tornaram uma demonstração viva da insubordinação dos receptores à adesão 

meramente consensual e sinérgica.  

H2: O êxito em termos de engajamento é representado pela aderência entre o 

conteúdo publicitário e as práticas de apropriação e usos dos receptores. 

A crença inicial com a qual essa pesquisa foi iniciada era baseada nas ideias de 

“aderência”, isto é, de um suposto “encaixe” entre a estratégia comunicacional e a tática de 

uso dos produtos simbólicos pelos receptores. Ao mesmo tempo em que a busca pelas formas 

de “encaixe” conduziam os esforços, as primeiras investidas empíricas, ou o processo de 

leitura flutuante de 5225 comentários extraídos automaticamente, revelavam também o 

dissenso, a discordância, o embate ideológico e interpretativo. A presença do conflito foi tão 

contundente que levou a uma reconfiguração das categorias, agrupadas então sob as 

supracategorias de “dinâmicas de convergência” e “dinâmicas de divergência”. Abaixo destas 

duas grandes categorias, estão os sete perfis comportamentais, abrigados em 4 grupos 

principais. A ideia de um “encaixe” permanece válida, porém matizada entre dois grandes 

grupos – sinérgicos e utilitaristas – e os perfis que abrigam – adoradores da mensagem, 

adoradores do marketing, utilitaristas de balcão e utilitaristas pragmático-sociais. Cada um 

desses perfis complexificam a ideia de “encaixe” ou “aderência”, demonstrando que podem se 

dar por motivações tão distintas quanto  apoiar, curtir, criticar construtivamente, iniciar 

interações sociais on-line, informar outrem, informar-se, obter vantagens e moldar a auto-

apresentação on-line. Enquanto os sinérgicos demonstram publicamente sua cumplicidade 

com a marca, gerando valor para ela de modo mais explícito, os utilitaristas são mais auto-

centrados, utilizando as formas simbólicas para fins mais pragmáticos, sem demonstrar esse 

compromisso com a marca.  
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 Embora aqui se recorra a parâmetros quantitativos, porém a porteriori da análise qualitativa. E mais como 

forma de confirmar algumas intuições sobre estes. 



200 

As dinâmicas de divergência revelaram-se campos de observações de padrões de uso 

tão profícuos quanto a zona de convergência. Sendo responsáveis pelos grupos dos 

subversivos e dos coléricos catárticos. Mais uma vez, surpreende a miríade de usos ou o seu 

“esfarelamento”, como ilustra Certeau (1998). Pode-se considerar os subversivos como a 

“sombra” dos sinérgicos, em seu esforço obstinado em se opor e desautorizar o discurso 

marcário. Os trolls como responsáveis por pequenos mais contumazes golpes, compostos do 

humor ácido. E os coléricos catárticos como a divergência levada ao seu extremo, uma vez 

que para eles, pouco importa as mensagens. Eles estão obstinados em uma única e insistente 

tarefa: golpear. Pela ótica mercadológica, a divergência é o oposto do que se busca em termos 

de engajamento. Para o marketing, engajamento é o envolvimento e adesão consensuais. Em 

um prisma culturalista, no entanto, a divergência pode ser vista como uma zona rica em 

termos interpretativos e táticos, e que merece análises e estudos específicos.  

Voltando à premissa que compõe a H2, considera-se confirmada em termos 

mercadológicos. O que é comprovado pelas dinâmicas de convergência e pelos perfis 

sinérgicos e utilitaristas, em oposição às dinâmicas e perfis divergentes. Ressalta-se porém, 

que em uma visão mais ampla, o conceito de engajamento englobaria também as dinâmicas de 

divergência. Uma vez que o ruído, a digressão e o dissenso emergem como características 

constituintes e inevitáveis das conversações das plataformas sociais. À comunicação 

publicitária resta identificar os padrões constituintes da mensagem que possivelmente 

minimizem a divergência e maximizem a sinergia. O que é discutido na H3. 

H3: Determinados tipos de conteúdos (editoriais, promocionais, institucionais, 

inspiracionais, didáticos etc.) são capazes de estimular processos de apropriação e usos 

distintos. 

Ainda que as inferências estatísticas tenham caráter exploratório e não comprobatório, 

o estudo de frequência revela algumas associações entre tipos de conteúdos e padrões de 

interação preferencialmente por eles ativados. Postagens de função editorial ativam de forma 

mais enfática padrões de convergência, especialmente identificação e apropriações 

pragmático-sociais. Enquanto a função institucional, padrões de divergência, especialmente 

crítica à marca e balcão de reclamações. Conteúdos de tom inspiracional e inspiracional-

emotivo ativam de forma mais enfática padrões de convergência, sobretudo identificação e 

apropriações pragmático-sociais. O tom didático realça crítica à marca e balcão de 

reclamações. E o tom aconselhador, ativa prioritariamente o padrão mention. O estudo mais 

detalhado dessas relações e suas prováveis razões foi apresentado ao final do capítulo 4. Estas 

relações irão certamente variar de acordo com marcas e segmentos, e devem ser testadas em 
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experimentos estatísticos mais controlados e probabilisticamente validados. Trabalho que fica 

em muito facilitado pelo pré-estabelecimento dos padrões e perfis aqui propostos. De modo 

que a H3 é confirmada no âmbito deste estudo de caso, ao mesmo tempo em que se aponta a 

necessidade de novas análises comprobatórias. 

H4: Estes protocolos ou dinâmicas podem ter suas motivações associadas à 

hipótese de usos e gratificações, podendo ser classificados em categorias motivacionais 

que incluem o entretenimento lúdico, auto-apresentação, integração social, informação, 

remuneração (financeira ou simbólica) e empoderamento. 

Os padrões motivacionais propostos em estudos de usos e gratificações pareceram a 

princípio, uma escolha razoável para analisar a elaboração discursiva constituída pelos 

comentários. Mas sua aplicação revelou-se ineficaz no acesso inicial aos dados. Enquanto 

muitos comentários pareciam se encaixar em múltiplas categorias, outros não se enquadravam 

em nenhuma delas. A compreensão da flexibilidade trazida por uma abordagem indutiva, em 

particular a proposta do método netnográfico, revelou-se mais producente e adequada ao viés 

culturalista do estudo. De modo que categorias próprias, oriundas da “voz dos dados”, podem 

ser tensionadas, em estudos futuros, com padrões advindos de outras teorias e hipóteses, como 

o modelo encoding/decoding (HALL, 2003) e a própria hipótese de usos e gratificações. A H4 

é considerada então não comprovada, tendo sido a abordagem indutiva e a perspectiva mais 

culturalista da observação dos usos e táticas consideradas mais adequadas para o olhar 

hermenêutico sobre a recepção. 

Além da verificação das hipóteses, os padrões de interação e perfis comportamentais 

tiveram sua consistência testada através da observação da elaboração discursiva gerada em 

torno dos conteúdos de outras marcas no ambiente dialógico das plataformas sociais. Padrões 

e perfis ofereceram um grau satisfatório de consistência e aplicabilidade a marcas de 

diferentes segmentos, em conteúdos de categorias diversas. Utilizam-se aqui como exemplos, 

dois casos simultâneos à escrita destas linhas, que obtiveram intensa repercussão. O primeiro 

deles é a campanha do McDonald’s para o Dia Internacional da Mulher. Criada para o público 

norte-americano, a campanha circulou nas redes sociais digitais pelo mundo inteiro. E 

reportava a ação de algumas lojas que inverteram a letra “M” dos seus totens luminosos, 

convertendo-o em um “W”, inicial da palavra “woman” (figura 26).  
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Figura 26 - Ação da McDonald’s para o dia internacional da mulher 2018 nos EUA e Canadá 

 

Fonte: Adweek
161

 

 

SINÉRGICOS: 

<uau, inverteram o logo, nossa, que puta case meo, uau, vc viu? nooooossa q foda, fudido, um marco, que 

loucura, fiquei em choque, bro> 

 

< Special thanks McDonald u made my day proud to be a beautiful woman   > 

 

UTILITARISTAS: 

<Karla Santana olha q massa> 

 

<Every word that starts with *W* let's play   #West> 

 

SUBVERSIVOS: 

< How cute, maybe pay women more> 

 

<Pay Women ...that's what you can do.> 

 

<Really this only benefits McDonald'sbottom line. They make money and you guys just feel good because and 

upside down M> 

 

COLÉRICOS CATÁRTICOS: 

<Nice. Now can McDonalds corp raise their employees wages or give paid vacations. Not? So STFU with your 

stupid move.> 

 

 <I always thought it was crap donalds, now I know it's WACK DONALDS> 

 

O segundo caso, é da Netflix Brasil. Para promover a série “O Mecanismo”, dirigida 

pelo cineasta José Padilha, a marca publica um vídeo em formato de quiz, em que os atores 

Selton Mello e Caroline Abras tentam classificar manchetes jornalísticas nas categorias 
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 < http://www.adweek.com/brand-marketing/mcdonalds-flipped-its-famed-golden-arches-for-international-

womens-day/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

https://www.facebook.com/kkarlasantana?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/west?hc_location=ufi
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“news” ou “fake news”. A despeito do tom humorado e descontraído, típicos na comunicação 

da marca, as dinâmicas de divergência dominam entre os comentários. Reflexo do 

posicionamento político da narrativa na reconstrução de fatos recentes do cenário político 

nacional, em torno da Operação Lava-Jato da Polícia Federal. 

 

SINÉRGICOS: 

<Netflix vocês e José Padilha foram extremamente acertivos na escolha do tema e do momento, o Brasil 

PRECISA disso, precisa saber a verdade, mesmo sabendo que se trata de uma obra de ficção sabemos que é a 

realidade que nos cerca, não há lado, tudo é o Mecanismo! Parabéns!!> 

 

<,Eu amei a série. Ansiosa pela segunda temporada. E o timing de vocês foi perfeito. A cena do "foi pro 

Supremo" é de dar náuseas. Parabéns Netflix, José Padilha, elenco e toda a equipe. Os esquerdistas já criaram 

treta comigo nas redes por causa da série. Amo vocês      > 

 
<A melhor parte do Mecanismo é ver os haters fazendo propaganda gratuita do seriado. Excelente trabalho de 

marketing, Netflix!> 

 

UTILITARISTAS: 

< Em falar nisso quando vcs vão colocar mais um capítulo do Star Trek, vcs falaram que ir ser um por 

semana!!!!????> 

 

<TXXXX XXXXXX vai uma série brasileirinha? Já assisti dois Eps e tô gostando..> 

 

SUBVERSIVOS: 

<Prezados diretores da Netflix, Informo que a nova série de vocês intituladas “O Mecanismos” é a 

maior #Fake #News de todos os tempos.> 

 

<Fake news, versão mentirosa e canalha. Coloca na boca de um "Lula" deformado as famosas palavras do Jucá 

(um grande acordo nacional, estancar a sangria). Não tem vergonha não, Padilha?> 

 

<Que tal uma série para explicar o mecanismo de imbecilização de pessoas por meio das séries? > 

 

COLÉRICOS CATÁRTICOS: 

<Cancelando a minha assinatura da Netflix. Não sei se sabem, mas já existe um movimento nesse sentido e vou 

aderir. Um país combalido e espoliado como o Brasil não precisa de uma empresa gringa, que produza séries 

como essa "dirigida" pelo Padilha. E depois ainda falam em "fake news". É muito escárnio.> 

 

<Netflix 

Confirmação de cancelamento> 

 

<Netflix filho da puta! Vocês vão perder muitos assinantes. Tenham vergonha na cara. O Padilha foi um escroto 

vigarista,?atribuindo a Lula uma fala que foi de Jucá: “um grande acordo nacional, com Supremo, com tudo” 

para estancar a sangria.  

Vão pra Puta que os pariu!> 

 

<Netflix NUNCA MAIS!> 

 

Acredita-se aqui que as constatações registradas durante esse percurso, bem como os 

padrões observados e perfis elaborados, constituem-se como instrumentos úteis para novos 

https://www.facebook.com/netflixbrasil/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009512298524&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/netflixbrasil/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/fake?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/news?hc_location=ufi
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estudos, com desdobramentos tão diversos quanto as frentes de trabalho abertas pela HP nesta 

pesquisa. Nesse intuito, destacam-se três possibilidades: o estudo etnográfico dos receptores 

empíricos; a busca de uma compreensão mais nítida da publicidade contemporânea como 

objeto de estudo, tendo o fenômeno marca em sua centralidade; e a relação entre o consumo 

midiático da publicidade e a cidadania.  

O primeiro desses desdobramentos parte de uma limitação desta pesquisa, apontada no 

início do capítulo 4: o aprofundamento do estudo netnográfico com uma abordagem 

etnográfica, que pode incluir entrevistas aprofundadas, grupos focais e a interação 

interpessoal com os receptores das mensagens. O cruzamento entre netnografia e etnografia é 

apontado por Kozinets (2014) como uma prática salutar, seja pensando na netnografia como 

complemento para a etnografia ou vice-versa. Uma extensão etnográfica pode adicionar novas 

nuances e dimensões aos perfis, revelando práticas e motivações não detectáveis via 

discursividade on-line. Através da etnografia seria possível também contextualizar mais 

aprofundadamente o receptor empírico em questões demográficas, sociais e culturais. 

Conduzindo dessa forma a uma compreensão mais humana e concreta da relação entre 

pessoas e marcas, destacando o significado destas no imaginário social e afetivo do receptor 

empírico. 

O segundo desdobramento é o aprofundamento da discussão em torno da definição do 

fenômeno publicidade contemporânea.  Observa-se que em muitos textos o termo surge como 

um sinônimo para a publicidade que é urdida na contemporaneidade, sem uma definição mais 

precisa enquanto objeto de estudo. O que dizer, por exemplo, de campanhas atuais que 

apresentam estratégias tradicionais e há muito consolidadas na constituição do gênero 

comunicacional publicitário? De modo que se considera relevante a tarefa de aprofundar a 

discussão proposta no capítulo 1 sobre o que define a publicidade contemporânea em sua fase 

de desconfiguração, ampliando o rol de pesquisadores convocados. Ressalta-se que esse 

esforço vai além da observação de tendências e novos rumos da comunicação publicitária, 

mas a tentativa de delineamento de um objeto próprio, seja pelas suas particularidades 

configurativas, como pela ideia de uma desconfiguração ou dessemelhança do próprio gênero, 

como propõe Camilo (2010). Acredita-se que os estudos e conceitos aqui articulados – 

entretenimento publicitário interativo (COVALESKI, 2010); publicização (CASAQUI, 2009, 

2011); descompressão do audiovisual publicitário (SANTOS, 2014); publicidade pervasiva 

(OLIVEIRA; CARRERA, 2014) e ciberpublicidade (ATEM; TAVARES, 2014; 

FIGUEIREDO, 2014) – representam esforços significativos neste sentido. E que novos 
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esforços de articulação entre estes e outros sejam necessários para uma compreensão mais 

precisa desse fenômeno. 

Outro aspecto importante desse desdobramento é a ideia de que o construto simbólico 

definido como marca contemporânea é a coluna vertebral destas transformações. 

Compreender o fenômeno marca como um cruzamento entre poder econômico e simbólico, 

bem como as tensões resultantes dessa articulação, é visto aqui como um esforço fundamental 

para a compreensão do que se define como publicidade contemporânea. Em sua fase de 

desconfiguração, a publicidade inverte o papel de coletora de material simbólico do tecido 

social, para se tornar, através da marca, fonte de referências e discursividades para a 

configuração da própria cultura. A lógica de marca rege praticamente todas as instituições 

sociais e culturais, como ONGs, clubes esportivos, partidos políticos e até igrejas. Rege a 

auto-apresentação das pessoas em redes sociais. E como aponta Klein (2017), ao levar Trump 

à presidência, a população estadunidense não elegeu um candidato. Mas escolheu uma marca. 

Para Klein, todos os discursos sociais se parecem cada vez mais discursos marcários. O que 

conduz a outra suposição a ser investigada: já não se trata somente da marca se alimentando 

de referências socioculturais, mas das práticas socioculturais se moldando à lógica da marca. 

Uma observação simples da relação entre entretenimento e intervalo comercial na TV aberta, 

por exemplo, pode revelar que, além da publicidade parecer cada vez mais com produtos da 

indústria do entretenimento massivo - como filmes, séries e videoclipes - em um movimento 

inverso, novelas, filmes e séries se parecem cada vez mais com filmes publicitários. Essa 

interinfluência já foi registrada por alguns autores
162

, mas sugere-se que ela pode ser 

desdobrada como um índice importante do domínio da lógica-marca sobre os mais diversos 

aspectos da vida social, cultural e política.  

E o terceiro desdobramento parte de um possível tensionamento entre consumo 

cultural e cidadania. Os diversos padrões de interação e perfis aqui elencados revelam a 

diversidade do processo de apropriação e usos do conteúdo publicitário pelo consumidor de 

formas simbólicas. O que se dá em grande parte em dinâmicas de divergência. Através delas, 

o consumidor da comunicação e mesmo aquele das mercadorias, pode contrapor ideias, 

subverter o significado das mensagens e expressar a sua indignação seja em relação à 

mensagem, à marca ou ao produto. Mas com o amparo de Certeau (1998), argumenta-se aqui, 

que por mais duros que sejam esses “golpes”, eles não se configuram como uma estratégia. 

                                                      
162

 Ramonet denuncia a aceleração da edição dos seriados televisivos estadunidenses, por exemplo, para uma 

média de dois planos por segundo, o que coloca estes produtos como as mensagens audiovisuais mais rápidas 

depois dos filmes publicitários (RAMONET, 2002, p. 57). 



206 

Uma vez que lhes faltam articulação e lugar próprio (ver capítulo 2). O uso das redes sociais 

como balcão de reclamações, assemelha-se mais a uma válvula de escape para a indignação e 

a revolta dos consumidores, do que para um efetivo instrumento de articulação e poder 

cidadãos. Alterar o neologismo “digitau” para “digitaú”, por exemplo, está longe de ser uma 

mudança significativa para a relação de consumo entre bancos e usuários dos seus serviços. E 

isso se reflete, no comportamento do consumidor contemporâneo em todos os aspectos da sua 

vida política e social. A cidadania e o ativismo podem ter a internet como importante 

ferramenta de visibilidade, mas também podem se constituir como uma forma de desviar o 

foco dos consumidores de uma práxis concreta da cidadania, envolvendo o conhecimento de 

questões políticas e legislativas.  

A relação com a cidadania se desdobra também no que é entendido como o 

“componente cultural da cidadania” (CANCLINI, 2015), isto é, a fragmentação do senso de 

cidadania contemporâneo em uma miríade de reivindicações, que ressaltam a importância das 

subjetividades, em questões como gênero, diversidade cultural, representatividade de grupos 

minoritários e representação de subculturas, entre algumas delas. Na disputa polifônica entre 

reivindicações tão diversas, a dissonância e o conflito polarizado emergem como tônica dos 

ambientes sociais digitais. O que torna o consenso eufórico em torno dos conteúdos 

publicitários uma realidade cada vez mais desejável do que possível. Diante disso, pressupõe-

se aqui que, assumir o dissenso como parte do engajamento e utilizá-lo na construção de um 

diálogo mais franco com seus públicos, pode ser um caminho mais sensato para marcas que 

buscam consolidar uma imagem baseada na confiança e na cumplicidade dos consumidores. 

Já para os cidadãos-consumidores, desafiar o discurso hegemônico das marcas, contrapondo-

lhe questionamentos e pontos de vista alternativos é, sem dúvidas, um importante avanço no 

âmbito do consumo midiático. Porém, arrisca-se aqui a ideia de que a articulação entre 

sujeitos além do ambiente on-line e das múltiplas reivindicações, criando eixos transversais 

entre as diversas pautas reivindicatórias, possa se constituir em um passo à frente, ruma a uma 

cidadania mais pragmática, onde das táticas possam se desenvolver estratégias consumeristas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das principais considerações a se pontuar é a escolha do método. A 

Hermenêutica de Profundidade propiciou a articulação de métodos e abordagens distintas, 

como a análise de conteúdo e a netnografia, encorajando o olhar indutivo. Além dessa 

flexibilidade, a HP oferece ao pesquisador uma recompensa gratificante: a visão panorâmica 

do fenômeno a partir de pontos de vista tão particulares como os agentes da produção das 

formas simbólicas (doxa da produção), do receptor empírico (doxa da recepção), contexto 

sócio-histórico e a própria estrutura imanente das mensagens. No entanto, é dessa 

horizontalidade que surge uma possível problemática associada ao método. Em pesquisas com 

período de tempo limitado, como é o caso de um doutorado, e conduzida por pesquisadores 

menos experientes, essa horizontalidade pode se tornar uma variável inversamente 

proporcional àquela da profundidade. Considera-se que a gestão de múltiplas frentes de 

trabalho inviabilizou, em certa medida, o aprofundamento de algumas questões, que 

certamente mereciam um tratamento mais fisolófico, a exemplo do controverso conceito de 

ideologia e suas múltiplas interpretações no campo dos estudos culturais. Assim como a 

relação entre consumo cultural e cidadania, com ponderações a respeito do papel de cidadão 

dos consumidores das formas simbólicas publicitárias em plataformas sociais. Mas ainda 

assim, considera-se que a visão panorâmica oferecida pelo método tenha representado neste 

momento um valor superior em comparação as lacunas supracitadas. Além do que, uma vez 

desveladas, tais questões de cunho mais reflexivo e filosófico podem representar novos e 

estimulantes alvos para futuras investidas. 

A abordagem indutiva e o olhar empírico para a recepção também se constituíram em 

desafios dignos de nota. Ambas as demandas requerem do pesquisador doses extra de intuição 

e autonomia crítica e interpretativa. Nos encontros iniciais, os dados empíricos se recusavam 

tanto a revelar padrões como a se encaixarem em enquadramentos teóricos pré-estabelecidos. 

Nesse momento, é preciso suspender pressupostos e olhar de forma abnegada, paciente e 

insistente para o que esse receptor empírico tem a dizer. Essa suspensão teórica foi, a 

princípio, desconcertante, mas a posteriori, revelou-se como experiência gratificante do 

processo.  

E, por fim, a questão da publicidade enquanto objeto de pesquisa. Após seis anos 

dedicados ao tema neste programa de pós-graduação, a publicidade revela-se como um objeto 

de estudo rico, multifacetado e complexo. E que adquire, na opinião de quem escreve essas 

linhas, uma relevância cada vez mais fundamental para a compreensão da sociedade e cultura 
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contemporâneas, uma vez que a cultura publicitária e a lógica de marca constituem um 

paradigma para a condução de processos políticos, produção cultural, ação social e 

construções identitárias coletivas e pessoais. Não que se considere o avanço voraz da lógica 

de marca a todas essas esferas, incluindo a própria constituição do “eu”, um valor positivo. 

Pelo contrário. Mas uma característica constituinte da contemporaneidade. É nesse sentido 

que o estudo da publicidade adquire suma importância para a compreensão do tecido social 

hodierno, para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o mesmo, e até mesmo 

para a possível proposição de uma práxis de conscientização dos consumidores. Que estes 

possam paulatinamente, transformar suas táticas em estratégias, em prol de relações mais 

equilibradas entre instituições, marcas e pessoas.   

Por fim, este trabalho deixa como tese, ou como sua contribuição particular, o olhar 

empírico, indutivo e etnográfico sobre a recepção da publicidade, e a compreensão do 

receptor da comunicação das marcas, como sujeito ativo na negociação de significados de sua 

produção simbólica. Espera-se, dessa forma, contribuir para o campo com uma visão mais 

dialógica e culturalista do processo comunicacional do gênero publicitário, em vias cruciais 

de transformação. Uma visão em que as concepções do fazer publicitário possam ser, 

inclusive em seus manuais e cursos universitários, mais humanistas e inclusivas em relação à 

divergência. Capazes de abraçar o receptor e sua atividade não somente em esquemas 

automatizados e consensuais, mas transformando-se num espaço de diálogo socialmente 

construtivo.  
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APÊNDICE 1 – FICHAS ANALÍTICAS DAS UNIDADES DE CONTEÚDO (UCs) 

 

CÓDIGO 
POSTAGEM 

1 

DATA 30/01/2016 

TÍTULO CHICO EXPLICA A DIFERENÇA ENTRE DIGITAL E DIGITAU 

FORMATO VÍDEO (40”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme comercial de 40” em sua versão para a internet (versão para TV teve 30”), em 
resposta aos comentários negativos sobre o neologismo “digitau”, criado para a 
primeira campanha de 2016. A campanha que apresentava o neologismo, chegou a 
ser denunciada ao CONAR por consumidores preocupados com a possível indução 
ao erro ortográfico, em particular junto às crianças, também representadas nas peças. 
No filme, seis operários de uma exibidora de outdoor comentam sobre o neologismo 
estampado num cartaz recém-colado por eles mesmos. Um deles, o Chico que dá 
título ao filme, explica ao colega que a palavra é um “neologismo” e que eles e tudo 
em volta são parte de um comercial e de uma “metalinguagem”. A narrativa transcorre 
em tom de humor sarcástico, sugerindo que mesmo um operário, um sujeito 
provavelmente menos letrado formalmente, é capaz de compreender que o 
neologismo em questão é um artifício sintático tipicamente publicitário. Dessa forma, 
a instituição desqualifica de forma zombeteira as críticas de um possível efeito 
“deseducador” sobre as pessoas menos letradas. O tema principal da mensagem é a 
própria publicidade do Itaú, daí a piada com o recurso da metalinguagem. O tom 
irônico do filme criado pela agência África é incomum à comunicação da marca. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Muita gente tem perguntado se digital é com U ou com L. Chamamos o Chico para 

nos ajudar a responder  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

2 

DATA 28/01/2016 

TÍTULO VEJA AS DICAS DE WILLIAM CRUZ DO SITE VÁ DE BIKE 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Na utilização da plataforma Medium, o Itaú se propõe a “contar histórias sobre cultura, 
educação, esporte, mobilidade urbana e ações que mudam o mundo para melhor”.  O 
post em questão é escrito por William Cruz, autor do Vá de Bike, blog dedicado à 
difusão da bicicleta como meio de transporte urbano e patrocinado pelo próprio Itaú. 
Nele, Cruz apresenta 7 aplicativos que se propõem a ajudar os ciclistas a melhor se 
movimentar no espaço urbano, oferecendo rotas de ciclovias, estações de bicicletas e 
redes sociais entre ciclistas. Na plataforma Medium, o texto obteve apenas 15 
curtidas e nenhum comentário. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Veja as dicas de William Cruz do site Vá de Bike. Pessoal quando você quer. Digital 

quando você precisa  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/VaDeBike/?fref=mentions
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

3 

DATA 27/01/2016 

TÍTULO DIGITAU É O APELIDO DO ITAÚ PARA ESSE MUNDO 
DIGITAL 

FORMATO VÍDEO (30”) 

DESCRIÇÃO:  

Video comercial de 30” que, através de locução off e gráficos que simulam a interface 
de um aplicativo de mensagens instantâneas, com caracteres e emoticons, explica de 
forma didática a diferença entre a palavra digital e o neologismo “digitau”. Segundo a 
locução, “o mundo é digital com ‘l’ e digitau com ‘u’ é o apelido do Itaú feito pra esse 
mundo”. O vídeo em questão foi a primeira tentativa da marca em explicar o que o 
neologismo significava. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Digitau é o apelido do Itaú para esse mundo digital. Conheça os nossos apps e venha 

para o mundo Digitau  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

4 

DATA 22/01/2016 

TÍTULO RACHAR A CONTA NO MUNDO DIGITAL É MUITO SIMPLES 

FORMATO VÍDEO (1’15”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme comercial de 1’15”, tem como objetivo mostrar a facilidade de transferência de 
dinheiro pelo aplicativo de transferências TOKPAG. O filme começa com o time de 
futebol feminino paulistano Pelado Real Futebol Clube, criado por cinco amigas em 
2011, preparando-se para uma partida. Cada lance da partida é então associado 
através de letterings interativos a uma etapa do processo de transferência via 
TOKPAG. “Abra o aplicativo”, por exemplo, associado à imagem de uma das atletas 
abrindo o case com acessórios esportivos. Aos 50”, tela de assinatura e então cerca 
de 20 segundos mostrando todo o processo em uma tela de celular. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Rachar a conta no mundo digital é muito simples. E para provar isso, as meninas do 
Pelado Real Futebol & Arte vão ensinar entre um lance e outro. Conheça o Tokpag: 
feitopra.vc/digitau 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

http://feitopra.vc/digitau
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

5 

DATA 22/01/2016 

FORMATO GIF ANIMADO 

TÍTULO PESSOAL QUANDO VOCÊ QUER. DIGITAL QUANDO VOCÊ 
PRECISA 

DESCRIÇÃO:  

Gif de tons corporativos (laranja e amarelo). De um prompt surgem as palavras 
“digital” e “digitau”. À primeira, é acrescida a sentença “Ortograficamente correto”. À 
segunda, a sentença “tecnologicamente feito para você”. Como mensagem de texto: 
Pessoal quando você quer. Digital quando você precisa ;) Conheça os apps e venha 
para o mundo digitau: feitopra.vc/digitau. O link encaminha para uma página 
corporativa que explica como baixar os 3 apps oferecidos pelo banco: app Itaú no 
celular, app Itaú Tokpag e app Itaú Pagcontas. A página ainda convida através de 
links, quem não é cliente a se cadastrar no banco. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Pessoal quando você quer. Digital quando você precisa ;) Conheça os apps e 
venha para o mundo digitau: feitopra.vc/digitau 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

http://feitopra.vc/digitau
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeitopra.vc%2Fdigitau&h=ATON6CoqcnGOSu4OScLF3STfbvbXGArQu6lTDWmEbWuE3n74FT98iJdZLZ_jwgDsX6XukAwwVNsMgVVIbI1-YxEhHZ72X7zkY5Vgdke7o4r-AGy5JjIi1-zoXv4NmJBO7txBWD7eAUceifudWv7RFmkT2y9RfsrYGA-NcgPb1R5-_cHJV6gpCCRgtJXk9aeezFYrzERRiolOFbZUXTKeDjZEAHjmu0wbFQesHwpDVErRNJ3SvM0FZkhPWgjBpRaaOn3gUfhTcdlOfIpvuIYEDB7qnuBiv67ol1qO4p0l
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

6 

DATA 21/01/2016 

TÍTULO DO BANCO À BICICLETA: SEIS APLICATIVOS QUE VÃO 
FACILITAR A SUA VIDA 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  
Um gif animado traz um celular em uma mão ao centro, tendo na tela a interface de um app 
Itaú. Imagens semelhantes com a mesma figura central, porém com mãos e cenários distintos 
vão se sucedendo: uma piscina, um sofá, uma ciclovia, um parque e um escritório, sugerindo a 
diversidade de contextos em que a tecnologia pode ser utilizada. O link encaminha para uma 
postagem na plataforma Medium, intitulado “Do banco à bicicleta: seis aplicativos que vão 
facilitar sua vida. A introdução fala da necessidade de se atualizar em termos de smartphone 
para acompanhar a evolução tecnológica oferecida pelos serviços mobile. Logo em seguida, o 
ideal de “constante evolução tecnológica” é associado ao Itaú, apresentado como pioneiro no 
uso da tecnologia desde o Itaúcheck (“avô dos caixas eletrônicos”) nos anos 1970, passando 
pelo uso do fax. Então são apresentados os 6 aplicativos oferecidos pelo banco, a saber: 

a) Itaú: aplicativo multifunções 
b) Tokpag: aplicativo para envio e recebimento de dinheiro 
c) Bike Itaú: aplicativo que dá acesso ao sistema de bicicletas oferecidos pelo banco em 

6 capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador e 
Belo Horizonte) 

d) Itaú Criança: aplicativo infantil com atividades lúdicas relacionadas aos livros da ação 
“Leia para uma criança”. 

e) Itaú empresas: app voltado para contas de pessoa jurídica 
f) Itaú Cinema: acesso à programação das salas de cinema mantidas pelo Itaú. 

No Medium, a postagem obteve 13 curtidas. 
TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Do banco à bicicleta: seis aplicativos que vão facilitar a sua vida ;-) Pessoal quando 
você quer. Digital quando você precisa. feitopra.vc/1ZEy8gX 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeitopra.vc%2F1ZEy8gX&h=ATO9E1ZAK8ON0wG7A1HSAABt9hoYADPWsk7SQJ9gt5a7EiuJfYyq0SlnH-5VQ99L4mSChBFuplNQJeORdrWNQ7igZzMYPJ9FVupUKQRUTYjxxTg9nH03U15ksz7psHvc5bcFybkJz5hXGf5G1KJlES9f7-Re_few4VhnvNy2M_xx1xtN_lA6mW-BkUs_5kAHDTVO4fDtaIEb3EaZetnaAz4DoQlHE1F9R_y6r9C5aWGZhGxOMBWzhuBvgFLd1LJu90f6396w2UYnXOvwGa6HbAJeE8Ct0s5RICqYLEaY
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

7 

DATA 29/12/2015 

TÍTULO CONHEÇA A HISTÓRIA DA DIRETORA DE RECURSOS 
HUMANOS ALESSANDRA PIMENTEL 

FORMATO VÍDEO (1’45”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme branded content de 1’45” no estilo “surpresa oferecida pela marca” tão 
popularizado em programas de auditório como os de Xuxa Meneghel e Luciano Huck. 
O filme sintetiza a história da gerente de recursos humanos Alessandra Pimentel, que 
nutria o sonho de se tornar fotógrafa profissional. A história revela, através de 
depoimentos do pai e do marido, que a jovem se especializou através de cursos. O 
esquema de surpresa acontece quando o Itaú monta uma exposição com as obras de 
Alessandra e a leva sem que saiba do que se trata. A moça é surpreendida pela 
exposição, pela presença do pai e do marido. O momento é “coroado” com a chegada 
do renomado fotografo brasileiro J. R. Duran. O discurso apresentado em locução off 
e letterings promove o ideal de auto-realização, associado ao banco pelo tema 
“descubra o seu motivo para investir”. O banco é apresentado como um orientador 
confiável em termos de investimento. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Conheça a história da diretora de Recursos Humanos Alessandra Pimentel, que 

descobriu no sonho de ser fotógrafa um motivo para investir ;-) Conte pra gente o 
que te motiva. 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

8 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO FAÇA UM DOWNLOAD SÓ DE COISAS BOAS 

FORMATO VÍDEO (2’) 

DESCRIÇÃO:  

Filme comercial institucional de fim de ano da marca Itaú. Criado pela África com 
envolvimento pessoal do próprio Nizan Guanaes, o filme é uma sequência de 
imagens que “veste” o texto em off, interpretado por Fernanda Montenegro. De 
maneira poética e inteligente, o texto utiliza a retórica publicitária traçando analogias 
entre expressões do ambiente digital com ações das relações interpessoais, como 
“não é o GPS que vai guiar a sua vida”, “não é o wi-fi que mantém nossa conexão 
com aquelas coisas inexplicáveis”, ou “faça um download só de coisas boas”. O texto 
segue a tradição de aconselhamentos para um balanço de fim de ano. E em tom 
prescritivo, aconselha o espectador a dedicar mais tempo à vida e às relações off-line. 
Ao fim, a assinatura com as palavras “Itaú. Digital, mas pessoalmente feito pra você” 
e os letterings “Feliz 2016”. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Neste fim de ano faça um download só de coisas boas <U+2764>. Acesse 
http://feitopra.vc/feliz16 e compartilhe essa mensagem com que você gosta. 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[IMAGEM NÃO-RECUPERADA] 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

9 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO ROTEIRISTA DE SÉRIES COMO OS NORMAIS 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Texto escrito pela atriz, escritora, roteirista e apresentadora de televisão carioca 
Fernanda Young. No estilo mordaz, ágil e irreverente da autora, traz conselhos de 
ano novo sobre comportamento. O texto é estruturado em tópicos ou no formato de 
lista tão popular no ambiente digital. Não há nenhuma menção à marca e a única 
aproximação com seu universo simbólico parece ser a presença de algumas poucas 
dicas sobre etiqueta digital. No Medium, o texto de Fernanda conquistou 552 curtidas 
e 17 comentários, todos bastante elogiosos, tendo a identificação pessoal com as 
palavras de Young como tônica. Ao fim do post, recomendação de outra postagem do 
mesmo gênero, escrita por Danuza Leão. Menos inspirado e bem mais convencional, 
o texto de Danuza obteve no Medium, 54 curtidas e 3 comentários, sendo dois de 
avaliação negativa. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Roteirista de séries como Os Normais, Fernanda Young preparou uma lista de coisas 

que você precisa deixar para trás em 2015.  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/Fernanda-Young-206621792716402/?fref=mentions
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

10 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO ALÊ YOUSSEF PREPAROU UMA SÉRIE DE DICAS 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Produtor cultural, colunista de política na Revista Trip e comentarista no programa 
Esquenta (TV Globo), Alê Youssef assina um texto breve, sobre a importância de não 
se fechar em “condomínios” ou espaços fechados, seja na vida off-line como na on-
line. No Medium, o texto obteve 18 curtidas e 2 comentários elogiosos, tendo a 
ratificação das palavras do autor como tônica. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Alê Youssef preparou uma série de dicas imperdiveis para você se organizar melhor 

em 2016  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/aleyoussef/?fref=mentions
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

11 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO MUITO ALÉM DE UM SIMPLES ‘LIKE’ 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Intelectual a frente do projeto do marco civil brasileiro, Ronaldo Lemos tornou-se 
figura popularmente reconhecida após sua participação como comentarista do 
programa Esquenta (TV Globo) e da Globonews. O texto de Lemos é uma pílula 
superficial sobre as oportunidades sociais geradas pela tecnologia digital. De forma 
entusiasmada, o autor exemplifica com as possibilidades de se conseguir emprego 
através dos laços fracos gerados pela internet e grupos no WhatsApp. O texto não 
traz qualquer menção à marca ou produtos Itaú. Seu tema tem uma aproximação do 
universo simbólico. No Medium, obteve 22 curtidas. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Muito além de um simples ‘like’: Ronaldo Lemos mostra como transformar as redes 

sociais em ferramentas para abrir novos caminhos em 2016  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/lemosronaldo/?fref=mentions
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

12 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO A FUTURISTA LALA CLAUDIA DEHEINZELIN 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

A atriz Lala Deheinzelen se tornou especialista em economia criativa e 
desenvolvimento sustentável. A autora apresenta um discurso idealista sobre criação 
colaborativa, sustentabilidade e convergência, que são as tônicas do seu projeto 
denominado Fluxonomia 4D. O texto é estruturado em forma de tópicos/lista. Em 
muitos trechos, o discurso de Lala se alinha com a retórica Itaú: “mudar o mundo”, 
“investir seus tesouros”, “iniciativas que já são futuros no presente”. O que, numa 
primeira leitura, pode levar o leitor a pensar em um texto “encomendado”. Mas, uma 
rápida pesquisa sobre os projetos da atriz, revela que trata-se apenas de uma 
coincidência. Ainda que desejável, do ponto de vista da marca. No Medium, 42 
curtidas e dois comentários elogiosos.  

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

A futurista Lala Claudia Deheinzelin preparou uma lista com sete exercícios simples 

para mudar o mundo sem sair de casa  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/laladeheinzelin/?fref=mentions
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

13 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO AOS 93 ANOS DONA JOVINA É PROVA 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Postagem institucional, conta a história de uma senhora vítima de AVC, que 
promoveu sua recuperação através de práticas como alongamento e bicicleta. 
Através da história de dona Jovina são apresentados 2 programas de ação social. O 
primeiro deles, do próprio Itaú, é o Itaú Viver Mais, voltado para a qualidade de vida 
na terceira idade e que oferece atividades nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Porto Alegre. O segundo é o Bike Anjo, patrocinado pelo banco, em 
que ciclistas se mobilizam para ajudar as pessoas a aproveitar a vida sobre duas 
rodas. No Medium, 12 curtidas. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Nunca é tarde para começar! Em 2015, aos 93 anos, Dona Jovina andou de bicicleta 

pela primeira vez. E você, o que vai fazer de diferente em 2016? Conta pra gente  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

14 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO TRANSFORMAR OS MITOS DA CULTURA INDÍGENA EM UM 
JOGO 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Matéria sobre o projeto “Huni Kuin – os caminhos da jiboia”, idealizado pelo 
antropólogo Guilherme Meneses de 27 anos, que a partir de uma pesquisa 
etnográfica cria um game baseado na mitologia dos índios kaxinawá, da Amazônia. O 
projeto foi viabilizado pelo reconhecido programa de fomento cultural Rumos, do 
próprio Itaú. O texto tem o estilo de uma matéria jornalística de cunho inspirador (o 
sonho da realização artística) e o programa Rumos e a marca Itaú são citados duas 
vezes, de maneira discreta. No Medium, 25 curtidas. Ao fim da matéria, breve texto 
institucional convida o leitor a conhecer o programa Rumos (hiperlink) e realizar seu 
sonho artístico. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Transformar os mitos da cultura indígena em um jogo de aventura para computador, 

essa foi a grande realização do antropólogo Guilherme Meneses em 2015  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

15 

DATA 23/12/2015 

TÍTULO PENSANDO EM ABRIR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO EM 2016? 

FORMATO ARTIGO PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

A postagem do Medium traz uma matéria sobre o projeto Bloo Chef, empreendido por 
dois jovens casais. A ideia é disponibilizar através de plataforma on-line, chefs e 
menus especiais a preços acessíveis, para pequenos grupos de amigos na própria 
residência dos clientes. As características de inovação e criação de um novo nicho de 
mercado para os chefs é valorizada no texto. Na matéria em si, nenhuma menção à 
marca. Após a matéria, texto institucional ressalta que o projeto em questão é 
apoiado pelo Cubo Itaú, uma espécie de incubadora de Startups, mantida pelo banco 
na cidade de São Paulo. No Medium, 13 curtidas. Post recomendado: 7 formas de 
mudar o mundo sem sair de casa (Lala Deheinzelin). 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Pensando em abrir seu próprio negócio em 2016? Conheça o Bloochef, um projeto 

criado por um grupo de amigos e que vai deixar você com água na boca  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/Bloochef/?fref=mentions
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16 

DATA 12/12/2015 

TÍTULO DE TODOS OS APLICATIVOS QUE VOCÊ USA 

FORMATO VÍDEO (2’) 

DESCRIÇÃO:  

Filme comercial institucional de fim de ano da marca Itaú. Criado pela África com 
envolvimento pessoal do próprio Nizan Guanaes, o filme é uma sequência de 
imagens que “veste” o texto em off, interpretado por Fernanda Montenegro. De 
maneira poética e inteligente, o texto utiliza a retórica publicitária traçando analogias 
entre expressões do ambiente digital com ações das relações interpessoais, como 
“não é o GPS que vai guiar a sua vida”, “não é o wi-fi que mantém nossa conexão 
com aquelas coisas inexplicáveis”, ou “faça um download só de coisas boas”. O texto 
segue a tradição de aconselhamentos para um balanço de fim de ano. E em tom 
prescritivo, aconselha o espectador a dedicar mais tempo à vida e às relações off-line. 
Ao fim, a assinatura com as palavras “Itaú. Digital, mas pessoalmente feito pra você” 
e os letterings “Feliz 2016”. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

De todos os aplicativos que você usa, nenhum é melhor que o aplicativo que já está 
dentro de você. Seu coração <U+2764> Clique e assista. 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

17 

DATA 04/12/2015 

TÍTULO QUER UMA DICA PARA FAZER A PEDALADA RENDER 
AINDA MAIS? 

FORMATO VÍDEO (30”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme de 30” ensina de forma lúdica e didática receita de isotônico natural para 
aumentar o rendimento dos ciclistas. O vídeo não se configura como um comercial 
pela ausência de assinatura, por exemplo. Mas a associação com a marca se dá pela 
bicicleta do sistema Itaú, pela constante referência às cores azul e laranja (em todos 
os detalhes da encenação) e pelo slogan do programa de bicicletas: Ir de bike. Isso 
muda o mundo. A ausência de uma formatação mais comercial está provavelmente 
associada à estratégia de compartilhamento espontâneo, uma vez que a presença 
ostensiva de uma marca pode desestimular esse processo. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Quer uma dica para fazer a pedalada render ainda mais? Faça seu próprio isotônico! 

Olha como é fácil ;-)  Ir de bike #issomudaomundo 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/issomudaomundo?source=feed_text&story_id=943058859077113
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DATA 18/11/2015 

TÍTULO TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE INVESTIMENTO? 

FORMATO VÍDEO (45”) 

DESCRIÇÃO:  

Video de 45”, misto de locução off com infográficos animados. O propósito do vídeo é, 
em tom didático, estimular o consumidor a enviar suas dúvidas sobre investimento via 
plataformas sociais do banco, usando a hashtag #invista. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Tem alguma dúvida sobre investimento? Envie sua pergunta com #invista aqui nos 

comentários que a gente responde pra você  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/invista?source=feed_text&story_id=939738539409145
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19 

DATA 24/11/2015 

TÍTULO ERA UMA VEZ UMA MENINA CHEIA DE IMAGINAÇÃO 

FORMATO VÍDEO (1’50”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme branded content de 1’50” no estilo “surpresa oferecida pela marca” tão 
popularizado em programas de auditório como os de Xuxa Meneghel e Luciano Huck. 
Conta a história da garota Júlia, moradora do bairro de Brasilândia, na cidade de São 
Paulo. Um dos livros da coleção Leia para uma criança do Itaú, tem a assinatura de 
uma princesa. A garota escreve uma carta para essa princesa convidando-a para vir a 
sua casa e pede que seus pais coloquem nos Correios. O pai comenta com sua 
gerente do Itaú, que faz a ponte com a instituição. A marca prepara então uma 
surpresa, em que uma princesa visita a garota em uma suntuosa carruagem. O vídeo 
é assinado pelo programa Leia para uma criança, e finalizado com a marca Itaú. A 
produção sofisticada e a trilha sonora são bem competentes na criação de uma 
ambiência emocional. A princesa e a carruagem trazem de forma sutil, detalhes nas 
cores corporativas. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Era uma vez uma menina cheia de imaginação que era apaixonada por contos de 

fadas... e foi protagonista de um ;-) Conheça essa história! Leia para uma criança 
#issomudaomundo 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/issomudaomundo?source=feed_text&story_id=939057716143894
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20 

DATA 17/11/2015 

TÍTULO TODO MUNDO TEM UM MOTIVO PARA INVESTIR 

FORMATO VÍDEO (30”) 

DESCRIÇÃO:  

Filme comercial de 30” que divulga o programa de investimentos do banco, 
estimulando o consumidor a contatar o banco através da hashtag #invista. O 
investimento é apresentado como um trampolim para realização de sonhos como 
viagem, casamento e futuro dos filhos. O comercial tem um tom emocional, com 
encenações relativas a aspirações e sonhos mais comuns, como casamento, filhos e 
viagens.  

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Todo mundo tem um motivo para investir, conte pra gente o seu e aproveite para tirar 

suas dúvidas aqui com a #invista  

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/invista?source=feed_text&story_id=936310489751950
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DATA 14/11/2015 

TÍTULO QUAL É O SEU ESPAÇO FAVORITO PARA LER? 

FORMATO ANIMAÇÃO EM VÍDEO 

DESCRIÇÃO:  

Gif animado que tem como figura central duas mãos segurando um livro aberto, do 
qual se destaca a palavra leia, como um recorte pop up. O cenário a volta vai 
mudando, conotando a ideia de que a leitura pode ser feita nos mais diversos 
ambientes e situações. O gif não tem nenhuma assinatura, porém como sempre, o 
laranja cria uma conexão visual com a marca.  

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

A literatura nos leva a novos lugares ;-) Qual é o seu espaço favorito para ler? Leia 
para uma criança #issomudaomundo 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/issomudaomundo?source=feed_text&story_id=934725643243768
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DATA 13/11/2015 

TÍTULO LITERATURA E MODA COMBINAM? 

FORMATO ARTIGO EM PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Postagem do Medium em formato de matéria jornalística, apresenta o trabalho do 
consagrado estilista brasileiro Ronaldo Fraga como ilustrador de livros infantis. Em 
depoimentos, Fraga relata seu processo criativo e a tentativa de unir o universo da 
moda à literatura infantil. Nenhuma menção à marca ou ao programa Leia para uma 
criança. Ao fim do texto, apenas uma lista com 7 hiperlinks para outras postagens 
relativas à literatura infantil. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Literatura e moda combinam? Para Ronaldo Fraga, destaque da SPFW e ilustrador 
de livros infantis, os dois mundos só se complementam <3 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

23 

DATA 13/11/2015 

TÍTULO REUNIMOS AQUI TODOS OS HERÓIS DA HISTÓRIA MAIS 
ENCANTADA QUE EXISTE 

FORMATO ÁLBUM DE FOTOS 

DESCRIÇÃO:  

Álbum de fotos colaborativo, composto pelas fotos enviadas por leitores do programa 
Leia para uma criança. A proposta é que através de um aplicativo de celular, eles 
tirassem uma foto de um momento de leitura com um dos livros do programa. O app 
automaticamente inseria letterings com a frase “Eu leio para [nome da criança]”. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Reunimos aqui todos os heróis da história mais encantada que existe: o 
desenvolvimento de uma criança. Use o seu poder mais especial, leia para uma 
criança e mude o mundo dela. 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

24 

DATA 12/11/2015 

TÍTULO ESTE ANO, A COLEÇÃO ITAÚ CRIANÇA ACABOU 

FORMATO CARD 

DESCRIÇÃO:  

Imagem composta de um mosaico das fotos da proposta colaborativa ao fundo, o 
sapo mascote do programa à frente e o texto “Mais de 4 milhões de livros distribuídos 
gratuitamente” / “Leia para uma criança; #issomudaomundo [assinatura padrão do 
programa]”. O texto da postagem anunciava que o encerramento do programa para o 
ano de 2015 e disponibilizava um hiperlink para a página do programa. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Este ano, a Coleção Itaú Criança acabou. Mas essa história continua cada vez que 
você lê para uma criança. Confira sugestões de títulos no http://feitopra.vc/1K6tBuW 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

http://feitopra.vc/1K6tBuW
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CÓDIGO 
POSTAGEM 

25 

DATA 11/11/2015 

TÍTULO CONVERSAMOS COM AUTORES INCRÍVEIS 

FORMATO:  ARTIGO EM PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Postagem do Medium traz três entrevistas com autores de livros infantis, que falam 
sobre seu processo criativo, bem como sobre as características de uma boa história 
infantil. São eles o casal Mary e Eliardo França, a filósofa Márcia Tiburi e Eva Furnari. 
Na postagem não existe nenhuma menção ao programa Leia para uma criança ou à 
marca Itaú. Ao fim do texto, recomendação para 7 outras postagens sobre literatura 
infantil do próprio canal. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Conversamos com autores incríveis para saber como é a experiência de escrever 
para os mais novos – e por que isso é tão importante ;) Leia para uma criança 
#issomudaomundo 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 

 
 

  



244 

 

CÓDIGO 
POSTAGEM 

26 

DATA 09/11/2015 

TÍTULO EXISTE LUGAR CERTO PARA LER PARA UMA CRIANÇA? 

FORMATO:  ARTIGO EM PLATAFORMA MEDIUM 

DESCRIÇÃO:  

Postagem do Medium em forma de matéria jornalística apresenta o escritor 
modernista Mário de Andrade como um agente fundamental na criação de bibliotecas 
infantis. O projeto de Mário era a criação de espaços de leitura multifuncionais e com 
programas voltados para a formação do “espírito de civilidade” nos pequenos. Após 
esse prelúdio, o texto ganha o caráter mais utilitário, indicando possíveis cenários 
para o momento de leitura, como parques e espaços culturais em várias capitais 
brasileiras. A única menção à marca Itaú é a indicação do cantinho da leitura, no Itaú 
Cultural, capital paulista. Ao fim do texto, recomendação para 7 outras postagens 
sobre literatura infantil do próprio canal. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Existe lugar certo para ler para uma criança? Confira nossa lista de ambientes 
gostosos de leitura em todo o Brasil ;-) Leia para uma criança  #issomudaomundo 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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CÓDIGO  
POSTAGEM 

27 

DATA 03/11/2015 

TÍTULO REUNIMOS AQUI TODOS OS HERÓIS DA HISTÓRIA MAIS 
ENCANTADA QUE EXISTE 

FORMATO ÁMBUM DE FOTOS 

DESCRIÇÃO:  

Álbum de fotos colaborativo, composto pelas fotos enviadas por leitores do programa 
Leia para uma criança. A proposta é que através de um aplicativo de celular, eles 
tirassem uma foto de um momento de leitura com um dos livros do programa. O app 
automaticamente inseria letterings com a frase “Eu leio para [nome da criança]”. 

TEXTO DE APRESENTAÇÃO: 

Reunimos aqui todos os heróis da história mais encantada que existe: o 
desenvolvimento de uma criança. Use o seu poder mais especial, leia para uma 
criança e mude o mundo dela. 

IMPRESSÃO DA POSTAGEM: 
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APÊNDICE 2 – PLANILHA DE CODIFICAÇÃO DAS UCS 
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APÊNDICE 3 – AMOSTRA DE PLANILHA DE EXTRAÇÃO DE COMENTÁRIOS VIA   

                               SOFTWARE R 

 

 


