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Apresentação 
Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Introdução 
 

Entender o consumo não é uma tarefa fácil, e por isso muitas áreas do 

conhecimento já enfrentaram e continuam enfrentando o problema: as 

abordagens econômicas, clássica e crítica; o viés sociológico, dominante nos 

anos 1960 e 1970, responsável pela noção de sociedade do consumo; a mais 

recente antropologia do consumo, em busca de um conceito universal de 

consumo, aplicável às sociedades tanto industriais quanto pré-industriais; entre 

outras. Essas abordagens disciplinares geraram e continuam gerando uma 

ampla gama de conceitos, como fetichismo da mercadoria, consumo conspícuo, 

estética da mercadoria, retórica da imagem, sociedade do espetáculo, cultura do 

consumo etc. Não causa surpresa constatar essa produção incessante de 

conceitos, pois o próprio consumo é um fenômeno em constante transformação. 

Em ensaio dedicado à mais recente crise do capital, decorrente da pandemia do 

novo coronavírus, o geógrafo David Harvey mostra as atuais transformações do 

consumo, como o decrescimento de formas baseadas em experiência (o turismo 

internacional, principalmente) e o crescimento das chamadas “economias de 

plataforma” (Netflix, Ifood, Facebook etc.). 

A proposta do simpósio temático “Publicidade, Marketing e Consumo” é 

discutir sobre o papel da imagem na cultura do consumo, bem como a relação 

entre comunicação visual, comportamento do consumidor e atividades 

correlatas (publicidade, marketing, design, moda etc.). Procura-se assim propor 

novos problemas e/ou repensar contribuições anteriores, bem como abordar 

casos específicos e/ou atuais. Neste sentido, o presente volume aborda o 

discurso publicitário a partir de problemas e temas variados, como o endosso por 

meio de celebridades, a construção de sentido no agronegócio, o uso de 

arquétipos no marketing de luxo e a diversidade LGBTQIA+ no contexto da 

pandemia do novo coronavírus. A abordagem neurocognitiva do efeito da 

imagem publicitária também se faz presente, enfocando questões e ferramentas 

como memória, consumo e eye tracking. Por fim, vale destacar as relações entre 

cultura do consumo e entretenimento, em estudos sobre espetacularização de 

museus, marketing esportivo e indústria de jogos eletrônicos. 

Boa leitura! 

Denize H. Lazarin, Rodolfo R. Londero, Camila G. P. de Paiva 
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“Agro – A Indústria Riqueza do Brasil”: construção de sentido 
por meio das imagens na campanha da Rede Globo 

 
 

Carolina Venancio MAGALHÃES 1 
 

Introdução 
O presente trabalho se debruça sobre a campanha “Agro – A Indústria 

Riqueza do Brasil” da Rede Globo de Televisão para analisar de que forma as 

imagens veiculadas na campanha contribuem para a construção de um novo 

imaginário sobre o Agronegócio. Para isso, será feita uma revisão bibliográfica 

sobre as formas de representação do agronegócio na mídia e uma revisão 

bibliográfica sobre as análises do discurso da campanha para, então, analisar as 

imagens e buscar elucidar de que forma elas trabalham na construção dessa 

narrativa.  

A partir da década de 1990, começa a ser possível observar os resultados 

de um processo de inserção do capitalismo dentro do campo, chamado de 

Revolução Verde. Nesse sentido, o agronegócio se apresenta como modelo que 

assume um conjunto de práticas relacionadas à agricultura que funcionam dentro 

da lógica capitalista. Segundo Sousa (CARDOSO, SOUSA, REIS, 2019. p. 839), 

“o agronegócio é redefinido no discurso apologético do Estado como um conjunto 

de negócios relacionados à agricultura”. Dentro desse modelo, é importante 

ressaltar o apoio do Estado ao setor, por meio da Frente Parlamentar 

Agropecuária, comumente conhecida como Bancada Ruralista, mas também por 

políticas de incentivo ao setor. No entanto, o Estado não é o único aparelho 

hegemônico apoia o setor do agronegócio. Ele também se alia com a mídia para 

a “construção de narrativas que conquistem o consenso coletivo em relação a 

uma imagem positiva do setor enquanto modelo econômico de sucesso.” 

(GOMES E SOUZA, 2019, p.2). 

Segundo Guilherme Delgado, os elementos que tornaram possível a 

consolidação do agronegócio enquanto principal modelo de produção rentáveis 

ao país são: 
 

                                                            
1 Carolina Venancio Magalhães: graduanda em Comunicação Social com habilitação em 
Rádio/Tv na ECO/UFRJ, bolsista de iniciação científica pelo CNPq na Fundação Casa de Rui 
Barbosa, faz parte do grupo de pesquisa EPCC coordenado por Eula D.T. Cabral. 
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Uma bancada ruralista ativa, com ousadia para construir leis 
casuísticas e desconstruir regras constitucionais; Uma Associação de 
Agrobusiness, ativa para mover os aparatos de propaganda para 
ideologizar o agronegócio na percepção popular; Um grupo de mídias 
– imprensa, rádio e TV nacionais e locais, sistematicamente 
identificado com formação ideológica explícita do agronegócio; Uma 
burocracia (SNCR) ativa na expansão do crédito público (produtivo e 
comercial), acrescido de uma ação específica para expandir e 
centralizar capitais às cadeias do agronegócio (BNDES); Uma 
operação passiva das instituições vinculadas à regulação fundiária 
(INCRA, IBAMA e FUNAI), desautorizadas a aplicar os princípios 
constitucionais da função social da propriedade e de demarcação e 
identificação e da terra indígena; Uma forte cooptação de círculos 
acadêmicos impregnados pelo pensamento empirista e 
completamente avesso ao pensamento crítico (DELGADO, 2013a, p. 
61). 

 
Há, portanto, um conjunto de instituições que dão suporte ao agronegócio. 

Assim, as corporações midiáticas são um dos principais pilares para a 

consolidação e difusão do setor rural. A partir desse processo de mecanização 

do campo e o aumento da produtividade, o agronegócio se coloca enquanto o 

principal modelo de negócios rentáveis ao país.   

Em 2016 a Rede Globo de Televisão começou a veicular a propaganda 

“Agro – a Industria Riqueza do Brasil”. Ao longo de seis anos, mais de 50 spots 

foram veiculados dentro do projeto, cumprindo um papel fundamental na 

propaganda de divulgação do agronegócio. No entanto, a campanha apresenta 

apenas uma face desse modelo, que carrega consigo grandes contradições e 

conflitos no que tange campo brasileiro.  

Dessa forma, o trabalho buscará elucidar as contradições intrínsecas no 

agronegócio para lançar um olhar crítico sobre a forma que ele se representa na 

mídia através da propaganda do agronegócio. Além disso, realizará uma revisão 

sobre Análise do Discurso da Propaganda para entender de que forma as 

imagens veiculadas contribuem para a construção de sentido desejada. 

 

2. Agronegócio: contradições essenciais 

 Segundo Carolina Otaviano, “a Revolução Verde é considerada como a 

difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na 

produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu 

principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização das técnicas 

utilizadas” (OTAVIANO, 2010, p. 1). 
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Entendendo que o capitalismo existe nas suas contradições e se perpetua 

nas desigualdades que promove, o processo de inserção do capitalismo no 

campo não poderia ter características diferentes. Esse processo, que em tese 

levaria grandes benefícios às populações de países em desenvolvimento, gerou 

severos impactos ambientais e sociais expondo suas contradições. No Brasil, o 

processo de modernização da agricultura se deu no contexto da Ditadura Militar, 

onde foram inseridas técnicas modernas para o aumento da produtividade, mas 

sem nenhuma alteração na estrutura fundiária brasileira, por exemplo. 

Em Andrades e Giamini (2007), as autoras fazem uma breve análise sobre 

os impactos da Revolução Verde no Brasil. Elas afirmam que: 
 

Segundo Zamberlam e Froncheti (2001), os impactos ambientais, 
econômicos e sociais acarretados pela modernização da agricultura 
baseiam se no uso intensivo dos pacotes tecnológicos, na 
mecanização do trabalho, na união entre agricultura e indústria, na 
seleção das espécies, na monocultura, no latifúndio e no consumo 
desmedido (ANDRADES, GIAMINI. 2007, p. 21). 

 
A união entre agricultura e indústria aparece na popularização do termo 

agronegócio durante os anos 90 no Brasil. “O gerenciamento de um negócio que 

envolve muito mais que uma planta industrial ou um conjunto de unidades 

agrícolas é uma das tônicas da ideia de “agronegócio” (LEITE, HEREDIA, 

PALMEIRA, 2010, p. 160). 

Essa fusão trouxe algumas mudanças nas estruturas da agricultura 

brasileira, no entanto, o modelo de monocultura em latifúndios para exportação 

permaneceu sendo a máxima deste negócio. Segundo Thiago Oliveira de 

Andrades e Rosângela Nasser Ganimi, uma dessas mudanças está “no âmbito 

da escolha do produto a ser cultivado, dando preferência às monoculturas do 

tipo exportação, como: soja, milho, algodão, arroz.” 

A preferência de grande parte dos estabelecimentos rurais em cultivar 

commodities para exportação já introduz um contraste no que diz respeito ao 

abastecimento interno: se o agronegócio produz para o mercado externo, quem 

realmente produz para alimentar os brasileiros são os pequenos e médios 

agricultores com práticas da agricultura familiar, de acordo com Marco Antonio 

Mitidiero Junior, Humberto Junior Neves Barbosa e Thiago Hérick de Sá no 

trabalho Quem Produz Comida para o Brasileiros? 10 Anos do Censo 

Agropecuário 2006. Dentro desta lógica, se o capital está voltado esses produtos 
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de alto valor no mercado externo, como trigo, soja e carne bovina, 

financeiramente seus produtores terão mais investimento estatal e empresarial. 

Nesse sentido, os lucros adquiridos com o aumento da produtividade não são 

apropriados pelo pequeno produtor rural. Dessa forma o modelo de agronegócio 

também implica na concentração de renda no campo (OTAVIANO, 2010, p. 2).  

As formas de concentração também aparecem no processo de 

verticalização onde “os grandes grupos controlam hoje a produção de insumos, 

o armazenamento, o beneficiamento e a venda.” (LEITE E MEDEIROS, 2012, p. 

84); e na concentração de terras, uma vez que: 
 

A expansão do agronegócio no Brasil está intimamente ligada à 
disponibilidade de terras. Assim, para os empresários do setor, além 
das terras em produção, é necessário ter um estoque disponível para 
a expansão.  Isso tem provocado um constante aumento dos preços 
das terras, tanto em áreas onde o agronegócio já se implantou quanto 
nas áreas que podem possibilitar o crescimento da produção (LEITE; 
MEDEIROS apud CALDART et al, 2012, p. 85).  

 
Assim, a necessidade constante de novas terras provoca o aumento das 

tensões no campo e dos conflitos fundiários, trazendo novas tônicas à Questão 

da Agrária no Brasil. Os conflitos de terras entre fazendeiros latifundiários e 

pequenos, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e movimentos 

socais dos trabalhadores sem-terra, sempre existiram, no entanto, a partir do 

fortalecimento do agronegócio no país, essas tensões se tornaram ainda mais 

frequentes. A Comissão Pastoral da Terra contabilizou 1.576 ocorrências de 

conflitos por terra em 2020, o maior número desde 1985, quando o relatório 

começou a ser publicado, 25% superior a 2019 e 57,6% a 2018.2 

Não são apenas as dinâmicas de concentração que marcam a 

consolidação do modelo do agronegócio no país. No âmbito ambiental os 

impactos também são severos. Esse modelo se baseia no incentivo ao uso de 

modelos tecnológicos como insumos agrícolas, sementes geneticamente 

modificadas, assim como utiliza meios de energia não renováveis, além de 

contribuir para o desmatamento, degradação e contaminação do solo. 

Além disso, o uso de modelos tecnológicos não foi bem adaptado por 

todos os produtores. O incentivo ao uso dessas novas tecnologias, provoca uma 

                                                            
2 Comissão Pastoral da Terra – Conflitos no Campo 2020. Disponível em 
<https://www.cptnacional.org.br/publicacao/summary/41-conflitos-no-campo-brasil-
publicacao/14242-conflitos-no-campo-brasil-2020> 
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dependência do produtor rural à essas técnicas, minando sua autonomia na 

produção e contribuindo para o apagamento de técnicas tradicionais de cultivo. 

Em torno dessa questão gera-se a discussão sobre soberania alimentar que é: 
 

[…] o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 
garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na 
pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a 
diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de 
produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços 
rurais [...] (Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, Havana, 2001). 

 
Tendo em vista as contradições supracitadas, que são essenciais ao 

agronegócio, é possível entender a necessidade desse setor de construir uma 

imagem benéfica e que ressalte seus pontos positivos. Nesse sentido, ele utiliza 

da mídia enquanto aliada para ressoar essas mensagens. 

 
3. Agronegócio na Mídia 

Assim como os processos de modernização do da agricultura foram 

medidas dentro de uma política de desenvolvimento do país, a execução de 

obras de ampliação e modernização do sistema de telecomunicações, que 

permitiu maior alcance das redes de televisão no Brasil, passando assim a terem 

uma “influência de abrangência nacional na promoção e venda de bens de 

consumo em larga escala”, também se deu no contexto da Ditadura Militar numa 

investida para promover o crescimento econômico e integração nacional. 

(MATTOS, 1990, apud CALAÇA, 2019). Nos anos seguintes, o que se observou 

foi um processo de popularização da TV aberta e sua definição enquanto 

principal meio de comunicação de massa do Brasil. 

A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua)3 de 2017, publicada em fevereiro de 2018, que teve como foco acesso 

à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal, 

identificou que apenas a TV aberta está presente em 97,2% dos domicílios 

brasileiros. É importante ressaltar a importância da TV no Brasil para possibilitar 

                                                            
3 Uso de internet, televisão e celular no Brasil. IBGE Educa. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/ jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-
no-brasil.html. Acesso em 15 de dezembro de 2019. 
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a compreensão de que as aproximações entre agronegócio e mídia se darão 

principalmente por este meio de comunicação.   

O agronegócio é representado na mídia em diversas formas. Segundo a 

autora Rejane Vasconcelos Carvalho: 
 

O termo representação é utilizado em três principais acepções: a) 
“imagem”ou ideia que se faz de algo ou de alguém; b) encenação 
teatral; c) transferência feita por alguém a um terceiro, do direito de 
falar e agir em seu nome, de “representá-lo” em termos jurídicos, 
sociais ou políticos (CARVALHO, 2004, p. 517). 

 

A partir da terceira noção, os dados trazidos pelas autoras Suzy dos 

Santos e Janaine Aires no livro Sempre foi pela família trazem à luz algumas 

formas de representação do agronegócio dentro da mídia. Segundo elas, dos 30 

maiores políticos donos de terras, “pelo menos 26,6% são donos de emissoras 

de televisão”. O agronegócio se representa na política por meio da Frente 

Parlamentar Agropecuária, e os mesmos políticos latifundiários se representam 

nos meios de comunicação visto que são os próprios donos das emissoras. Ao 

aproximarem a economia política da comunicação, com a questão fundiária e a 

representação na política, as autoras mostram como as relações de poder no 

Brasil se convergem de forma a promover a manutenção do status quo das elites 

nacionais.  

O agronegócio também é representado pela mídia por meio das 

emissoras de TV têm seu conteúdo inteiramente voltados para o campo 

brasileiro. Essas emissoras “surgem no momento da reestruturação do Brasil 

rural, com o avanço da modernização agrícola, quando o rural estava ganhado 

destaque na economia brasileira por meio do agronegócio (MACIEL, SANTOS E 

SILVA, 2018). Elas são, em sua grande maioria, emissoras de televisão aberta. 

Entre os principais nomes estão o Canal do Boi (1995); Canal Rural”(1997), TV 

Terra Viva (2005), Agrocanal, Conexão BR e Novo Canal. Das emissoras 

listadas, todas, com exceção da TV Terra Viva que é do Grupo Bandeirantes, e 

o Canal Rural que pertence à J&F (empresa que controla a JBS, uma das 

maiores empresas de alimentos do mundo), fazem parte do Sistema Brasileiro 

de Agronegócio. O SBA surge em 1995 e se torna “uma importante aliada das 

empresas que necessitavam comunicar aos milhares de produtores rurais do 
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Brasil, agregando valor ao produto com abrangência e cobertura.”4. Ainda 

segundo as informações apresentadas no próprio site do Sistema Brasileiro do 

Agronegócio, 72% dos telespectadores são donos de propriedades, sendo 42% 

das grandes propriedades brasileiras. “77% dos pecuaristas com mais de 2.000 

bovinos; 64% dos produtores de leite com mais de 1 milhão de litros/mês, 49% 

dos produtores de soja com mais de 2.000ha plantados e 51% dos produtores 

com mais de 10 máquinas agrícolas na propriedade” são o público desses 

canais. Essa pesquisa é realizada pela IPSOS MARPLAN a pedido do próprio 

SBA, de modo a mapear os setores e o perfil da audiência. 

 No entanto, a partir da primeira perspectiva apontada por Rejane 

Vasconcelos, as representações do agronegócio nesses canais são ligadas pela 

tônica do desenvolvimento, da importância do setor para a economia do país, da 

aposta e investimento em tecnologia e inovação. Essa representação pode ser 

observada nos programas com conteúdo voltado inteiramente para o setor, como 

Bancada Rural, Conexão Agro, Momento Agro no Brasil, Cooperativismo em 

Notícia, Giro do Boi, etc. Além disso, um programa que merece destaque dentro 

dessa concepção é o Globo Rural. O programa surge em 1980, no mesmo 

período do processo da Revolução Verde. 
Para a Rede Globo, este momento da agricultura brasileira significou a 
adesão de uma nova audiência nacional, a do homem do campo e, 
claro, o surgimento de oportunidades de negócios com os grandes 
anunciantes do setor, entre eles, empresas multinacionais e grupos 
brasileiros associados. O cenário era favorável à criação de um 
programa rural e acabou se revelando promissor para o telejornalismo. 
(TAVARES, 2008, p. 67).  

 

Dessa forma, o programa se torna pioneiro na abordagem do universo 

rural, de modo a se tornar uma “vitrine para de ciência e tecnologia nacional, do 

agronegócio e de gente do interior” (SANTOS, SILVA, MACIEL, 2018, p. 55).  

A mesma representação do agronegócio feita no Globo Rural também é 

realizada por meio das propagandas. Além da campanha da “Agro – A Indústria 

Riqueza do Brasil” objeto de estudo deste trabalho, duas campanhas do 

agronegócio chamam atenção por sua narrativa e objetivos similares. A 

campanha do “Movimento Sou Agro”, desenvolvida pela Associação Brasileira 

                                                            
4 Sistema Brasileiro do Agronegócio  
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de Marketing Rural e Agronegócio (ABMR&A) faz parte de um movimento de 

valorização do agro, que pode ser entendida como: 
 

uma iniciativa multisetorial de empresas e entidades de representação 
do agronegócio brasileiro e produtores rurais” que objetiva promover 
um “melhor conhecimento” sobre a importância do agronegócio de 
modo a reduzir o “descompasso existente entre a realidade produtiva 
atual e as percepções equivocadas sobre o universo agrícola (REGINA 
BRUNO, 2012, p. 2). 

 

Esse movimento de mudança da imagem do agronegócio, de forma a 

reposicioná-la diante da população se direciona para a tentativa de criar uma 

imagem positiva do setor, destacando suas contribuições para a economia do 

Brasil e “sua agenda social e ambiental”. Dessa forma, a campanha buscava 

mostrar a importância do agronegócio na vida de cada um e como que ele era 

indispensável para o nosso cotidiano. Outra campanha que atuou na mesma 

lógica foi a “Time Agro Brasil”, realizada no ano seguinte pela Confederação 

Nacional de Agricultura, em que o objetivo era “consolidar a imagem do 

agronegócio sustentável brasileiro no País e no exterior” e “divulgar as práticas 

sustentáveis adotadas pelos produtores rurais brasileiros, além de outras 

iniciativas que assegurem a boa qualidade do produto nacional." (CHÃ, 2016, p. 

63).  

Além de terem alguns objetivos similares, as duas campanhas utilizaram 

a mesma estratégia de usar famosos enquanto porta-vozes daquelas 

mensagens. No “Movimento Sou-Agro” se fizeram presentes Lima Duarte e 

Giovanna Antonelli, atores com diversos papeis nos folhetins da Rede Globo e 

muito conhecidos do público. Já o “Time Agro” teve o jogador Pelé como “garoto-

propaganda”. Nesse sentido, há maior possibilidade de criação de empatia e 

identificação com o telespectador.  Seja nas propagandas, seja nos programas 

e/ou emissoras de televisão o objetivo é criar e ressoar uma imagem do 

agronegócio que seja sempre positiva e que busca aproximar o público ao meio 

rural.  
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4. Agro é tudo – Tá na Globo 
Cinco anos depois da campanha da Associação Brasileira de Marketing 

Rural e Agronegócio, começa a ser veiculada na Rede Globo de televisão a 

campanha “Agro – A Industria Riqueza do Brasil”. O slogan “Agro é Tech, agro 

é Pop, agro é Tudo” se tornou uma das máximas do agronegócio, e foi 

massivamente difundido a ponto de criar seu espaço dentro do imaginário social 

brasileiro. É importante observar as aproximações da Rede Globo com o 

agronegócio de forma a entender o porquê da emissora ser a principal porta voz 

do setor para o público fora do meio rural. O movimento de criação do Globo 

Rural inaugurou o alinhamento ideológico da Rede Globo com as associações 

de agrobusiness. Atualmente, as organizações Globo fazem parte da 

Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio e da Associação 

Brasileira de Agrobusiness. Dessa forma há uma relação de reciprocidade, visto 

que empresas que também fazem parte dessas associações como JBS, Ford e 

Bradesco são as principais anunciantes da emissora, e também as “apoiadoras” 

da campanha “Agro – A Industria Riqueza do Brasil”.  É relevante ressaltar aqui, 

a abrangência e hegemonia da Rede Globo dentro da TV aberta. Ela está 

presente 98,6%, isto é, em 5.490 cidades brasileiras, atingindo 96,7% dos 

domicílios com TV. Seu grande alcance no território nacional faz com que ela 

seja uma importante aliada na veiculação de propaganda do agronegócio. Ter a 

Rede Globo enquanto suporte para uma mensagem é, de fato, lucrativo. 

Segundo as autoras Débora Pereira Lucas Costa e Tânia Pitombo de Oliveira, 

só no primeiro ano de veiculação da campanha, estima-se que os vídeos tenham 

alcançado 195 milhões de brasileiros. 

  Ao observar a estratégia de construção de imagem sobre o agronegócio 

e o meio rural a partir da campanha “Agro – A Industria Riqueza do Brasil” cabe 

aqui uma breve reflexão conceitual acerca dos termos “publicidade” e 

“propaganda”, de modo localizar o objeto de estudo dentro dos termos corretos. 

É sabido que há diferenças substanciais entre os termos, mas que no Brasil não 

são devidamente identificados. Na busca por apontar essas diferenças, a partir 

da perspectiva que a discriminação entre os termos é fundamental para a área 

da publicidade e propaganda, a autora Neusa Demartini Gomes se volta à 

autores estrangeiros e aos processos históricos de surgimento das duas técnicas 

para marcar conceitualmente o que difere uma da outra. Nesse caminho, a 
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autora identifica os três elementos identificadores da propaganda como sendo 

capacidade informativa, força persuasiva e caráter ideológico; enquanto que a 

publicidade possui os mesmos dois primeiros elementos e se difere em seu 

caráter comercial. Mais para frente ela afirma que: 

 
A  propaganda,  no  terreno  da comunicação social, consiste num 
processo de  disseminação  de  ideias  através  de múltiplos  canais,  
com  a  finalidade  de promover  no  grupo  ao  qual  se  dirige  os 
objetivos do emissor, não necessariamente favoráveis  ao  receptor” 
Podemos  dizer que  propaganda  é  o  controle  do  fluxo  de 
informação,  direção  da  opinião  pública e  manipulação  - não  
necessariamente negativa  -  de  condutas  e,  sobretudo,  de modelos 
de conduta (GOMES, 2001, p. 117). 

 
Observando os spots da campanha, é possível afirmar que, apesar de 

contar com apoiadores importantes como a JBS, Fiat, Bradesco, ela não dá 

enfoque à um objeto de consumo específico. Em cada spot é apresentado de 

um produto do agronegócio, mas sem objetivo direto para a venda daquele 

produto. A noção que aquele produto faz parte de uma rede, na tentativa de 

aproximar o meio rural com o receptor, que é apresentada de forma mais 

expressiva. Nesse sentido, o caráter ideológico é bem marcado na campanha. 

Neusa Damartini Gomes também pontua que:  
Em primeiro lugar, é necessário ter uma ideia ou uma doutrina a 
oferecer ao público ou a um indivíduo, em tal quantidade que sua 
promoção justifique o uso dos meios massivos.  Em seguida, é 
necessário planejar, criar e produzir a informação persuasiva que se 
quer difundir com o intento de reforçar ou modificar comportamentos 
ideológicos (religiosos, políticos ou mesmo filosóficos). Em terceiro, 
esta informação de caráter persuasivo deve ser veiculada, isto é, 
inserida em meios de comunicação, não necessariamente em forma 
de anúncios, mas (é aí que vem a diferença básica da publicidade) 
pode vir sem identificação do promotor e não ocupando um espaço 
formal como é o da publicidade (GOMES, 2001, p. 117). 

 
A partir dessa perspectiva, a campanha se enquadra enquanto 

propaganda do agronegócio na medida que busca vender uma ideia, e não um 

produto. “Agro – A indústria riqueza do Brasil” é uma iniciativa institucional que 

procura, sob a ótica da modernização, apresentar ao público a tecnologia 

empregada no campo, a importância do agronegócio no nosso dia a dia e para 

a economia brasileira. Em uma palestra do evento da GAF Talks (Global 

Agrobusiness Fórum) em 2017, evento que reúne os principais líderes 

políticos, empresariais, pesquisadores e membros da sociedade do 

universo do agronegócio, Roberto Schimdt, Gerente Central Globo de 
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Marketing, afirmou que o objetivo da campanha é “fazer com que o brasileiro 

tenha orgulho do agro” de modo a conectar o produtor rural com o consumidor, 

buscando criar empatia e confiança com o público brasileiro. 

Outro aspecto que configura o projeto enquanto propaganda é sua 

divulgação incessante nos meios de comunicação de massa. A campanha foi ao 

ar pela primeira vez em 2016 e até 2020 foi veiculada na Rede Globo todos os 

dias sem interrupção. A cada 15 dias, novos spots de 50 segundos exaltando 

atividades da produção agrícola são lançados e até 2020 foram mais de 50 spots 

diferentes. Nesta direção, as ideias reforçadas pela campanha que “Agro é tudo”, 

que o agronegócio está em nosso cotidiano, que ele é responsável pelo 

desenvolvimento do país, são difundidas de forma massiva alcançando não 

somente os objetivos dos criadores, mas também se fazendo presente no 

imaginário de grande parte da sociedade brasileira. 

O autor Cesar Bolaño também reflete a função da propaganda e aponta 

diferenças essenciais entre ela e a publicidade “Industria Cultural, Informação e 

Capitalismo”. Para ele, dentro do processo da Indústria Cultural, elemento 

fundamental na manutenção e reprodução do capitalismo, “propaganda” e 

“publicidade” possuem funções diferentes. Enquanto a publicidade visa chamar 

atenção para um produto, buscando a acumulação de capital, a propaganda tem 

a função de persuadir os espectadores. A propaganda tem permitido a expansão 

do sistema a partir da conscientização para novas necessidades e certo 

conformismo ideológico frente às diferenças de classes” (SANTOS; ROCHA; 

LEMOS, 2016, p. 150). O capitalismo contemporâneo faz uso da Industria 

Cultural para se reproduzir, tendo como um dos principais elementos dessa 

Industria: a propaganda. Dentro dessa perspectiva, Anderson dos Santos, 

Danielle Viturino da Silva e Kleiciane Nunes Maciel, entendem a campanha “Agro 

– A indústria riqueza do Brasil” como a principal propaganda do agronegócio no 

país, cumprindo seu papel como propaganda da indústria cultural.  

 

5. As estratégias visuais da campanha 
Para compreender de que formas as imagens contribuem com as 

estratégias discursivas da campanha, foi necessário realizar uma revisão 

bibliográfica sobre a campanha “Agro – A Industria Riqueza do Brasil”. A partir 

dos estudos de análise do discurso das autoras Bianca Maria da Silva Melo e 
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Priscila Muniz de Medeiros, verificou-se pontos importantes sobre os efeitos de 

sentido produzidos pela narração da campanha. Logo de início elas apontam 

para o uso do termo “agro” e o deslocamento de sua função de sufixo para 

substantivo. A partir desse desvio, cria-se um “termo guarda-chuva, cuja 

amplitude e imprecisão lhe concedem uma dimensão totalitária” (MELO, 

MEDEIROS, 2020, p. 11). Por meio dessa generalização, o que ocorre é um 

apagamento discursivo das conflitualidades presentes no campo, já supracitadas 

enquanto as contradições essenciais ao modelo de produção do agronegócio. 

Nesse sentido, a “dimensão totalitária” que o uso do termo “agro” traz ao discurso 

aponta a dominação do setor, isto é, o agronegócio se apresenta como o único 

modelo de produção possível. (MEDEIROS, MELO, 2020, p. 11).  

Outra questão importante é a “relação de dependência do consumo de 

produtos "agro". A campanha busca criar identificação e um certo grau de 

empatia apresentar a “hegemonia do setor agrícola mostrando que ele está 

presente em todos os aspectos do dia a dia” (MEDEIROS, MELO, 2020, p.9). A 

partir do discurso do spot “Agro está em tudo” elas fazem essa provocação: “se 

o agro está em tudo, como se opor ao agro?” A campanha deixa essa mensagem 

subentendida: “como não apoiar um setor que produz tudo o que você 

consome?”.  

A partir da análise das estratégias discursivas da campanha, é possível 

observar que os recursos visuais empregados também são artifícios que dão 

suporte ao discurso em prol de um objetivo.  

O primeiro ponto que pode ser observado é a forma que as imagens são 

organizadas nos spots da campanha. A organização dos planos de modo a 

construir uma narrativa é, basicamente, o que se entende por montagem 

audiovisual. A Escola Soviética de montagem traz a noção que a montagem é, 

para além da soma entre os planos, uma forma de produção sentido. O chamado 

efeito - Kuleshov, que consiste: 

 
na apresentação à audiência de um mesmo plano de um actor, 
facialmente inexpressivo, seguido, alternadamente, de planos com 
diferentes motivos (uma sopa, um caixão, uma criança). Esta 
experiência permitiu-lhe constatar que a interpretação emocional que 
a audiência fazia da expressão do actor variava, em cada caso, em 
função do plano que se lhe seguia (o espectador encontrava assim um 
novo significado para uma mesma imagem: fome, tristeza, alegria, 
respectivamente). (NOGUEIRA, 2010, p. 104). 
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Provoca dessa maneira, basicamente a noção de que o espectador é 

quem “produz” o sentido a partir da ordem dos planos que lhe são oferecidos. 

Nesse caminho de diálogo entre os pensadores da vanguarda soviética, o 

cineasta Serguei Eisenstein formula o conceito de montagem das atracções. 

“Atracção entendida como efeito da imposição de um elemento novo na 

sucessão de planos que provoque impactos no espectador, choques 

emocionais, de forma a levá-lo a perceber, para além das imagens e sons, o lado 

ideológico do que é apresentado.” (GOSCIOLA, 2003 apud CANELAS, 2010, 

p.9). Assim, sua teoria formula que a montagem se caracteriza pelo conflito de 

duas imagens adjacentes.  

Tomando como exemplo o spot “Algodão é Agro”, quando há o plano de 

uma plantação de algodão (Fig.1), seguida um plano de tecidos (Fig.2), das 

calças e um plano de uma loja de jeans (Fig. 3), observa-se que esse 

sequenciamento de imagens faz o espectador produzir significações a partir do 

que lhe é apresentado. Assim, as imagens produzem sentidos no espectador 

sobre a origem dos produtos do seu dia a dia, como quem diz “sua calça jeans 

vêm dessa produção de algodão” sem nada verbalizado no texto sobre isso. 

Essa tentativa de mostrar toda a cadeia produtiva que envolve os itens do dia a 

dia acaba trazendo aproximações do espectador com o “agro”. 

 

 

Figura 1- Frame spot “Algodão é Agro”. 
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Figura 2- Frame spot “Algodão é Agro”. 

 

Figura 3 - Frame spot “Algodão é Agro”. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/ 

 

 A montagem das imagens também busca mostrar ao público o processo 

de produção dos produtos de forma simplificada. A redução de etapas é uma das 

estratégias da campanha para aproximar o consumidor final com o meio rural, 

mostrando que os são poucos os estágios da cadeia produtiva. 

No spot, “Trigo é agro” observa-se a imagem de uma máquina fazendo a 

colheita de trigo (Fig. 4) e logo em seguida uma embalagem de macarrão 

passando na esteira da indústria. (Fig. 5) 
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Figura 4- Frame spot “Trigo é Agro”. 

 
Figura 5- Frame spot “Trigo é Agro”. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/ 

 
 Diversas etapas foram excluídas nesse processo, mas o sequenciamento 

é proposital à medida que produz esse efeito de redução e simplificação. A 

sequência (Lavoura – tecido – loja de jeans) analisados anteriormente também 

explicita a necessidade da campanha de mostrar que o agronegócio (“agro”) 

compõe todas as etapas da cadeia produtiva, da plantação da matéria prima até 

o produto final. 

Outras formas de aproximação do público com o “agro” que a campanha 

busca produzir a partir dos processos se significação das imagens é apresentar 

os produtos do cotidiano do público Ao apresentar que consumimos diariamente, 

a campanha busca criar uma identificação com o público, seguindo a máxima do 

“agro está em tudo”: tudo o que consumimos hoje, é por causa do “agro”. A 

exaltação desses produtos cotidianos produzidos pelo agronegócio não se dá 

apenas no campo discursivo. Quando são apresentados há todo um cenário em 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/
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volta de forma a valorizar o produto, ao tempo em que a narração fala “onde” 

que estre produto está. Seja no cafezinho da manhã, no pão com manteiga, na 

pasta de dente, remédios, etc. as imagens dos produtos parecem ser genéricas, 

mas percebe-se que há a produção de um set cinematográfico para o produto. 

Há, portanto, em paralelo com o discurso falado, imagens que buscam reforçar 

a nossa relação de dependência com os produtos do “agro” e também valorizá-

los. As imagens a seguir ilustram esses apontamentos: 

 

 

Figura 6- Frame spot “Café é Agro”. 

 
 
 
 

Figura 7- Frame spot “Pão com manteiga é Agro". 
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Figura 8 - Frame spot “Agro é Tudo”. 

 
 
 

Figura 9 - Frame spot “Agro é tudo”. 

 
 

É interessante observar que em todos os spots da campanha, os planos 

permanecem na tela durante no máximo dois segundos. A anulação do tempo 

de reverberação do plano traz à campanha um ritmo acelerado. A tecnologia e a 

modernização do “agro” são utilizadas para dinamizar e melhorar a vida do 

produtor. A máxima do capitalismo “tempo é dinheiro” está presente dentro desse 

processo produtivo, e a montagem dinâmica explicita a necessidade de ser ágil 

no universo do agronegócio. Não há tempo a perder pois o agronegócio precisa 

crescer, o produtor não pode perder tempo. No processo de produção capitalista 

“as ações não podem ser lentas nem desinteressadas. É preciso objetividade e 

o cumprimento de prazos na perspectiva que tempo é dinheiro” (OLIVEIRA, 

PITOMBO 2020, p. 71). As autoras trazem a perspectiva do tempo e do 

dinamismo ao analisar o ritmo que a pontuação traz no discurso das campanhas. 

Contudo, essa noção também pode ser aplicada no que diz respeito à montagem 

e ao ritmo dado pelos cortes e mudanças de planos.  A própria campanha em si 
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“Agro – A Industria Riqueza no Brasil” também aponta para um lugar de uma 

produção que não descansa, visto que a campanha é divulgada massivamente 

desde 2016. 

Débora Costa e Tânia Pitombo, chamam atenção para a presença de 

processos parafrásticos no discurso da campanha. Nesse sentido, observam 

que há sempre algo que se mantém, onde há “uma regularidade no processo de 

significação” (PITOMBO E OLIVEIRA, 2020, p. 66). Elas apontam para a 

repetição de elementos que “envolve questões econômicas” como “faturamento” 

“exportação”, crescimento e claro, grandes números e valores “43 bilhões de 

reais” “6 bilhões de dólares” “100 milhões de toneladas”, etc. em todos os spots. 

Acompanhando esses trechos há a presença de representações visuais que 

remetem à abundância, ao crescimento e à expansão. No spot “Soja é Agro” 

quando o narrador traz a informação “115 milhões de toneladas” o que vemos 

na tela é a imagem de uma enorme quantidade de soja sendo processada, o que 

nos remete à abundância. 

Figura 10 - Frame spot “Soja é agro”. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/ 

 
Em outro momento, há a imagem de mais de 10 colheitadeiras enfileiradas 

até onde os olhos alcançam, produzindo um efeito visual de expansão, 

ampliação e crescimento. 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/
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Figura 11 - Frame spot “Soja é Agro”. 

 
Figura 12 - Frame spot “Agro – A Industria riqueza do Brasil". 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/ 
 

O mesmo efeito se dá a partir da utilização de imagens de sobrevoo de 

grandes áreas de cultivo, como é possível ver na figura 13. 

Figura 13 - Frame spot “Agro – A Industria riqueza do Brasil”. 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/ 

 
 Dessa forma, é possível observar que os recursos visuais empregados 

também são fundamentais para o objetivo da campanha. A noção de hegemonia, 

de dependência e de valorização do “agro” em todo o discurso se complementa 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/
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pelas imagens que são transmitidas. Assim, a mensagem ressoa não apenas 

por meio do que é falado, mas também pelo o que é visto na tela.  

 

6. Considerações finais 
A partir dos apontamentos feitos ao longo do trabalho foi possível observar 

que o modelo de produção do agronegócio se tornou o principal modelo de 

produção agropecuária do Brasil, mas carrega em si diversas contradições 

referentes à concentração de terra, concentração de renda, impactos 

socioambientais entre outras consequências.  

A consolidação do modelo de agronegócio no Brasil a partir da década de 

90 teve como um de seus pilares um aparato de propaganda e um grupo de 

mídias aparelhados com uma ideologia semelhante. Dessa forma, mídia e 

agronegócio são indissociáveis: o agronegócio existira sem o apoio de grupos 

de mídia e as empresas do setor são um dos os principais anunciantes de 

diversas emissoras.  

Observou-se a importância da TV aberta como meio de comunicação 

mais importante para o agronegócio. O trabalho lançou um olhar específico sobre 

a Rede Globo, ao apresenta-la como principal suporte para difusão da 

mensagem que o agronegócio tem buscado transmitir: o campo é modernidade, 

é tecnologia; tudo o que consumimos é graças à produção agrícola do 

agronegócio, de forma a desmistificar a imagem do “agro” ao telespectador. Isso 

devido à sua grande abrangência e influencia no território nacional.  

Foi possível verificar que a campanha “Agro – A indústria riqueza do 

Brasil” pode ser entendida como uma campanha de propaganda visto que há a 

busca pela venda de uma ideia e o uso de meios massivos de comunicação para 

veicular pontos ideológicos específicos. Nesse sentido, o discurso e os recursos 

visuais caminham lado a lado na construção dessa mensagem ideológica 

positiva do agronegócio que o coloca enquanto principal fonte de riqueza do país 

sem apresentar os conflitos inerentes a ela. 

Por meio da análise de spots como “Agro está em tudo”, “Algodão é Agro”, 

“Milho é Agro”, “Café é Agro” e “Soja é Agro” tornou-se possível constatar 

algumas estratégias visuais como a montagem rápida e rítmica, o uso de 

imagens de elementos do nosso cotidiano de modo a criar identificação com o 

público, e o uso imagens que representam expansão, desenvolvimento e 
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abundância para acompanhar o discurso econômico que se repete em todos os 

spots. Assim, a campanha alinha imagem e discurso de modo a apresentar a 

hegemonia do agronegócio ao telespectador.  
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Imagens de uma cultura do consumo: estudos arquetípicos do 
marketing de luxo no meio digital 

 
 

Lucas MATSUMURA 5 
 
Introdução 

Existem diversas maneiras de fazer marketing nos dias de hoje. A forma 

tradicional se resume no jeito mais comum de venda de determinado produto ou 

serviço: através de anúncios em mídia OOH (como panfletos, outdoors, banners, 

folhetos e flyers), mídia televisiva, rádio ou até anúncios em jornais e revistas de 

grande circulação. Um jeito encontrado pelas empresas para ampliar o alcance 

das marcas foi conquistar o mundo digital. Por meio das mídias sociais, 

plataformas online e websites, foi possível que as marcas alcançassem um 

público maior, seja com o desenvolvimento de conteúdo para essas redes, seja 

com promoções que tinham um maior poder de divulgação. 

A mensagem dessas empresas nesses meios é única: apresentar um 

produto/serviço que possua um preço competitivo em relação à concorrência, 

que atenda às necessidades do consumidor, seja de fácil acessibilidade e se 

possível, que tenha promoções recorrentes. Assim, o objetivo é visível: 

proporcionar e/ou ampliar as vendas. Toda a publicidade proporcionada é 

acompanhada de um storytelling da marca, uma identidade visual consolidada e 

uma construção de marca sólida. 

Todavia, o uso das estratégias do marketing tradicional não é a única 

maneira de uma empresa ser um sucesso no mercado. Isso porque o uso oposto 

dessas mesmas estratégias também se provou verdadeiro.  

É possível que uma marca tenha êxito colocando o preço de seus 

produtos/serviços acima da média em relação aos seus concorrentes. Assim 

como é possível que ela conquiste mercado mesmo com produtos que não 

atendam todas as necessidades do cliente, dificultando, inclusive, o acesso de 

seus produtos ao consumidor e ainda sem oferecer qualquer desconto. Seu 

sucesso pode vir mesmo sem uma quantidade grande de anúncios, seja no meio 

offline ou online. Isso só é possível porque existe um cuidado especial no 

                                                            
5 Aluno do sétimo semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná, 
sob orientação de iniciação científica do professor Hertz Wendell de Camargo. 
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tratamento dessas marcas, que diferente do primeiro caso tradicional, esse se 

trata do marketing de luxo. 

Assim como explicado pelos pesquisadores Jean-Noël Kapferer e Vincent 

Bastien, em seu artigo “The specificity of luxury management: turning marketing 

upside down” (2009), as marcas de luxo são todas aquelas que alteram a sua 

natureza de venda em massa de seus produtos/serviços, e focam em 

desenvolver uma história própria e única, sem se alterar em um determinado 

período de tempo e sem tomar como base seus concorrentes, tornando a si 

própria uma referência. Entretanto, vale ressaltar que o processo para se tornar 

um modelo para outras empresas possui suas complexidades e um período de 

amadurecimento relativamente longo. 

Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração três pilares para 

consolidação de uma marca como sendo de luxo: a (ilusão de) qualidade, a 

inacessibilidade e a educação mercadológica. 

 
2. O luxo e a (ilusão de) qualidade 

De forma alguma me refiro que os produtos de luxo não possuem 

qualidade. Na realidade, é justamente isso o que traz o diferencial em relação às 

marcas tradicionais, que oferecem um produto por um custo menor.  

Um exemplo que representa bem esse caso é a comparação entre os 

baralhos da marca Copag, de origem brasileira, e os decks produzidos pela 

Theory11, de origem estadunidense. Enquanto é possível encontrar os produtos 

da Copag entre dez ou vinte reais no mercado, em média, os baralhos da 

Theory11 são vendidos com o valor até dez vezes maior. O preço se justifica 

pelo processo de toda a produção dos produtos, desde o desenvolvimento do 

design singular assinado de cada deck, qualidade do papel impresso as cartas, 

a baixa quantidade de impressões realizadas, além do trabalho de marketing 

realizado para trazer o storytelling de cada baralho. 

No entanto, existem casos no qual o próprio defeito proveniente da própria 

fabricação artesanal é o que acaba tornando as peças únicas e autênticas. Um 

exemplo são os relógios da Patek Philippe que, por serem feitos à mão, atrasam 

dois minutos a cada ano. É nítido que apenas essa inconsistência nos produtos 

não justifica o valor cobrado. Todo o processo de produção artesanal, o 

desenvolvimento de cada relógio feito por um profissional que levou até dez anos 
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para aprender como são montados os relógios, a exclusividade de cada loja e 

todo o trabalho de comunicação, são fatores que trazem o luxo nos relógios da 

Patek Philippe. Entretanto, é inegável que a singularidade dos relógios 

proveniente do atraso dos ponteiros dos segundos, é algo que traz o charme à 

marca. O que nos mostra que o luxo não está na perfeição, na ideia de qualidade 

extrema, mas sim no processo de construção da marca. 

 

3. O inacessível faz o luxo  
O principal objetivo de uma marca que se proclama como de grife, de 

acordo com os pesquisadores Kapferer e Bastien (2009), é a criação de um 

sentimento de conquista em relação ao seu consumo. Sendo que, justamente a 

ideia de que quanto mais inacessível ela é, mais desejável tenderá a ser.  

É interessante salientar que esse princípio vai contra a corrente do 

marketing tradicional. Existe um movimento das marcas tradicionais em facilitar 

o acesso do público aos produtos, espalhando as lojas físicas em diversos 

pontos de venda, indo para os canais digitais, como as redes sociais, plataformas 

online e website, para que o consumidor consiga alcançar o produto/serviço que 

deseja da forma mais simples e rápida possível. Todavia, em se tratando das 

marcas de luxo, são criados obstáculos que dificultam o acesso do público, seja 

de se informar do produto/serviço, seja de adquiri-lo.  

Esses obstáculos não necessariamente se restringem apenas ao acesso 

físico, como a localização das lojas, por exemplo. Diversos obstáculos podem 

ser criados, como o financeiro, de tempo ou até mesmo cultural. O primeiro é o 

mais praticado, tendo em vista que esta cria uma barreira entre aqueles que 

possuem ou não poder aquisitivo para adquirir determinado produto. Já o 

segundo é aquele no qual a empresa produz poucas unidades e assim, existe 

uma fila de espera pelo produto. Vale ressaltar que esse tempo de espera é 

proposital, com o objetivo de gerar expectativa ao consumidor que comprou e, 

ao mesmo tempo, proporcionar maior desejo àqueles que estão aguardando a 

produção de mais unidades. Por fim, o terceiro se resume na ideia de que é 

preciso ter conhecimento sobre determinado assunto antes de consumir o 

produto/serviço. Um exemplo são os produtos de luxo de origem vinícola. Antes 

de se adquirir um vinho, o consumidor precisa de certo conhecimento prévio 

sobre os diferentes tipos de uvas, diferentes tipos de processos de maturação 
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alcoólica, diferentes tipos de produção e vinícolas regionais, por exemplo. O fato 

de o consumidor não ter essas informações antes de visitar uma loja de vinhos, 

dificulta a compra desse tipo de produto, um obstáculo criado pelas marcas que 

atuam nessa área, mas que acabam valorizando ainda mais o produto. 

 

4. A influência da educação mercadológica 
A partir dos exemplos anteriores já foi possível perceber que, enquanto o 

marketing tradicional procura estabelecer uma conexão mais próxima com o 

consumidor, colocando-o no centro das atenções, no marketing de luxo, os 

holofotes estão sobre a marca e o público se torna apenas plateia, 

telespectadores que ficam apenas a observar.  

O interessante sobre essa ótica é o fato de que um dos maiores 

diferenciais entre o marketing tradicional e o de luxo, está justamente no foco da 

comunicação. No primeiro, o objetivo mestre é atingir o público-alvo. O sucesso 

vai se dar quando a marca conseguir entender o que os consumidores realmente 

procuram, onde estão, seu estilo de vida, além de variáveis como idade, sexo, 

escolaridade e até mesmo seus hábitos. A partir de então, toda a publicidade 

gerada será com o intuito de persuadi-los, informá-los sobre os produtos e as 

novidades da empresa, e engajá-los com conteúdo relevante e que reforce a 

imagem da marca. Assim, o objetivo de todas essas estratégias é atrair o público-

alvo e proporcionar então as vendas. 

Todavia, quando se trata da gestão de luxo o objetivo principal está em 

atingir o “público não alvo”. Na busca de superioridade sobre os concorrentes e 

dominação da relação marca-consumidor, a comunicação dessas empresas 

possui como foco atingir não apenas o seu target, mas principalmente aqueles 

que não podem, devido aos obstáculos impostos pela marca, consumi-la. Nesse 

caso, o intuito da publicidade gerada é educar sobre os valores luxuosos 

presentes nos produtos e serviços da marca.  

A Apple é um exemplo que explica essa estratégia. Para gerar o senso de 

urgência dos consumidores, a empresa trouxe estratégias do marketing de luxo, 

ainda que não pertença a essa categoria. Assim, é visível que seu principal 

objetivo não está em promover a marca do jeito tradicional, mas em educar o 

público, diferenciando cada lançamento de Iphone, mostrando ao consumidor 

qual é o celular mais recente.  
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Isso é perceptível quando visto que nas propagandas a Apple não busca 

apenas apresentar as qualidades do produto, mas enfatizar e ensinar quais são 

os principais diferenciais entre o último modelo e o lançamento. Tudo isso para 

que seja criada uma distinção social entre aquele que consegue comprar o 

celular mais recente e aquele que não possui poder aquisitivo para comprá-lo. 

Sendo que é exatamente essa distinção, esse desejo dos consumidores, que 

acaba valorizando o produto, tanto no quesito de precificação, quanto nos status 

que o produto traz ao usuário. 

O que é mais impressionante é o fato de que é justamente essa educação 

mercadológica que é desenvolvido o conceito de luxo no mercado. Sendo que 

isso acaba impactando diretamente o valor dos produtos, já que estes deixam 

de carregar apenas aspectos utilitários, e passam a carregar os aspectos 

simbólicos da marca, passam a refletir a própria imagem do indivíduo e torna a 

atender um jogo pessoal de ostentação. 

 

5. O paradoxo entre o luxo e as redes sociais 
Tudo isso converge nos princípios do marketing de luxo, como escassez, 

exclusividade de vendas e a distância da marca e seus clientes. No artigo 

intitulado “Conspicuous consumption and sophisticated thinking” (2005) dos 

pesquisadores Wilfred Amaldoss e Sanjay Jain, é reforçada a ideia de que o que 

é atrativo para o público-alvo dessas marcas é justamente essa “natureza 

secreta” do setor, uma valorização da raridade percebida. 

Na última década, foi perceptível o surgimento de contas dessas marcas 

no ambiente online, com ênfase no meio das redes sociais. Não obstante, é 

interessante perceber que as características que regem a identidade dessas 

redes são diametralmente opostas aos atributos da gestão de luxo. Isso porque 

a mídia social, como conceito, é sinônimo de popularização, de acessibilidade e 

globalização das marcas, o que vai em contramão ao marketing de luxo. De 

forma simplificada, a reflexão é a de que, no meio online, existe uma certa 

horizontalização entre os consumidores. O Instagram da Louis Vuitton, por 

exemplo, iria fornecer o mesmo conteúdo, tanto para o target da marca, quanto 

para o “público não alvo”, sem qualquer filtro, já que essas contas comerciais 

são acessíveis para qualquer pessoa. Assim, justamente esse contraste é o que 

provoca o paradoxo entre o luxo e as redes sociais. 
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No entanto, desde 2012 foi possível observar que o uso das redes sociais 

por essas marcas não obteve um resultado negativo. Muito pelo contrário, houve 

uma valorização dessas empresas, principalmente pelos jovens.  No artigo 

“Impacts of Luxury Fashion Brand’s Social Media Marketing on Customer 

Relationship and Purchase Intention” (2012) das pesquisadoras Angela Ji Young 

Kim e Eunju Ko, foi percebido que, devido a uma grande participação de 

influencers e vloggers que produziram conteúdo para redes como Youtube, 

Instagram e Twitter, houve um impacto direto nos millennials, que passaram a 

consumir cada vez mais artigos de luxo. Inclusive, é esperado uma participação 

deles em até 45% das vendas no mercado global de bens de luxo pessoal em 

2025 (ATHWAL; ISTANGULLUOGLU; MCCORMACK, 2018). 

Além disso, não apenas houve um impacto positivo para o público-alvo 

das marcas, como também teve uma boa repercussão para o “público não alvo”, 

fator importante para a educação mercadológica. Segundo a pesquisa “The 

allure of luxury brands social media activities: a uses and gratifications 

perspective” de Navdeep Athwal, Doga Istanbulloglu e Sophie Elizabeth 

McCormack (2018), verificou-se que as marcas de luxo adaptaram as 

ferramentas das redes sociais a seu favor, com o objetivo de manter um 

distanciamento do público. Para isso, deixou de utilizar o Facebook Live e o 

Instagram Live, por exemplo, além de não dialogar diretamente com seus 

seguidores por essas mídias. Contudo, para a surpresa dos pesquisadores, 

essas atitudes das marcas já eram esperadas pelo público, e foi visto que, 

apenas o simples voyeurismo nessas redes sociais já atendia as necessidades 

de apreciação estética e entretenimento dos consumidores. 

É possível dizer, por fim, que todo o paradoxo foi bastante benéfico para 

essas marcas. Conquanto, por mais que tenha sido possível estudar como foram 

feitos os usos e adaptações nas redes sociais, é questionável a consistência do 

discurso dessas marcas, que passaram do meio offline para o meio online.  Essa 

migração, ainda que bem sucedida e aceita pelo público, merece a discussão de 

que se o storytelling contada pelas marcas se manteve no discurso digital. 
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6. O storytelling e os arquétipos 
Storytelling se define como a habilidade de contar histórias, estratégia 

comumente utilizada no marketing e publicidade, com o intuito de estreitar a 

relação entre uma marca e seus consumidores.  

Um exemplo que ilustra o conceito é o caso da empresa IBM: em estudos 

realizados em 2016, foi detectado que na Austrália existia um índice substancial 

de mortes por melanoma, um tipo grave de câncer de pele.  A partir desses 

dados, a IBM Research passou a investir em tecnologia de inteligência artificial 

de ponta (apelidada de Watson), a qual podia detectar melanoma com 31% mais 

precisão que o olho nu e assim, auxiliava no tratamento precoce do câncer, 

salvando vidas.  

Lançado em Bondi Beach, os australianos todos os dias ficaram diante de 

um espelho e foram analisados pela Watson, que determinou e examinou 

elementos como idade, sexo e cobertura de proteção solar. Durante um único 

fim de semana, mais de 800 pessoas foram ajudadas, com 22% sendo 

encaminhadas para uma consulta de acompanhamento. 

A importância desse case se mostra de tamanha relevância quando 

observamos que, a mensagem por trás dessa campanha é coerente com o 

discurso da própria marca: o uso da tecnologia para ajudar pessoas, assegurar 

melhoria contínua e excelência na qualidade e bem estar.  

Vê-se que o storytelling, seja no caso da IBM, seja de qualquer marca, se 

apresenta incorporado à identidade da empresa, presente nas campanhas 

publicitárias e perceptíveis para os consumidores. Essa construção ideológica 

se mostra tão bem misturada que estudar o conceito das marcas é uma tarefa 

complexa, tendo em vista que é algo de extrema subjetividade, que depende do 

referencial de cada pessoa sobre a empresa. 

Todavia, é possível analisar as histórias das empresas por outro ponto de 

vista. As marcas, de forma geral, possuem personalidade, uma identidade visual 

e seguem um discurso próprio, tanto que, como já discutido anteriormente, isso 

vai além de apenas sua função utilitária. Isso se traduz nas interações simbólicas 

com o consumidor. No caso, a marca se torna um ícone, moldado por uma 

linguagem própria e que se mescla com a vida cotidiana de seus consumidores 

e inclusive, consegue se conectar com a cultura dos indivíduos. Nesse ponto, 



35 
 

não apenas é visível a identidade da marca, seu storytelling, mas também passa 

a ser percebido os arquétipos presentes.  

Os arquétipos, de acordo com o psiquiatra Carl Gustav Jung, são 

narrativas imagéticas intrínsecas da percepção humana que se repetem entre 

culturas e gerações, como símbolos recorrentes em todo o inconsciente coletivo. 

De certa forma, algumas das marcas são construídas a partir desse conceito, 

conectando suas histórias com os arquétipos, se apresentando de forma 

inconsciente nos meios de comunicação na forma de publicidade. 

Nesse quesito, o estudo dos arquétipos é uma forma objetiva de estudar 

as marcas. Assim, como proposto no tópico anterior, é possível então o estudo 

da consistência do discurso das marcas de luxo no ambiente digital, através dos 

arquétipos categorizados por Jung. 

 

7. A pesquisa 
Para que fosse possível estudar esse tema, foi necessário estabelecer 

certos parâmetros e metodologias que convergissem em resultados que 

conseguissem ser traduzidos, posteriormente, em reflexões sobre o tema. Dessa 

forma, o principal objetivo da pesquisa foi: entender e compreender como se dá 

a desenvoltura das marcas de luxo nas redes sociais a partir de um olhar 

arquetípico em uma metodologia netnográfica (KOZINETS, 2010). A ideia é fazer 

um estudo comparativo das imagens das marcas nas redes sociais e verificar se 

as marcas mantêm o mesmo discurso, o mesmo arquétipo no meio online.  

O segundo passo foi determinar quais as marcas de luxo que seriam o 

objeto de estudo. Para isso, foi utilizado o guia da BrandZ (2019), no relatório 

Global Brands 2019 compilado pela consultoria Interbrand, o qual rankeia as 

marcas internacionais de acordo com o valor de mercado. Assim, foram 

selecionadas as cinco marcas mais valorizadas, em ordem decrescente: Louis 

Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci e Rolex. 

Em seguida foram determinados os ambientes online de estudo das 

marcas citadas. Para isso, foi verificado que as redes sociais de maior influência, 

de acordo com o mesmo artigo já citado de Angela Ji Young Kim e Eunju Ko 

(2012), são o Facebook, Instagram e Twitter, as quais também são as mais 

utilizadas pelas marcas de luxo. Para determinar se eram contas elegíveis para 
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o estudo, foram utilizados os critérios de Kozinets (2010), que explica que as 

contas devem ser ativas, relevantes, interativas, heterogêneas e ricas em dados. 

Nessas redes sociais foram estudados todos os conteúdos postados entre 

os meses de abril a junho de 2020, sendo analisados os conteúdos verbais, 

audiovisuais, links, hashtags e a combinação desses elementos de cada 

plataforma. 

Por fim, os critérios de comparação seriam os arquétipos. Para isso, foram 

levados em consideração as doze categorias arquetípicas de Jung (o arquétipo 

do inocente, do sábio, do herói, do fora da lei, do explorador, do mago, da pessoa 

comum, do amante, do bobo, do cuidador, do criador e do governante) e as 

conclusões dos estudos realizados pela agência internacional Relevance, a qual 

categorizou em janeiro de 2020 as marcas de luxo com seus respectivos 

arquétipos dominantes: 

- Louis Vuitton: arquétipo do governante 

- Chanel: arquétipo do inocente 

- Hermès: arquétipo do amante 

- Gucci: arquétipo do bobo 

- Rolex: arquétipo do herói 

Diante de todos os dados obtidos, foi então feito um estudo comparativo 

dos arquétipos percebidos pela pesquisa da agência Mônaco e os arquétipos 

percebidos no estudo netnográfico realizado nas redes sociais das mesmas 

marcas de luxo. 

 

8. Análise geral dos parâmetros nas mídias sociais 
Foram estudadas 270 postagens ao todo, seguindo a metodologia 

proposta. Em primeiro lugar, foi nítido a prevalência do uso do Instagram pelas 

cinco marcas, seja no número de postagens, seguidores e engajamento do 

público, seguido do Facebook e Twitter. A comunicação, de forma geral, se deu 

B2C, quando o discurso se dá de pessoa jurídica para pessoa física.  

Além disso, foi perceptível a preocupação com o aspecto estético no feed 

das redes sociais, reafirmando as conclusões que a pesquisa de Athwal, 

Istanbulluoglu e McCormack (2018). Nesse caso, o trabalho com fotografias de 

modelos e figuras pop internacionais, como Chloe Grace Moretz, Angelina Jolie, 

Pharrell Williams e Sébastien Tellier, fazendo parte da composição das fotos, 
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enquadrados estrategicamente com os produtos das marcas respectivas, além 

da notável preocupação com a paleta de cores e os aspectos angulares, 

luminescentes e semióticos, foram os maiores destaques em todas as redes 

sociais. É conclusivo que o uso de figuras famosas tinha o objetivo de gerar 

maior engajamento dos conteúdos postados, propor uma empatia com o público, 

tendo uma função similar de influenciadores. Ao mesmo tempo, vinculavam o 

conceito do produto com modelos que tinham a sua imagem vinculada ao luxo. 

Houve uma menor quantidade de conteúdos audiovisuais, os quais 

ficaram subdivididos em vídeos de exposição dos produtos, como desfiles de 

modelos, por exemplo, e vídeos que contavam as histórias dos produtos/lúdicos, 

mas que passavam o storytelling da marca. 

 

9. A Louis Vuitton e o arquétipo do governante 
Ainda que considerada a marca mais valiosa do mercado, a Louis Vuitton 

se apresentou apenas como a terceira mais popular entre as cinco estudadas.  

O discurso da marca apresentou uma linguagem objetiva, direta e 

consistente. Se referia a si mesma em terceira pessoa - uma característica muito 

presente em outras marcas, e tem, em sua maioria, o objetivo de destacar o 

próprio símbolo, distanciar-se do público. E isso foi enfatizado quando visto 

personagens pop em sua comunicação, fotografias temáticas, vibrantes e 

chamativas, colocando a marca em um patamar acima dos consumidores. Isso 

se reforça quando a própria marca reforça essa ideia quando se refere a si 

mesma em terceira pessoa, criando-se a ilusão de uma entidade inalcançável, 

distante da realidade mercadológica. 

Dessa forma, por mais que trouxesse carisma com os consumidores, 

mantinha distância dos mesmos, vinculado a imagem de seus produtos com os 

conceitos de status, glamour e sofisticação. Conceitos que confirmam a marca 

Louis Vuitton ao arquétipo do governante nas redes sociais. 

 

10. A Chanel e o arquétipo do inocente 
Com maior popularidade e engajamento que a Louis Vuitton, a Chanel é 

a marca com maior participação nas redes sociais.  

No período estudado, nessa rede social, a marca apresentou um 

conteúdo autêntico, ilustrado basicamente por fotografias de seus produtos e 
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modelos internacionais. Vale destacar que o estilo fotográfico se diferencia da 

Louis Vuitton quando analisado os aspectos angulares, colorimétricos e 

principalmente, a composição vinculada às temáticas. O enfoque dos conteúdos, 

diferente da Louis Vuitton, se deu com maior ênfase nas modelos, colocando os 

produtos apenas como parte da composição. 

Pode-se dizer que a linguagem era mais objetiva, sem o uso de termos 

subjetivos, buscando realizar a apresentação de seus produtos, trazendo as 

características e benefícios do uso da Chanel. 

Postagem com desenhos de carácter infantil dos produtos da Chanel, 

estavam presentes em postagens como Dia das Mães e Dia dos Pais. Nesses 

desenhos não havia nenhuma assinatura, o que se pressupõe que as postagens 

eram originais da própria empresa. Outra característica são as próprias poses 

das modelos. Diferente das postagens da Louis Vuitton, a Chanel buscou trazer 

fotografias nas quais buscasse mais o olhar das modelos e uma menor apreço 

pela sensualização das mesmas. Por mais que sejam detalhes sutis, é o que 

confirma o arquétipo do inocente da Chanel nas redes sociais, tendo em vista 

que esse arquétipo tem como características principais a pureza, simplicidade e 

autenticidade. 

 

11. A Hermès e o arquétipo do amante 
Assim como as marcas anteriores, a Hermès também possui seu maior 

engajamento no Instagram. De forma geral, o conteúdo presente nesta rede 

concretiza sua unidade com a paleta de cores voltada ao laranja e a temática, 

representada pela ideia da selaria e sua associação com a imagem do cavalo.  

A linguagem, diferente das marcas anteriores, é simples, resumindo-se a 

frases curtas, e de caráter subjetivo. Além disso, são raros os momentos nos 

quais a Hermès se refere a si mesma, tornando a linguagem mais direta ao 

público. 

Contudo, a Hermès foi a única marca que apresentou inconsistências 

visuais que divergiram de sua identidade. Ainda que mantenha um padrão 

temático, os posts se perdem entre fotografias de modelos utilizando peças da 

marca e fotografias abstratas, que buscam trazer a ideia de selaria. Essas 

fotografias se intercalam com ilustrações artísticas, as quais divergem do padrão 

visual, além de não fazer qualquer relação com os produtos da empresa, e 
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apenas reforçar o conceito da marca. Outro detalhe é a inexistência do logo em 

qualquer postagem na rede social. 

O arquétipo do amante é aquele que se caracteriza como o despertar do 

prazer, exclusividade, sensualidade e intimidade. No entanto, nada disso é 

encontrado nas postagens da Hermès. Com inconsistências em seus conteúdos, 

falta de padronização visual, além de também não ser possível confirmar esses 

atributos na linguagem verbal dos posts, não foi possível classificar o arquétipo 

dominante da Hermès como amante. 

 

12. A Gucci e o arquétipo do bobo 
Alessandro Michele. Esse é o diretor criativo de moda da Gucci e foi 

marcado em todas as postagens da marca.  

É notável que, do ponto de vista estético, a Gucci desenvolve uma 

padronização visual a partir do uso de fotografias, ilustrações e desenhos. A 

paleta de cores se volta mais ao uso da cor rosa e branco, o que permite concluir 

que a harmonização de cores se dá com um menor uso do contraste, mas que 

reforça a identidade da marca. Assim como as marcas anteriores, a Gucci 

também se refere a si mesma em terceira pessoa, o que demonstra certo 

distanciamento da marca com seu público. 

De forma geral, a Gucci busca fazer uma comunicação na qual explicita a 

mensagem principal de maneira subjetiva, através das palavras e símbolos de 

outros. Em uma postagem em que é marcada a atriz francesa Soko, a qual diz 

“o tempo é para criar um lugar mágico para se sentir seguro e permitir que a sua 

imaginação se faça selvagem e livre. Mas o mais importante, é tempo para ser 

gentil consigo mesmo”. Nessa postagem, por exemplo, a Gucci utilizou-se dessa 

mensagem para reforçar os conceitos que regem a marca, como gentileza, 

criatividade e proximidade. Isso se repete nos posts os quais a marca traz um 

artista, ator ou influencer, que traz uma mensagem e reforça os ideais da Gucci. 

Essas mensagens ganham intensidade quando são acompanhados de 

elementos visuais com características infanto-juvenis, como desenhos feitos à 

mão, vídeos de digital influencers realizando performances artísticas, ou 

modelos utilizando brinquedos ou posando para a fotografia de forma menos 

formal e buscando-se performances mais juvenis. 
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Um perfil que se mostra inocente, jovial e divertido, despreocupado em 

enfatizar os produtos ou a própria marca em si, são características do arquétipo 

do bobo, confirmado nas redes sociais da Gucci. 

 

13. A Rolex e o arquétipo do herói 
A Rolex foi a marca que se apresentou com o menor número de postagens 

nas redes sociais, assim também sendo a menos popular dentre as cinco.  

À primeira vista, é conclusivo que a marca possui uma maior preocupação 

em postagens relacionadas a lançamento de produtos, intercalado de posts 

relacionados a esportes, como corrida de carro, montanhismo e mergulho. 

A linguagem verbal dos posts se mostra descritivos aos produtos, sendo 

que, nas postagens nas quais apresentam esportes radicais, existe a descrição 

do relógio utilizado pelo atleta e as qualidades do produto que permitem a 

execução da atividade. Também busca homenagear esportistas e suas 

conquistas, além de visar a conscientização do público diante da preservação do 

meio ambiente. 

Foram vistas diversas campanhas e iniciativas da Rolex relativas ao meio 

ambiente, como a campanha “#Mission Blue", a qual a empresa aplica 

investimentos na iniciativa “Mission Blue” (2020); ou a iniciativa “#EverestDay”, 

na qual a Rolex juntamente com a National Geographic financiaram uma 

expedição no Everest (2019). Essas postagens se intercalam com posts que 

contam histórias, os benefícios e como são montados os relógios da Rolex. 

De forma geral, o exibicionismo de seus produtos, somado ao espírito 

aventureiro, que demonstra sua posição para enfrentar desafios e seu vínculo 

com causas ambientais, que mostra seu ímpeto pela mudança do mundo, são 

provas da presença do arquétipo do herói nas redes sociais da Rolex. 

 

14. Conclusões finais 

Constantemente somos impactados com diferentes tecnologias, novas 

ferramentas digitais. De um ponto de vista histórico, o surgimento das redes 

sociais como ferramentas da publicidade pode ser considerado recente, tendo 

em vista o crescimento de seu uso nessa última década. Entretanto, mesmo 

assim é interessante ver que as marcas de luxo, que carregam consigo décadas, 
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senão até um século de existência, conseguiram adaptar sua identidade para as 

redes sociais. 

Entre as cinco maiores marcas de luxo do mundo, apenas uma não 

conseguiu uma consistência de discurso. Não apenas é possível ter um olhar 

positivo e otimista sobre o que esperar para o futuro dessas marcas, como 

também foi interessante perceber as estratégias utilizadas para manter o mesmo 

arquétipo no meio online. A utilização de figuras populares, uso de fotografias, 

ilustrações e até desenhos infanto-juvenis, foram apenas alguns itens 

empregados pelas marcas para reforço de identidade, por exemplo. 

O marketing de luxo é uma ciência inexata. Não existe uma fórmula de 

sucesso que garanta a migração de meios offline para o mundo digital de forma 

perfeita. Inclusive, são várias as incógnitas que ainda precisam ser estudadas 

pelos profissionais, e que permitiriam uma transição sem turbulências no 

storytelling de uma marca. 

Esse breve estudo permitiu visualizar como o luxo se comporta e como 

algumas marcas fizeram suas adaptações para o meio online. Contudo, vale a 

reflexão de que, se ampliasse as variantes, seja de período de pesquisa, objetos 

de estudo ou metodologias, fosse possível outras conclusões. Independente 

disso, é indubitável que são inúmeras as possibilidades de aprofundamento a 

partir dessa pesquisa.  
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A teoria das cores aplicada à linguagem audiovisual 
 

A teoria sobre cor é extensa. Há inúmeros autores, livros, artigos e teses 

que tratam deste tema, sobretudo sob o prisma do uso da cor como elemento 

narrativo. Quando o assunto se destaca para o viés dos estudos das cores no 

cinema e no audiovisual, o tema parece ficar reduzido por conceitos construídos 

historicamente e pela própria gramática cinematográfica. A grande maioria das 

pesquisas ligadas a este contexto limitam-se, por vezes, à análise da linguagem, 

estabelecendo como base de discussão abordagens simbólicas – com 

fundamentos conectados à semiótica, do estudo da língua como fenômeno da 

comunicação. 

Apontamentos de pesquisas sob essa perspectiva, permeiam a análise de 

filmes específicos ou do cinema como um todo, definindo como escopo 

organizacional questões emergentes da teoria das cores, sobretudo com o 

levantamento histórico de questões tecnológicas voltadas à aplicabilidade das 

cores. Comumente, os elementos de análise dos textos sobre cor no cinema 

também trazem a dialética da pré-produção fílmica – das escolhas efetuadas 

pelos departamentos de arte e fotografia, trazendo, por vezes, para a discussão, 

conceitos estilísticos da pintura do período do final da renascença e do período 

barroco – momentos em que muitos artistas estavam empenhados no 

aprofundamento de seus conhecimentos teóricos sobre a cor, evolvendo 

essencialmente estudos físicos a partir da óptica mecanicista, desenvolvida 

ainda no século XVII.  

No entanto, existe uma outra faceta que abrange conceitos que 

compreendem a cor como fenômeno perceptivo. Nas artes, desde muito tempo, 
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esta teoria vem sendo estudada por filósofos e cientistas, e aplicada por artistas, 

tendo como princípio básico a questão fisiológica. A base deste estudo 

fenomenológico da cor é efetuada, num primeiro momento, por Johann Wolfgang 

Von Goethe, em sua obra Doutrina das Cores de 1810. Goethe vai se destacar 

de forma promissora ao se contrapor ao processo mecanicista de investigação 

da cor realizado por Isaac Newton, que tinha como mote a apreensão do 

espectro cromático por meio da decomposição da luz. Neste sentido, Goethe 

aponta "o olho como elemento significativo para a compreensão das cores, 

evidenciando a relação “luz-olho” na mediação dos fenômenos ligados à 

cromaticidade". (ALVAREZ; CAMARGO, 2020, p. 191). 

 
Consideramos, em primeiro lugar, as cores na medida em que 
pertencem ao olho e dependem de sua capacidade de agir e reagir. 
Em seguida, despertam a atenção na medida em que percebemos 
através de meios incolores ou com o auxílio destes. Por fim, são dignas 
de nota na medida em que podemos pensá-las como parte do objeto. 
Chamamos as primeiras de fisiológicas, as segundas de físicas e as 
terceiras de químicas. As primeiras são totalmente fugidias, as 
segundas são passageiras, embora tenham uma certa permanência. 
As últimas têm longa duração. (GOETHE, 1993, p. 46). 

 

De fato, os estudos de Goethe trarão novas investigações sobre a visão 

e sobre a forma como o corpo humano interpreta as cores. Curiosamente essa 

nova perspectiva científica terá uma constância nos estudos das artes plásticas, 

principalmente em relação à pintura. Não há como não salientar a influência 

destas teorias nas obras de artistas românticos ou de artistas impressionistas e 

pós-impressionistas, como é o caso de Vincent Van Gogh (1853-90) que se 

apropriou da ciência em prol da concepção de suas obras. À vista disso, nota-se 

uma ausência de pesquisas que façam uma relação mais aprofundada dos 

estudos fisiológicos da cor com os estudos perceptivos das cores no cinema e 

no audiovisual.  

Desse modo, segundo Hertz Wendel de Camargo e Tiago Mendes 

Alvarez (2020, p.187), se requerem para este estudo pelos menos duas 

abordagens: que as “cores pertencem a uma dimensão cultural profundamente 

arraigadas no imaginário”, despertando diferentes sentidos nos sujeitos com 

repertórios particulares, e, por outro lado que as cores possuem efeitos no nosso 

organismo, e consequentemente no nosso cérebro, alcançando uma “dimensão 

neurofisiológica do ser humano”. Trazer essa perspectiva de estudo para o 
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espectro do audiovisual, poderá oferecer para os estudos em comunicação 

novos paradigmas sobre o campo da percepção, temática ainda relevante nos 

estudos da ciência. 

Com a possibilidade de integração dos campos da antropologia, da cultura 

e do consumo, e da aproximação dos campos das ciências humanas e ciências 

biológicas, alguns conceitos principais serão trazidos e imbricados com questões 

relacionadas ao estímulo fisiológico das cores no audiovisual, com o foco na 

subjetividade. Neste contexto, filmes, séries, animações, games e peças 

publicitárias são objetos que demandam rituais de consumo pois “possuem 

efeitos de memória e de emoção nos cérebros dos espectadores”. (ALVAREZ; 

CAMARGO, 2020, p. 188). 

 

2. A teoria tricromática de Young-Helmholtz: da sensação à percepção 

A teoria tricromática das cores irá surgir posteriormente aos estudos de 

Goethe. As visões de Thomas Young (1773-1829), e, em seguida, de Hermann 

Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), vão reafirmar a contraposição 

existente entre a teoria de Goethe em relação à óptica de Newton. Neste 

contexto, vários atores acabam se destacando, como é o caso do químico e 

teórico da cor George Palmer (1746-1826). Segundo Richard Misek (2010, p. 

119), Palmer irá apresentar uma concepção sob os aspectos ligados à sensação 

cromática especialmente associada às questões fisiológicas, afirmando, 

portanto, que "existem dois tipos de células fotorreceptoras no olho humano: os 

bastonetes e cones". Tendo como base os estudos de Palmer, Young se tornaria 

o primeiro estudioso a formular a hipótese de que a visão cromática seria 

baseada na presença de órgãos sensíveis à luz, estudo que posteriormente 

levaria o nome de “Teoria Tricromática da Visão Cromática” (SILVEIRA, 2015, p. 

36). 

Segundo Luciana Martha Silveira (2015, p. 36), Helmholtz havia 

conseguido recolher “dados sobre a influência das diferentes cores nas três 

categorias de fibrilas nervosas (os chamados cones) da retina”. Com o resultado 

desses fatos, chegou-se à conclusão de que uma parcela dos cones seria 

sensível à luz vermelha, que uma outra parte seria sensível ao espectro da luz 

verde, e que, uma última parte, seria sensível ao espectro da luz azul, obtendo 

assim, a tricromia aditiva red, green e blue – o RGB, cores que, misturadas via 
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processo cerebral, poderiam compor todas as outras cores visíveis via sistema 

da visão.  
 

Em 1801, Thomas Young movimentou as pesquisas em torno da cor 
no Royal Institute of London. Médico, fisiologista, físico, linguista e 
egiptologista, Young foi o primeiro a formular a hipótese de que a visão 
cromática é baseada na presença de três diferentes órgãos sensíveis 
à luz. Esta ideia é chamada teoria tricromática da visão cromática e 
inaugura a chamada óptica fisiológica. [...] A influência do trabalho de 
Helmholtz e seus colaboradores na Teoria da Cor atual foi muito 
significativa. A produção e a reprodução de todas as cores naturais em 
televisão, fotografia ou impressão gráfica podem ser obtidas através 
destes princípios, fundamentados na existência de três tipos de 
receptores visuais destinados à captação das seguintes luzes coloridas 
primárias: vermelho (R: red), verde (G: green) e azul (B: blue). 
(SILVEIRA, 2015, p. 36). 

 

Há também, neste contexto, os estudos de Karl Ewald Konstantin Hering 

(1834-1918), que formulou uma teoria oposta aos estudos de Young-Helmholtz, 

concebendo a visão das cores a partir de três processos que reagem de forma 

distinta ao princípio fisiológico. Neste estudo, para explicar a percepção de 

matizes diversas, Hering aponta que: "(a-a) seria estimulada pela luz amarela e 

inibida pela luz azul; (v-v) estimulada pelo vermelho e inibida pelo verde; e (b-p) 

estimulada pelo branco e inibida pelo preto”. (MEISTER; TESSIER-LAVIGNE, 

2014, p. 516-517). No entanto, apesar das possíveis divergências, as teorias 

Young-Helmholtz e de Hering tornaram-se complementares e permanecem até 

os dias atuais. 

Desta forma, a cor irá abarcar dois processos distintos e confluentes nos 

espectadores: a sensação visual e a percepção visual das cores. O processo de 

envolvimento da cor sob o ponto de vista fisiológico, ou seja, quando a luz – e 

seu respectivo espectro eletromagnético – chega aos órgãos visuais, faz parte 

do que se define como sensação visual, como um primeiro estágio do processo 

de identificação, uma etapa puramente orgânica. Esse fluxo luminoso, após 

alterado e codificado fisiologicamente, encontrará a cultura na qual o sujeito está 

inserido, ocorrendo, portanto, neste momento, o ato da percepção da cor.  

Compreender esse processo, torna-se fundamental para que se perceba 

a complexidade envolvida na significação das cores, sobretudo em relação à 

certas delimitações colocadas à cor e suas definições. À vista disso, parte-se 

do pressuposto que as cores perpassam por um fenômeno de reconhecimento 

e decodificação, onde física, química, fisiologia, bem como a cultura, fazem 
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parte do processo de compreensão cromática. Neste sentido, Grant McCracken 

(2007) destaca o aspecto do significado cultural no sistema de consumo, 

revelando a importância da interação do sujeito com o seu entorno, com suas 

relações de mundo e, impreterivelmente, com sua memória – registros 

individuais adquiridos nas relações obtidas ao longo do tempo. Para o autor: 
 

Primeiramente a cultura é a “lente” pela qual o indivíduo enxerga os 
fenômenos; assim sendo, determina como os fenômenos serão 
apreendidos e assimilados. Em segundo lugar, a cultura é a “planta 
baixa” da atividade humana, determinando as coordenadas de ação 
social e atividade produtiva, e especificando os comportamentos e 
objetos que derivam de uma e de outra. Na qualidade de lente, 
determina como o mundo é visto. Na de planta baixa, determina como 
o mundo será moldado pelo esforço humano. Em suma, a cultura 
constitui o mundo, suprindo-o de significado. (MCCRACKEN, 2007, 
p. 101). 

 

Para McCracken (2007, p. 100), portanto, “o significado cultural se localiza 

em três lugares: no mundo culturalmente constituído, no bem de consumo e no 

consumidor individual”. Desta forma, ao consumir imagens audiovisuais, e, 

consequentemente, as cores e seus efeitos, as experiências individuais e a 

constância perceptiva constituída através da memória, tornam-se eixos 

fundamentais para o ato da definição dos objetos. À vista disso, não há como 

deixar de lado a importância das emoções e sentimentos, pois ao nos 

conectarmos com a experienciação das cores no audiovisual, a memória nos 

traz relações de mundo, nos constituindo e reafirmando nossa posição de 

indivíduos inseridos em determinada cultura.  

Sob esta ótica, Silveira afirma que uma excitação subjetiva pode ser 

provocada pela questão da memória, ou seja, por cores que podem ser 

“associadas aos objetos familiares”, ao longo do tempo. Por ter a interação com 

determinados objetos, o cérebro adquire uma espécie de arquivo com 

referências – memórias que seriam ativadas no momento em que o observador 

se conecta ao objeto e suas cores, o que possibilitará a codificação das cores 

em outras ocasiões, quando contemplamos um filme, por exemplo. Para Silveira 

(2015, p. 78), “a retina é, então, juntamente com o cérebro, capaz de causar uma 

excitação subjetiva, gerando o estímulo fisiológico”. 

Neste aspecto, pensar que a cor, além de estar condicionada a um 

processo de identificação pelos órgãos da visão, também adquire um caráter que 
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ultrapassa o sentido primordial da simples observação. A partir do momento em 

que ocorre a excitação subjetiva, a percepção visual toma espaço para 

compreensão e definição das imagens e suas cores por intermédio da cultura, 

por experiências de mundo. Neste campo, o autor António Damásio (2018) traz 

à tona a relação da subjetividade, a conexão com a memória, os afetos e os 

sentimentos. Damásio afirma que “a percepção sensitiva e estados mentais” 

estão diretamente vinculados à consciência, a partir de experiências tanto do 

“mundo externo corrente do indivíduo como a mundos complexos do passado”. 

(DAMÁSIO, p. 183-184). 
 

Não é possível experimentar imagens, em si, enquanto elas não fizerem 
parte de um contexto que inclui conjuntos específicos de imagens 
relacionadas ao organismo, aquelas que contam naturalmente a história 
de como o organismo está sendo perturbado pelo envolvimento de seus 
mecanismos sensoriais com um dado objeto. Não importa a localização 
deste objeto – se no mundo externo, em outra parte do corpo 
propriamente dito ou evocado na memória, criado por uma formação 
anterior de imagens de algo interno ou externo ao organismo. A 
subjetividade é uma narrativa construída incessantemente. A narrativa 
surge das circunstâncias de organismos com certas especificações 
cerebrais conforme eles interagem com o mundo à sua volta, com o 
mundo de suas memórias passadas e com o mundo de seu interior. 
(DAMÁSIO, 2018, p. 185-186). 

 

Ao contemplarmos as imagens audiovisuais, e, por conseguinte, as cores 

que ali se apresentam, estamos sujeitos à codificação e interpretação do nosso 

cérebro. Além disso, a percepção cromática se relaciona diretamente com a 

memória e com nossas emoções, onde determinadas cores das luzes, objetos, 

figurinos e outros elementos visuais contidos na imagem audiovisual tornam-se 

condicionantes no ato do consumo, corroborando, também, com a afirmação 

dada por Martin Lindstrom (2016, p. 32), de que “é por meio das emoções que o 

cérebro codifica as coisas que têm valor”. Desse modo, talvez a cromaticidade 

possa ser elemento fundamental para a compreensão do consumo audiovisual, 

um consumo muitas vezes atrelado a esquemas de cor na forma de sintaxes 

cromáticas. 

Portanto, a experimentação de imagens e a intensa recepção das cores, 

desenvolve identidades culturais, construindo em cada sujeito formas de 

concepção sobre o que está sendo observado e interpretado pelos nossos olhos 

e pelo nosso cérebro. Neste sentido, o autor Rudolf Arnheim (1985), afirma que 

a percepção – onde há o encontro com a cultura, é possibilitada por um processo 
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gradual de aprendizagem. Segundo o autor, tendo como base os estudos da 

Gestalt3, a cognição perceptual não pode ser descrita como imediata e de pura 

captação especular. Para Gottfried Hausmann (citado por Arnheim et al., 1985) 

a percepção “se origina de um processo de sucessivos atos de formação 

complexos, mutuamente entrelaçados, seletivos, abstratos e até criativos”. 

 

3. Memória e consumo: a neuroestética das cores no audiovisual 
Desde os primórdios, ao final do século XIX, o cinema já imprimia aos 

poucos um formato de construção de imagens que iria, inevitavelmente, 

influenciar o espectador, sujeito este que aos poucos se tornaria um consumidor 

capacitado a compreender e assimilar a imagem em movimento. Segundo Flávia 

Cesarino Costa (2005, p. 17), o cinema irá influenciar “nossas maneiras de 

conceber e representar o mundo, nossa subjetividade, nosso modo de vivenciar 

nossas experiências, de armazenar conhecimento, e de transmitir informações”. 

Desta forma, desde 1915, já havia uma espécie de construção voltada 

principalmente à narratividade, e que, por muito tempo, moldou o espectador 

para uma determinada forma de construção narrativa. Neste sentido, “o cinema 

hollywoodiano se consolidou como uma potência na indústria em décadas, 

capacitando o cidadão consumidor a um padrão visual constante até os dias 

atuais”. (ALVAREZ, 2020, p. 185). 

À vista disso, esse cinema mainstream terá como via de apresentação um 

método naturalista de mostra das imagens que provém do real, ou seja, se 

utilizará de recursos e artifícios visuais que se conectam à realidade, mesmo na 

elaboração de universos fantasiosos. Ismail Xavier (2008, p. 42) aponta como 

critérios naturalistas a “construção de espaço cujo esforço se dá na direção de 

uma reprodução fiel das aparências imediatas do mundo físico”. Sob esta ótica, 

o cinema hollywoodiano terá como base uma “normativa cinematográfica”, em 

que se estrutura por regramento a narrativa clássica, com a busca de elementos 

que percorrem desde a construção dos espaços, como também dos 

enquadramentos, das luzes, cores e texturas. 

                                                            
3 A palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou forma tem sido 
aplicada desde o início do nosso século a um conjunto de princípios científicos extraídos 
principalmente de experimentos de percepção sensorial. (ARNHEIM, 1991). 
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Ao trazer a questão da linguagem do cinema, levando em conta a 

evolução da indústria cinematográfica concebida ao longo do tempo, os padrões 

que a indústria cultural vem construindo possivelmente tornaram os 

espectadores condicionados, não só à esquemas de luz, enquadramentos, 

movimentos, som e montagem, mas, sobretudo, à determinadas memórias. 

Segundo Costa, o fenômeno de padronização de filmes estava altamente 

consolidado em companhias cinematográficas de Hollywood, já em meados de 

1913, tendo como pretexto fundamental o consumo e o entretenimento. Este 

cinema focado na indústria, salvo algumas exceções, atua ainda hoje neste 

mesmo formato, com padrões narrativos e estilísticos adotados desde o início do 

século XX.  

Curiosamente, a partir de avanços tecnológicos e por uma intensa 

vontade de colorização desde os pré-cinemas4, estratégias e esquemas de 

padronização das cores também serão inseridos pela indústria cinematográfica 

logo após ascensão de aplicabilidade técnica em películas, estabelecendo um 

precedente, que de certa forma, rememora ainda hoje uma escolha naturalista 

das cores, mesmo na era da colorização digital. 
 

[...] percebe-se que a indústria do cinema, desde o princípio, procurou 
conceber seus filmes dentro de padrões voltados à uma realidade 
próxima do espectador, moldando ao longo do tempo não somente um 
estilo de realizar cinema, mas um condicionamento da estrutura 
narrativa como um todo. Esse naturalismo irá moldar vários universos 
na tela, onde até as histórias fantásticas teriam caráter de 
verossimilhança, propondo uma realidade possível. É neste espectro 
que outro elemento significativo aparecerá na elaboração dos filmes e 
se tornará ao longo do tempo uma das ferramentas mais importantes 
na construção da imagem do cinema hollywoodiano: a Cor. (ALVAREZ, 
2020, p. 186-187). 

 

Em 1935, Natalie Kalmus, diretora de cor do departamento de 

aconselhamento cromático da Technicolor5 irá alterar a trajetória estilística da 

indústria do cinema ao escrever o artigo “Color Consciousness”. Este artigo era 

uma espécie de “cartilha de padrões de cor” e que tinha como idealização a 

utilização das cores a partir de princípios naturalistas, baseado em fatores 

                                                            
4 Segundo Arlindo Machado (2011, p. 10), o termo pré-cinemas se refere ao “cinema das origens” 
– aparatos tecnológicos que antecedem o cinema. 
5 Fundada em 1893, a empresa Technicolor desenvolveu um dos principais processos de 
colorização de negativos e foi praticamente hegemônica no setor cinematográfico entre as 
décadas de 1940 e 1970.  
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psicológicos e fisiológicos. Segundo Richard Misek (2010, p. 37), essa “lei da 

“ênfase” além de ser “motivada de forma realista” também deveria chamar “a 

atenção para aspectos da narrativa do filme”. Sendo assim, Kalmus irá 

estabelecer determinados esquemas de cor, que, ao serem aplicados, levariam 

as imagens do cinema a uma aproximação mais verossímil da realidade, 

“movimentando o cinema em direção ao que seria chamado de ‘realismo 

perceptivo' ". (ALVAREZ, 2020). 

Neste sentido, será que o espectador, ao consumir as imagens do cinema, 

já não estaria instruído à uma sintaxe das cores constituída pela própria 

memória? Quem sabe este observador, acostumado à gramática do cinema – 

da indústria cinematográfica, teria memorizado indiretamente determinados 

padrões, adquirindo subjetivamente predefinições, estabelecendo um diálogo 

com as sensações cromáticas apresentadas nos filmes. Sendo assim, perceber 

a cor nos filmes torna-se essencialmente um processo de construção mental – 

de acionamento da memória, no qual o sujeito, inerente às diversas cromias de 

um filme, armazena conteúdos de cor e significado, concebendo padrões de 

cultura e identidade. 

Estes conceitos são preconcebidos no cinema convencional – da 

narratividade à “consciência da cor”, mas poderá, inevitavelmente, estar inserido 

em diversas formas de audiovisual, como nos videoclipes, nas animações e em 

comerciais publicitários. Para ilustrar essa ideia da utilização das cores como 

uma via de consumo, nada mais simbólico do que trazer o exemplo de 

comerciais do refrigerante Coca-Cola. Segundo Lindstrom, grande parte do 

resultado de consumirmos esta bebida está ligado às “lembranças da infância” e 

“anúncios da televisão e na mídia impressa ao longo dos anos”. (LINDSTROM, 

2016, p. 32). Para o autor, outro fator exclusivo de como a Coca-Cola é 

apresentada em relação a outras marcas, seria pelo fato de o refrigerante estar 

quase sempre integrado à narrativa. O autor Darren Bridger (2019) utiliza o termo 

“Neuroestética” quando a elaboração de um determinado design contribui para 

que tenhamos uma reação mais favorável ou menos favorável, ajudando o 

cérebro à reação diante das imagens ou objetos. 

Para aprimorar esta reflexão, trago como exemplo o comercial Taste the 

Feeling da Coca-Cola (Figura 1), de 2016, onde a presença da cor vermelha 

pretende trazer relações emotivas com a marca do início ao fim da obra 
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publicitária. No Brasil, esta campanha levou o nome de “Sinta o Sabor” e contou 

com a participação de dez agências diferentes, produzindo cerca de dez 

comerciais de televisão integrados e que se destacam a partir de elementos 

visuais, principalmente por meio da cor. De maneira geral, nos outros países, 

todos os comerciais da campanha apresentam cenas dinâmicas, evidenciando 

ações e reações constantes com o destaque principal ao sabor de uma Coca-

Cola gelada, mas, sobretudo, aos sentimentos das personagens.  

 

Figura 1 - Comercial da Coca-Cola | 2016. 
(música Taste the Feeling do DJ Avicii com o cantor Conrad Sewell).  

 
Fonte: https://youtu.be/F82W3tKtr8c. Montagem dos frames efetuada pelos autores. 

 

Ao observar momentaneamente os frames acima, fica evidente a 

presença da cor vermelha em praticamente todos os planos. Tudo está 

devidamente enquadrado e bem organizado para que o espectador, mesmo de 

forma subjetiva, observe a cor nos pequenos detalhes. É evidente que a narrativa 

dos acontecimentos, nas três histórias que são descritas de forma paralela, 

acabam se tornando prioridade na atenção dos espectadores, antevendo 

conflitos que virão em cada sequência. No entanto, torna-se inevitável perceber 

a onipresença da cor vermelha como um elemento significativo que se insere na 

narrativa, trazendo aos espectadores, a todo o instante, a marca Coca-Cola de 

forma quase extradiegética6. Ou seja, o refrigerante, mesmo não estando em 

quadro, está presente nos cenários, nos figurinos, na iluminação e nos objetos 

                                                            
6 Pertencente à narrativa, mas de forma implícita. 

https://youtu.be/F82W3tKtr8c
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que compõem a cinematografia da peça publicitária, lembrado e reiterado 

sistematicamente pela cor vermelha. 

Deste modo, ao visualizar uma obra audiovisual, há uma infinidade de 

elementos que são “analisados” pelos nossos olhos: a luz, a sensação de 

profundidade, a textura, os contrastes, os movimentos, etc. – todos esses 

elementos são percebidos e lidos pelo nosso cérebro e interpretados 

constantemente. Tanto no cinema como no audiovisual, o espectador irá sentir 

determinadas sensações que serão apresentadas por meio desse arcabouço de 

artifícios, elementos por vezes subjetivos à narrativa principal do filme, do 

videoclipe ou peça publicitária. Neste contexto, torna-se inevitável também 

apontar a cor como um elemento essencial, um elemento que muitas vezes 

transfere o espectador para além do espaço diegético, contribuindo para a 

narrativa.  

Segundo Damásio (2018, p. 104), “a produção de imagens de qualquer 

tipo, do mais simples ao mais complexo, é resultado de mecanismos neurais que 

criam mapas”. Para o autor, ao experimentar o mundo externo, o espectador terá 

uma experiência multissensorial a partir dos sentidos, tendo como síntese, a 

percepção. Neste processo, há um momento chamado de “integração”, que 

segundo Damásio, seria o instante efetuado por regiões cerebrais conhecidas 

como córtices. Essa integração, equivaleria basicamente a junção das várias 

partes de um todo – como da Gestalt, no agrupamento de vários elementos e 

tornando-os organizados nas mentes dos sujeitos. O autor continua: 

 
Mas as mentes não são feitas apenas de imagens diretas de objetos e 
eventos e de suas traduções em linguagem. Nelas também estão 
presentes inúmeras outras imagens associadas a propriedades e 
relações daqueles objetos ou eventos. A coleção de imagens 
tipicamente relacionadas a um objeto ou evento equivale à “ideia” 
desse objeto ou evento, seu “conceito”, seu significado, sua semântica. 
Ideias – conceitos e seus significados – podem ser traduzidas no 
idioma dos símbolos e permitir  o pensamento simbólico. [...] Toda a 
mente é feita de imagens, desde a representação de objetos e eventos 
até seus conceitos e traduções verbais correspondentes. Imagens são 
o símbolo universal da mente. (DAMÁSIO, 2018, p. 107). 

 

Sendo assim, quando nos voltamos à campanha “Sinta o Sabor”, pode-

se associar a presença da cor vermelha nos cenários, nos figurinos, nas luzes e 

nos objetos, como parte de um todo, que ao ser integrado, traz ao cérebro a 

lembrança da marca Coca-Cola. A cor vermelha, nos permite a criação de um 
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mapa organizacional, com memórias associadas à narrativa, contribuindo para 

o consumo do objeto. Ou seja, como cita Kristin Thompson (1977, p. 56) em seu 

ensaio “O conceito do excesso cinemático”, há, por vezes, “outro ‘filme’ existente 

em algum sentido ao lado do filme narrativo”. Um filme que se insere 

subjetivamente em nossa memória, construindo eixos de conexão aos objetos 

consumidos.  

 

4. Considerações Finais 

A produção audiovisual, a partir da sua consolidação como linguagem, 

esteve sempre conectada à sociedade do consumo. Desde o surgimento de 

aparatos tecnológicos que antecederam o cinema, como o bioscópio7, o 

cinetoscópio8 e o famoso cinematógrafo, o fomento desses aparelhos só faria 

sentido se houvesse um público que os consumisse. Portanto, como já apontado 

anteriormente, o cinema e o audiovisual, nas suas diversas formas, se 

concretizam como aparatos de entretenimento, e, sobretudo, de construção 

cultural. Vale lembrar que, segundo Kátia Maciel (2009, p. 23-24), o espectador, 

desde o princípio, vem sendo moldado por uma “forma cinema”, ou seja, por uma 

determinada “arquitetura da sala, herdada pelo teatro italiano”, pela “tecnologia 

de captação/projeção” e por uma “forma narrativa”, elementos que constituem 

um formato de cinema, sobretudo do cinema hollywoodiano. 

  Nessa perspectiva, à vista do contexto apresentado, e traçando um 

paralelo do ponto de vista da cor que aos poucos se insere no contexto desses 

aparatos, fica latente, que, além de aspectos da narrativa das ações e de outros 

elementos que compõem a imagem em movimento, há, por vezes, narrativas 

subjetivas, que podem ser geradas pelas cores que permeiam o subtexto da 

imagem. Propõe-se, portanto, não só uma realidade direta, mas também uma 

realidade interior, em que a cromaticidade também gera um contexto narrativo, 

mesmo que velado, permanecendo latente. Essa ideia corrobora com o 

pensamento sobre a subjetividade da imagem fotográfica, onde, segundo André 

                                                            
7 Sistema de projeção de filmes desenvolvido pelos irmãos Max e Emil Skladanowsky, exibido 
em 1895, dois meses antes da famosa apresentação do cinematógrafo Lumière no Grand Café́. 
(COSTA, 2005, p.19). 
8 Eram máquinas que mostravam "fotografias em movimento" (motion pictures), inventadas por 
Thomas A. Edison em 1891. (COSTA, 2005, p.18). 
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Rouillé (2009, p. 67), “a verdade está sempre em segundo plano, indireta, 

enredada como um segredo”.  

Além disso, a cor recebida pelos órgãos visuais e decodificada pelo 

cérebro, tem uma ampla gama de conexões, ramificações, que, 

impreterivelmente, atravessam critérios de identidade social e cultural, trazendo 

para o sujeito determinados significados de um mundo representado. Sendo 

assim, ao desvelar as emoções e os sentimentos como elementos que afetam 

nossos comportamentos, e, sobretudo, como fatores que nos instiga a produzir 

cultura, a maneira de observar a cor nas imagens audiovisuais pode nos levar a 

dimensões mais abrangentes, perpassando por aspectos físicos, químicos e 

fisiológicos. Sendo assim, nossos olhos, e, respectivamente, nosso cérebro, 

tornam-se ativos nos fluxos ocorridos entre cor, cinema, memória, e cultura, 

possibilitando ao observador uma “consciência da cor” e concebendo rituais de 

consumo, mesmo que de forma implícita.  

Para Alvarez e Camargo (2020, p. 189), “nas últimas três décadas, a 

neurociência se aproximou dos campos epistemológicos do consumo, 

tradicionalmente ocupados pelas Ciências Humanas”. Para os autores, a 

Neurociência do Consumo “representa uma ponte entre corpo e cultura”. É a 

partir deste caminho que se pretende trazer aos estudos em audiovisual novas 

perspectivas, ampliando a questão perceptiva para além do aparato tecnológico 

– do objeto cinema/audiovisual em si, mas passando a olhar para o nosso próprio 

organismo e em relação ao que lhe é apresentado, invertendo a lógica da 

interação entre espectador e objeto de consumo, trazendo à tona os estudos da 

percepção das cores no audiovisual sob o ponto de vista da neurociência. 
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A dimensão biológica da imagem publicitária. Neurociência do 
Consumo e Branding: métodos, ferramentas e o eye tracking 
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Introdução 

A primeira experiência laboratorial neurocientífica aplicada para 

compreender o comportamento de consumo aconteceu no fim dos anos 1990 na 

Universidade de Harvard com a pesquisa do professor Gerald Zaltman, usando 

aparelhos de ressonância magnética. Surgia a Neurociência do Consumo, 

também conhecida como Neuromarketing, termo criado em 2002 pelo professor 

Ale Smidts, da Universidade Erasmus, em Roterdã, na Holanda (LINDSTROM, 

2016). 

O experimento que consolidou o Neuromarketing como ferramenta de 

investigação comportamental de consumo foi realizado em 2003 pelo professor 

e pesquisador doutor Read Montague, diretor do Laboratório de Neuroimagem 

Humana na Faculdade Baylor de Medicina, em Houston, Texas. Conforme 

Lindstrom (2016), o cientista retomou um experimento de 1975 da Pepsi quando, 

em diferentes pontos dos EUA, os consumidores escolheram a Pepsi em 

comparação com a Coca-Cola. A ação de marketing foi chamada de “Desafio 

Pepsi”. Vinte e oito anos depois, 67 pessoas foram pesquisadas e tiveram seus 

cérebros monitorados por meio do IRMF (Imagem por Ressonância Magnética 

Funcional). O experimento teve duas etapas. Na primeira, como em 1975, as 

pessoas provavam os dois produtos às cegas e o mesmo resultado foi obtido: 

mais da metade preferiu Pepsi. Foi verificado no aparelho que seus cérebros 

também escolheram o produto, pois a região ativada foi a putâmen ventral, 

estimulada quando gostamos de um sabor (LINDSTROM, 2016, p. 30-32). Na 

segunda parte do experimento, os consumidores sabiam quais eram os produtos 
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que estavam provando e 75% deles preferiram a Coca-Cola. Montague verificou 

que a mesma região cerebral do experimento anterior foi acionada, o putâmen 

ventral, mas também teve fluxo sanguíneo em outra região, a do córtex pré-

frontal, responsável pelo discernimento e raciocínio. Na briga entre o emocional 

e o racional, venceram as emoções. O experimento indicou, portanto, que a 

memória e a cognição entraram em ação, ou seja, todos os conceitos, 

arquétipos, narrativas e conhecimentos relacionados à publicidade das marcas 

foram decisivos para a escolha dos consumidores. 

No universo do consumo, especialmente nos setores de envolvimento 

direto com a publicidade e o marketing, é notável uma onda de fascínio pelo 

cérebro humano e seu funcionamento diante de estímulos publicitários. Essa 

onda “neuro” – foco das críticas de Vidal e Ortega (2019) – abre espaço para 

especulações sem fundamentos científicos (os chamados neuromitos) e suas 

reverberações contaminam o imaginário acadêmico como um roteiro mal 

engendrado de ficção científica onde apenas se nota a diabólica manipulação 

mental de consumidores, que não correspondem à seriedade das pesquisas em 

Neurociência do Consumo.   

Da descoberta das sinapses pelo médico e histologista Santiago Ramón 

y Cajal ao fim dos anos 1990 na Universidade de Harvard com a pesquisa em 

ressonância magnética de Zaltman, constata-se que a neurociência aplicada ao 

estudo do consumo representa a união epistemológica entre o campo das 

ciências biológicas e o das ciências da cultura. Neuromarketing pode ser 

considerado uma ciência, afinal trata-se de uma neurociência do consumo, 

justamente por ser formado por um conjunto de metodologias científicas que 

contribuem para melhor entendimento do comportamento dos consumidores e 

amplia os efeitos de sentidos nas estratégias de branding.  

Com base nessas premissas e a partir da ideia de que há muito tempo a 

Neurociência está sendo aplicada e replicada no mercado comunicacional sem 

um reconhecimento acadêmico, o objetivo deste artigo é apresentar os principais 

conceitos e teorias do Neuromarketing que o aproximam do campo da ciência e 

expor um experimento que utilizou o método do eye tracking para rastrear o 

movimento ocular dos participantes, enquanto consumiram uma propaganda 

audiovisual, com a intenção de compreender as imagens que chamariam mais 
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atenção destes indivíduos e possíveis caminhos estratégicos para os estudos da 

publicidade e do branding. 

Em um primeiro momento conceitua-se o branding como campo criativo e 

fértil para aplicações de estratégias neurocientíficas. Em seguida, traçou-se um 

panorama dos diálogos e aproximações entre neurociência e consumo, 

destacando os estudos sobre os neurotransmissores. Na terceira parte do artigo 

apresentamos alguns métodos científicos de aplicação de pesquisas 

neurocientíficas, focando na explicação do funcionamento do eye tracking por 

meio da apresentação de um experimento que avalia a performance de uma 

campanha audiovisual de sorvete, sob a perspectiva da neurociência.  

Justifica-se o tema por contribuir para a compreensão do Neuromarketing 

como área multidisciplinar requerente do domínio de diversas ciências para sua 

prática mercadológica. Conclui-se que é possível compor uma estruturação de 

pesquisa mista e colaborativa, a partir de classificações de padrões 

neurocientíficos nas estratégias de branding em circulação na cultura e, com 

isso, propor metodologia replicável e de conceitualização das práticas do 

neurobranding. 

 

2. A consagração do Branding como estratégia de consumo 
 
A técnica mercadológica do branding envolve o estudo das marcas desde 

a concepção de sua identidade visual até composições mais elaboradas como 

brand persona, posicionamento de mercado, estratégia competitiva e 

personalidade de marca. Todo este composto estratégico visa materializar algo 

subjetivo e corporifica empresas trazendo uma ideologia mercadológica repleta 

de códigos importantes para o destaque da organização perante players do 

mesmo segmento de mercado. 

 
[...] uma marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma 
combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços 
de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos 
concorrentes. Um nome de marca é aquela parte da marca que pode 
ser pronunciada ou pronunciável (KOTLER, 1999, p. 233). 

 

Na esfera do branding, uma marca ganhará notoriedade junto aos 

consumidores se conquistar posição privilegiada em suas mentes, que estará 

baseada em estratégias de liderança de marca (AAKER, 2007). A marca sempre 
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promete algo aos indivíduos e uma promessa vazia não sustenta a comunicação 

da empresa. Uma marca, então, é composta por sua imagem física, no sentido 

visual, e do brand equity, considerado um conjunto de atributos que tornam-se 

valores da marca e da empresa e constroem a imagem institucional. Nesta 

perspectiva o brand equity proporciona a conscientização sobre a organização, 

a fidelidade, a percepção de qualidade e demais associações para a construção 

de uma imagem positiva de marca (AAKER, 2007). 

A construção de branding é um caminho árduo contemplando etapas 

criativas com base em atributos intangíveis com uma proposta de materialização 

e tangibilização. Concretizar a marca tornando-a próxima dos consumidores é o 

desafio proposto pelos estudos de branding. Importante lembrar a existência da 

relação direta entre o branding e os estudos de consumo, pois marcas e 

consumidores estão ligados por uma relação simbiótica. Por mais que existam 

estudos que incorporem estratégias básicas para o trabalho do branding, não é 

possível engessar o processo, pois a sociedade e a marca funcionam como um 

organismo vivo, em constante transformação. 

O início da implementação de um sistema de marca se dá pela montagem 

de uma estrutura básica, que orientará o direcionamento estratégico da 

comunicação. A análise estratégica da marca, segundo AAKER (2007, p. 51), 

está apoiada em três pilares: 1- Análise do cliente – incluindo tendências, 

necessidades e motivações, 2 - Análise da concorrência – que observa a 

imagem/ identidade da marca, pontos fortes/ estratégias, vulnerabilidade e 

posicionamento e 3 - Autoanálise – composta pela imagem atual da marca, 

herança da marca, pontos fortes/ estratégias e valores da organização. 

Com este escopo bem definido inicia-se o processo da construção do 

“sistema de identidade da marca”, que consiste em dar “alma” à organização, 

atributo necessário para diferenciá-la dos concorrentes. A identidade da marca 

é construída a partir da avaliação de quatro pontos principais: marca como 

produto, marca como organização, marca como pessoa e marca como símbolo. 

A partir destas avaliações cria-se uma “proposta de valor” para a marca, trazendo 

benefícios oferecidos ao consumidor e, com o alinhamento destes pontos, 

define-se a linha de credibilidade que apoiará as estratégias comunicacionais. 

Estes serão os principais alicerces na construção do relacionamento com o 

consumidor. Por último, a marca oferece uma “proposta de valor à sociedade” 
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(AAKER, 2007, p. 51), definida como “posicionamento de marca” (RIES, TROUT, 

1996), sendo este o lugar ocupado na mente dos consumidores, um espaço 

diferenciado e único, capaz de gerar lembrança de marca espontaneamente e 

sem abrir lacunas comparativas com a concorrência.  

Embora as teorias de branding não sejam novas, há diversas adaptações 

contemporâneas sem fugir da estrutura básica proposta por Kotler (1999), Aaker 

(2007) e Jack e Trout (1996). Em uma versão revisitada de sua própria obra, 

Trout traz atualização em sua teoria de “posicionamento” apresentando o 

conceito de “reposicionamento”, considerando o aumento da competitividade, a 

influência do digital e o perfil de um diferente consumidor a partir da imersão em 

ambientes tecnológicos (TROUT, RIVKIN, 2011). 

Na comunicação, os estudos de marca dão suporte às campanhas com 

suas linhas criativas vislumbrando a identificação dos consumidores com o 

cenário apresentado. Os consumidores estão sempre atentos às promessas de 

valor oferecidas pelas marcas e são exigentes suficientemente para ajudar a 

construir ou destruir estratégias, principalmente por meio de seus registros e 

rastros virtuais.  

O estudo das marcas envolve um campo extenso de conhecimentos, que 

parte de estratégias de marketing envolvendo psicologia, sociologia, filosofia, 

antropologia do consumo e comunicação publicitária. Atualmente a neurociência 

também figura como um campo que, associado ao neuromarketing, desenvolve 

o neurobranding, que trata do branding associado a métodos, processos, 

técnicas e tecnologias originados em pesquisas neurocientíficas. 

O branding parte de uma estratégia mercadológica incorporando 

conceitos importantes oriundos do campo da neurociência, aplicados ao 

neuromarketing e a comunicação publicitária. Como o foco dos estudos de 

branding é direcionado a compreender os desejos do consumidor, a percepção 

destas diversas dimensões de forma equilibrada será responsável pela harmonia 

nos processos relacionais e consequentemente de consumo. Consumir, 

portanto, representa um ativismo social ao relacionar propostas de valor 

empresarial casadas com os interesses dos indivíduos. 

 
 
 
 



62 
 

3. Neurociência e consumo           
Dentre as possibilidades de estudos envolvendo as práticas de consumo 

cotidianas surge a Neurociência do Consumo, Neurocomunicação ou 

Neuromarketing, uma ramificação mercadológica fundada a partir dos estudos 

da neurociência que visa o entendimento de impulsos biológicos não 

controláveis para as motivações e atitudes humanas. 

Embora existam conceitos distintos de Neuromarketing que têm por 

finalidade dar conta do termo, há uma busca constante para a compreensão de 

sua aplicabilidade em escopo mais amplo, extrapolando as barreiras 

mercadológicas. Isso se dá pelo fato de que o Neuromarketing tem como uma 

de suas frentes e base científica a compreensão dos dispositivos químicos que 

comandam o corpo humano, focando no papel funcional dos 

neurotransmissores, que regulam e equilibram emoções e impulsos. 

Há décadas os estudos do consumo são pensados a partir de linhas 

distintas apoiadas em teorias da psicologia, filosofia, antropologia e sociologia 

investigando questões de ordem comportamental. Desta forma, consumidores 

são mapeados a partir de suas formas de pensar, histórias de vida, desejos, 

relações consigo e com o outro, elementos da ordem da construção que podem 

ser alterados ao longo do percurso de vida dependendo da exposição do 

indivíduo ao meio, seja ele natural ou simulado. Estas áreas do conhecimento, 

juntas ou separadas, norteiam pesquisas de mercado visando compreender o 

comportamento do consumidor, inovação em produtos, entre outras questões 

mercadológicas.  

O campo destinado ao estudo na biologia humana dentro dos estudos do 

consumo ainda está em fase embrionária, não no sentido de adaptação de 

produto aos diferentes biotipos ou necessidades específicas, mas às questões 

que não entram no escopo das escolhas, questões neurofisiológicas que são 

comuns à natureza do pensamento humano por dispositivos não controláveis. O 

Neuromarketing preenche justamente essa lacuna, trazendo métodos científicos 

que caminham das ciências biológicas ao campo do marketing e da 

comunicação. 
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Não é novidade que desde a “década do cérebro” dos anos 1990 o 
cérebro se tornou objetivo de especial atenção. A partir da década 
seguinte a própria atenção mereceu considerável interesse por parte 
de estudiosos de ciências humanas como antropologia, estudos sobre 
deficiência, história e sociologia, que investigaram aspectos do que tem 
sido chamado de “virada neural”, “neurovirada” e “virada 
neurocientífica”. Embora esses rótulos algumas vezes se refiram a 
desdobramentos acadêmicos das próprias ciências humanas (como, 
por exemplo, o surgimento da neuroantropologia, neuroeducação, 
neurodireito, neuroteologia e outras), eles se aplicam a um fenômeno 
mais abrangente. [...] Além de pesquisa e tratamento, a informação 
cerebral e neurocientífica é o cerne de um vasto universo que varia de 
grosseiras empreitadas comerciais a grandiosas especulações 
metafísicas. Nesse universo, a multiplicação descontrolada e o 
frequentemente cômico exagero no emprego do prefixo neuro são 
pequenos sinais que confirmam a existência de um fenômeno de larga 
escala. (VIDAL, ORTEGA, 2019, p. 13-14) 

 

A partir de um levantamento bibliográfico prévio e da pesquisa do estado 

da arte que envolvem neurociência, marcas e marketing, considerando o 

levantamento de Kawano (2014) que envolveu publicidade e neurociência, 

verificamos que, da mesma forma como as pesquisas qualitativas e 

quantitativas, a neurociência do consumo representa a abertura para um outro 

olhar sobre o comportamento, emoções e desejos dos consumidores. Como todo 

método de pesquisa, a neurociência do consumo não apresenta todas as 

respostas, porém acrescenta mais peças ao mosaico da sociedade do consumo, 

ajudando a compreender as atuais formas de ser e estar no mundo. 

Compartilhamos com Morin (2000) o entendimento de que  
 

[...] a hominização não poderia ser concebida unicamente como uma 
evolução biológica, nem como uma evolução espiritual, nem como uma 
evolução sociocultural, mas sim como uma morfogênese complexa e 
multidimensional resultante de interferências genéticas, ecológicas, 
cerebrais, sociais e culturais (MORIN, 2000, p. 55). 

 
 
O experimento relatado no início desse trabalho remete-nos à imagem de 

que os métodos neurocientíficos são invasivos, envolvem exclusivamente 

equipamentos caros, laboratórios de minuciosas tecnologias e experimentos 

aplicados somente por instituições especializadas. No entanto, existem métodos 

neurocientíficos não invasivos e que fogem desse estereótipo, como diálogos 

com grupos focais e entrevistas individuais direcionadas, que são os tipos 

qualitativos de coleta de dados mais conhecidos. Muitos dos métodos não são 

reconhecidos como neurocientíficos, mas sabemos que seu protocolo está 
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diretamente envolvido com a investigação do que se passa na mente do 

consumidor, a exemplo da aplicação do ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation 

Technique) que mapeia as imagens conscientes e inconscientes do consumidor 

e aponta novos rumos para a compreensão cognitiva de indivíduos. 

Este artigo não trata do Neuromarketing de forma apologética, mas 

evidencia sua contribuição no refinamento biológico dos estudos do consumo. 

Não diz respeito à moda ou oportunismo mercadológico, mas a um diferente 

caminho científico de pesquisa, que se mostra promissor nas últimas três 

décadas quando associado às demais áreas do conhecimento, com a função de 

auxiliar estratégias de comunicação. Segundo Camargo (2009, p. 50) a 

“neurociência tem como função básica estudar tudo o que se relaciona ao 

sistema nervoso animal e humano” e dentre suas áreas de estudo contempla o 

Neuromarketing. Por sua vez, o Neuromarketing é o uso da neurociência para 

entender o comportamento do consumidor, somando as outras áreas do 

conhecimento, pois: 
  

Não faz sentido manter, unicamente, padrões tradicionais de análise, 
é preciso acrescentar novos referenciais. É preciso fazer análises 
fisiológicas para interferir sobre o comportamento de compra. Os 
critérios usados não chegam ao nível neurológico e a motivação, a 
percepção e a aprendizagem são, antes de tudo, processos que se dão 
no cérebro (CAMARGO, 2009, p.23). 

  

O recorte atual das pesquisas que utilizam como base os estudos do 

consumo contempla abordagem holística, mas não envolve o Neuromarketing 

como algo frequente, por isso propõe-se aqui observar o ser humano envolvendo 

questões biológicas e psicológicas. As escolhas de pesquisa são necessárias 

para o aprofundamento na coleta de dados, mas a proposta de inclusão do uso 

do Neuromarketing neste contexto visa ampliar o olhar entendendo o indivíduo 

como um organismo, composto de fragmentos que, em conjunto, orientam as 

decisões de consumo. A premissa do Neuromarketing é trazer um diferente olhar 

aos estudos de pesquisa, investigando campos que até então não eram 

possíveis de serem observados, corroborando com os métodos tradicionais. Não 

é uma exclusão, mas uma incorporação metodológica. É importante ressaltar 

que 
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A neurociência não tem uma resposta definitiva, não pode nos dar a 
‘pura verdade’, pois esta ciência não se esgotou, ainda tem um longo 
caminho de descobertas. O que se sabe é que os métodos de 
imagiologia cerebral chegam mais perto da verdade do que os métodos 
tradicionais de pesquisa de mercado. (CAMARGO, 2009, p. 45). 

 
 A composição fisiológica somada à psicológica direcionam o olhar do 

consumidor para as suas realidades e desejos, que são distintos e sem padrões 

pré-estabelecidos isoladamente. A emoção gera ações mais impulsivas e, em 

contrapartida, a razão propicia decisões mais lógicas. “O neuromarketing é a 

chave para abrir o que chamo de nossa ‘lógica do consumo’ – os pensamentos, 

sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra 

que tomamos em todos os dias de nossas vidas” (LINDSTROM, 2012, p. 13). 

Dentre os métodos de pesquisa com base em neurociência, os mais 

conhecidos são as avaliações de induções cerebrais a partir da exposição do 

consumidor a imagens, sons e ou sensações e a respectiva avaliação pelo 

acompanhamento via eletroencefalograma (KAWANO, 2014), níveis de 

sudorese das mãos e do rosto em imersões sensoriais (KAWANO, 2019), 

observação de micro expressões faciais ao serem expostos a algum 

experimento, induções sensoriais antes de testes cegos, avaliação da íris por 

meio do eye tracking, via óculos ou sistemas online, entre outras metodologias.  

Cada um destes equipamentos acompanha o funcionamento de uma 

determinada função biológica e podem ser utilizados isoladamente ou em 

conjunto, dependendo dos objetivos da pesquisa. A neurociência compreende o 

ser humano em composto por diferentes sistemas. PAULA (2019), traz em sua 

pesquisa de doutorado, que trabalha a neurociência e emoções, um esquema 

englobando as esferas e as possibilidades avaliativas, conectando componentes 

subjetivos, comportamentais e fisiológicos. 
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Figura 1 - Componentes da emoção. 

 
 

Fonte: PAULA (2019, p. 42)  
 

 
Peruzzo (2015) e Dulanto (2013), por exemplo, neurocientistas da área de 

neuromarketing, categorizam estes componentes em sistema límbico, córtex e 

reptiliano, representando as emoções, razão e instinto, respectivamente. O 

neurocientista Darren Bridger (2019), a partir dos estudos de Laura Graf e Jan 

Landwehr (2015), propôs um modelo que vem ganhando notoriedade nos 

estudos do campo que consiste na divisão destes componentes em sistemas em 

1 e 2, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Processamentos e sistemas. 
Sistema 1 Sistema 2 

Automático e sem 
esforço 

Necessidade de mais atenção e esforço 

Induzido pela imagem 
em si 

Mais induzido pelos pensamentos do observador 

Não consciente Mais consciente 

O modo padrão de 
julgar imagens 

Disparado de a imagem não fizer sentido ou 
induzido pela motivação de compreender 

Principalmente fluência 
perceptiva 

Principalmente fluência conceitual 

Mais superficial Mais profundo 

Fonte: BRIDGER (2019, p. 42) 
 

 
Os aspectos abordados e as possibilidades investigativas promovidas 

pela inserção dos estudos da neurociência no campo do consumo, ampliam as 

possibilidades investigativas. Neste sentido, percebe-se a diferença entre as 

pesquisas tradicionais quantitativas, conhecidas por questionários fechados ou 

qualitativas, por entrevistas em profundidade ou grupo focal, por exemplo. O 

Neuromarketing se enquadra nas duas modalidades e se apresenta como mais 

uma opção de pesquisa para investigar o comportamento dos consumidores com 

base no sistema cognitivo. 

Desde a descoberta das sinapses por Santiago Ramón y Cajal no início 

do século XX, sabe-se que a neurociência aplicada ao estudo do consumo 

representa a união epistemológica entre a natureza e a cultura. Nunca a biologia 

se fez tão presente para as ciências sociais aplicadas quanto neste momento. 

Neurônios, neurotransmissores, estrutura cerebral, hormônios, genes, sinapses, 

neocórtex, experimentos laboratoriais, equipamentos biométricos, agora são 

assuntos de publicitários, consultores e profissionais de marketing. É nesse 

ponto que a Neurociência contribui, uma nova janela (na verdade, muitas 

janelas) que se abre para a pesquisa do comportamento do consumo. O conceito 

de “biologia do consumo” (CAMARGO, 2012), é revolucionário para a área de 

ciências sociais aplicadas, como a comunicação. A dimensão biológica da 

neurociência ao somar aos estudos do ambiente e o animal humano (Ecologia), 
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os estudos das relações entre indivíduos e grupos humanos (Antropologia), entre 

sujeito e sociedade (Sociologia) e os estudos dos processos psíquicos 

(Psicologia) preenche as lacunas deixadas pelas pesquisas qualitativas e 

quantitativas. O campo de atuação do Neuromarketing representa a zona de 

interseção entre pesquisas qualitativas, quantitativas e neurocientíficas. 

Figura 2 - Esquema para análise de métodos de pesquisa. 

 
 

Fonte: Martin Lindstron (2016). 
 

O acesso às tecnologias utilizadas para pesquisa de Neuromarketing 

pode ser um agravante por apresentar custo relativamente elevado, mas como 

a área está em construção, é possível a partir do conhecimento teórico do campo 

propor novas metodologias e aplicações para o uso dos conhecimentos de 

neurociência. As metodologias de Neuromarketing partem do pressuposto na 

verificação de impulsos não conscientes por imersões ou indução – chamadas 

também de “respostas não declaradas” (KAWANO, 2019) e podem ser um 

caminho para aplicações iniciais, contemplando imersão visual, auditiva, olfativa 

e gustativa na avaliação de comportamentos. Muitas destas técnicas são 

utilizadas no marketing há algum tempo, sem base científica ou metodológica, 

por questões de senso comum, direcionadas apenas como um campo de 

experimentação.  

Como exemplo de pesquisas que relacionam os campos das ciências 

biológicas e o das ciências sociais, se encontram os estudos dos 

neurotransmissores como elemento influente em comportamentos humanos, em 

especial, os comportamentos associados à tomada de decisão em diferentes 

etapas da jornada do consumidor.  
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4. Eye Tracking como ferramenta de pesquisa 
 

Segundo David Cox (2020), professor de neurociência na Harvard 

University, a visão é um dos principais sentidos humanos e contribuiu 

significativamente para a ascensão de nossa espécie na cadeia alimentar. 

Baseado num sistema completo de detecção de luminosidade, os olhos têm a 

capacidade de se ajustar a distâncias, angulações e intensidade luminosa, de 

forma a capacitar o ser humano a perceber imagens e mandar códigos de 

processamento ao cérebro. A luz é um tipo de radiação eletromagnética e os 

comprimentos de onda que permitem a observação e luminosidade das cores. A 

imagem é construída no cérebro e os olhos funcionam apenas como um sistema 

de captação imagética, atuando similarmente as lentes de câmeras fotográficas. 

Nossos olhos movem-se como um radar do corpo humano. A captação da luz é 

praticamente instantânea, mas o processamento da imagem não. Esta diferença 

temporal é imperceptível pelo olho humano, mas representa variações 

eletromagnéticas e cognitivas significativas.  

Os olhos humanos são capazes de detectar ondas situadas entre 390 e 

700 nanômetros (figura 3), visualizando a escala de cores que parte do violeta 

chegando na escala de vermelho, construindo o círculo cromático. Como efeito 

de contribuição científica, existe um espectro luminoso não percebido pelos 

olhos humanos, que são as ultravioletas, com comprimentos de onda abaixo de 

390 e as luzes infravermelhas, com espectro de onda acima de 700 nanômetros. 

 

Figura 3 - Espectro de ondas eletromagnéticas medidas em nanômetros. 

 
. 

Fonte: David Cox (2020-2021) - material audiovisual - Harvard University. 
 

Considerando que o processamento cognitivo visual acontece no cérebro, 

valida a importância de entendermos que o fato de olhar para um determinado 

objeto não é apenas uma motivação consciente, mas incita áreas como 

memorização, fixação e cognição cerebral, potencializadas por impulsos 

inconscientes. 



70 
 

A visão ocorre quando fotoreceptores da retina capturam fótons e a 
retina e o cérebro realizam uma análise complexa desta informação. A 
entrada visual que alcança a consciência é processada em caminhos 
paralelos através da retina, do tálamo e do lobo occiptal do córtex 
(AMTHOR, 2017, p. 81). 

 
 

Com esta introdução sobre o sistema ocular humano é possível 

compreender que, embora o objeto visualizado seja o mesmo, sua decodificação 

poderá ser algo particular, pois depende de interpretações moldadas pela 

cognição individual. “O mundo a sua volta, com suas cores nítidas, texturas, sons 

e aromas, é uma ilusão, um espetáculo criado pelo seu cérebro para você. 

(EAGLEMAN, 2017, p.45). 

Ver uma imagem não significa entendê-la. No entanto, existem estudos 

que podem corroborar no entendimento do processamento imagético, baseado 

na compreensão de uma maioria de indivíduos, que pode ajudar profissionais de 

comunicação e marketing a traçarem estratégias mais efetivas de 

convencimento, baseando comportamentos racionais e impulsivos, 

principalmente com o suporte neurocientífico e uso do eye tracking como 

ferramenta de pesquisa. 

O eye tracking (ET) é um sistema de rastreamento do movimento ocular, 

com base na mensuração do movimento da íris. Existem diferentes plataformas 

de ET, com sensibilidades de capturas distintas. O ET pode ser realizado pelo 

método dos óculos ou por sistemas online. O princípio do teste é que o 

participante da pesquisa seja exposto a um conteúdo imagético estático ou em 

movimento e que o sistema rastreie os principais movimentos oculares durante 

a exposição. 

A metodologia é bastante ampliada e pode ser utilizada, por exemplo, para 

testar o processo de compra num ponto de venda, a recepção de um anúncio 

publicitário, produto cinematográfico, uso de um site de compras ou de uma rede 

social online. Variáveis como a localização da visualização do participante, ponto 

de fixação na imagem e retorno do olhar, são indicativos de interesse que 

auxiliam na tomada de decisão, quando avaliada a performance do produto 

investigado. Para exemplificar o ET será apresentado o sistema realeye.io, que 

oferece a ferramenta de captura visual online. 

O processo de coleta de dados do sistema é todo online. Para participar 

do experimento o participante acessa o link da pesquisa por meio de um 
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computador com câmera e sistema áudio visual. Ao entrar no link da pesquisa, 

é solicitado um cadastro prévio para que o pesquisador possa identificar o perfil 

do participante. É possível inserir no experimento imagens estáticas ou vídeos 

curtos. Importante lembrar que a avaliação sonora não é aferida pelo sistema, 

embora seja possível estabelecer analogias, dependendo da capacitação do 

pesquisador no momento da análise dos dados coletados. 

Os dados da pesquisa do participante, juntamente com o rastreamento 

ocular coletado durante o experimento, são enviados automaticamente pelo 

sistema e armazenados no banco de dados da pesquisa. Após a finalização do 

experimento por todos os participantes, o pesquisador responsável finaliza o 

estudo gerando relatórios analíticos possibilitando diversas combinações de 

variáveis. O sistema possui um instrumento de coleta de dados padronizado e 

programado automaticamente que permite ao pesquisador retirar dados como 

mapa de gases e mapa de calor, mostrando as áreas mais atrativas do anúncio 

ou imagem. Decorrente disso, só é possível acessar integralmente as etapas 

deste instrumento na medida em que a campanha é programada e entra no ar.  

Para exemplificar o funcionamento do mecanismo de coleta deste 

sistema, será apresentado na sequência, a cópia das telas que mostram os 

dados, com base em um experimento realizado recentemente pelos 

pesquisadores. A figura 4 mostra a campanha programada no sistema, 

considerando 5 participantes piloto, maiores de 18 anos, com a visualização de 

um comercial de 20 segundos, contendo sons e imagens. 

 
Figura 4 - Captura de tela experimento realeye.io - tela da programação do 

estudo. 

 
 

Fonte: Os autores- software realeye.io 
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Após a pesquisa ser finalizada, o sistema apresenta o vídeo e a 

sobreposição de círculos representando os mapas de cada participante e, 

também, os mapas sobrepostos representado a amostra da pesquisa, 

considerando um resultado estatístico final. Cada cor circular demonstra uma 

categoria de análise/ variável do experimento, sendo os mais evidentes o mapa 

de calor e o mapa de gases (figura 5). Dentre as possibilidades também é 

possível exportar os dados em planilhas do Excel para que possam ser 

manipulados pelo pesquisador, compondo clusters de interesse.  

Figura 5 - Captura de tela experimento realeye.io - tela dos resultados do 
estudo. 

 
Fonte: Os autores - software realeye.io 

 
 

O método do ET, assim como os demais descritos no texto, podem ser 

utilizados em conjunto com outras ferramentas neurocientíficas ou com 

pesquisas convencionais. No caso desta pesquisa, os autores optaram em 

realizar um formulário quantitativo, após a aplicação do experimento, validando 

o que o participante percebeu na ordem do consciente. Os dados desta coleta 

foram cruzados com os resultados do ET, visando percepções declaradas pelo 

inconsciente, ou impulsivo do participante, estabelecendo parâmetros 

neurocientíficos a partir do procedimento. 
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5. Considerações Finais 

As literaturas tradicionais mercadológicas enaltecem a promoção de 

produtos frente às suas estratégias, colocando-os em foco nas campanhas 

publicitárias como algo indispensável, trazendo características físicas e 

funcionais que ganhavam destaque nos anúncios. Há mais de uma década este 

cenário tem se modificado de forma volátil, com uma inversão de papéis entre 

produtos e marcas. O consumidor contemporâneo não se envolve mais com os 

produtos de forma isolada, desenvolvendo um maior senso reflexivo sobre o que 

consome, indo além do produto em si, preocupando-se com valores como ética 

e responsabilidade sócio-ambiental. 

É diante deste cenário que os estudos de branding ganham notoriedade 

por trazer amplitude na promoção dos produtos e serviços, transformando 

estabelecimentos de venda em negócios emocionais, fundados a partir de 

relacionamentos duradouros. Por este motivo os estudos de branding se 

consolidam ao longo dos anos, por considerar as marcas além de um negócio 

material estabelecendo pilares mais sólidos, a fim de transformar clientes em 

mídia, trabalhando assiduamente o engajamento por meio do estabelecimento 

de vínculos relacionais. 

Intuitivamente a publicidade foi incorporando ações de branding com 

resultados promissores, associando em seus contextos questões da psicologia, 

sociologia, design e outras áreas do conhecimento que compreendem fatores 

externos como influenciadores no processo de decisão de compra. Por outro 

lado, há pouca aplicabilidade de estudos de natureza biológica influenciando 

questões de consumo, embora não seja descartada a sua existência e 

importância. Mas a partir de 2002, com as pesquisas de Smidts, os estudos de 

Neurociência do Consumo, Neurocomunicação ou Neuromarketing, começam a 

ganhar corpo e espaço científico nos estudos de branding. 

A contribuição deste artigo evidencia oportunidades de reflexão e 

aplicação da neurociência no composto mercadológico, propiciando técnicas 

concretas que possam ser aplicadas em campanhas de branding. Desta forma, 

contribui para que os estudos da comunicação e do consumo usufruam de outras 

oportunidades metodológicas que ativam áreas cerebrais específicas instintivas 

ou racionais, corroborando para as demais técnicas já utilizadas no campo. 
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O uso do eye tracking rastreando as áreas quentes das imagens, mostra-

nos novas opções no que se refere a manifestação inconsciente e não 

programada do olhar humano, dando pistas para elementos que chamam mais 

atenção no escopo das estratégias comunicacionais. Nesse sentido podemos 

observar a intensidade de destaque que cores, objetos, textos, metáforas, 

sobreposições podem despertar na observação de textos visuais e trabalhá-los 

de forma a somar na comunicação das marcas.  

Consideramos que uma vez que esta utilização de disparos seja 

consciente por parte dos estrategistas de comunicação, os resultados possam 

ser mais assertivos nas campanhas de marca. Vale lembrar que a Neurociência 

do Consumo é uma das alternativas existentes para o branding e pode ser 

associada colaborativamente a outras técnicas aumentando a eficácia 

informacional. 
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O efeito da imagem do fora-de-lugar na narrativa publicitária 
endossada 

 
 

Alex Sandro de Araujo CARMO 1 
 
 

Introdução 
A publicidade, a partir da ideologia do consumo, poder ser entendida como 

um meio de promoção de venda de produtos e/ou serviços. Entre as estratégias 

persuasivas publicitárias que buscam atuar sobre a percepção humana, cabe 

lugar de destaque para a questão do comportamento.  

Não à toa, a atividade publicitária não mede esforços para incutir no 

imaginário da audiência certas ideias e crenças a respeito daquilo que anuncia. 

A divulgação persuasiva da publicidade não para de promover situações e 

condições motivacionais favoráveis para o consumo. 

Por isso, o processo de produção da prática publicitária, com suas 

dimensões pragmáticas, mercadológicas e econômicas, ganha corpo por estar 

diretamente atrelado ao comportamento dos consumidores.  

A criação publicitária é resultante de estratégias que buscam mediar 

acordos com as crenças e imaginários da audiência. Por isso, acredita-se que o 

desafio deste estudo sobre a prática publicitária e os efeitos de sentidos 

suscitados pelo medo do fora-de-lugar pode residir em saber distinguir o que há 

de materialidade histórica nas pulsões comportamentais alvos das estratégias 

persuasivas das práticas publicitárias que constituem o corpus desta pesquisa. 

De um modo geral, e na linha dos corpora sobre a questão da 

publicização, acredita-se que a questão da estratégia na publicidade se mostra 

principalmente por meio de características afetivas e emocionais que procuram 

apagar/silenciar os interesses mercadológicos e econômicos do anunciante.  

Outra característica marcante da prática publicitária é ser um negócio 

estratégico materializado basicamente em imagens, palavras e sentimentos 

afetados e sobredeterminados pelo ideológico. A publicidade é uma prática 

organizada, coordenada e direcionada para determinados fins. É uma prática 

sobredeterminada ideologicamente, uma vez que toda a organização, 

                                                            
1 Publicitário. Doutor em Letras (Unioeste). Coordenador dos Cursos de graduação de Design 
Gráfico, Produção Multimídia e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Assis Gurgacz 
– FAG. 
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coordenação e direcionamento não fogem à interpelação ideológica. De fato, há 

estratégia, relações de força e controle.  

Em resumo, o sujeito publicitário (criador/produtor da mensagem 

publicitária) que atua no processo de produção da prática publicitária exerce 

certo tipo de trabalho sobre aquilo que a peça publicitária diz. Mas este trabalho 

não está livre da subordinação a uma ou outra formação discursiva2 que 

determina aquilo que pode e deve ser dito.  

Dada a dimensão e amplitude das possibilidades de estratégias de 

produção da prática publicitária, delimita-se os processos teóricos/analíticos 

deste texto, ao elencar o estudo das condições de produção de práticas 

ideológicas publicitárias materializadas em filmes publicitários que promovem a 

venda de alimentos industrializados enunciados como saudáveis a partir do uso 

estratégico de atributos de celebridades endossantes. 

Pautados, geralmente, em modelos psicologizantes e comportamentais, 

cujos focos recaem ora sobre o produto/serviço, ora sobre o 

testemunho/endosso positivo a respeito do produto/serviço, os processos 

discursivos publicitários afetivos e cativantes no cenário descrito acima têm suas 

condições de produção (ideológicas/culturais) interesseiras e mercadológicas 

apagadas e/ou silenciadas.  

A essa luz, o objetivo deste estudo desenvolverá a revisão de alguns 

tópicos do modelo de atributos de celebridades desenvolvido por Shimp (2002), 

não no sentido de desqualificá-lo, mas, acima de tudo, na busca de tecer 

considerações a partir de uma perspectiva discursiva a respeito das 

contribuições teóricas deste modelo estratégico de comunicação integrada.  

Para essa tarefa, apoiar-se-á basicamente no conceito de formação 

imaginária desenvolvido por Pêcheux (1993 [1969]) e em conceitos relativos às 

narrativas das práticas publicitárias, como forma de compreender as condições 

de produção do que é dito, nem que seja ao menos, o entendimento daquilo que 

é dito no filme publicitário com endosso de celebridade objeto de análises deste 

trabalho. 

                                                            
2 O conceito de Formação Discursiva é tomado neste estudo a partir do entendimento de 
Pêcheux (2009, p. 149): “o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência 
do sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, que 
determina essa formação discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de 
que ‘algo fala’ (ça parle) sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’”. 
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1. Endosso de Celebridades 
Sobre a questão do poder de influência das celebridades, Perez et al. 

(2013) descrevem sete pontos que devem ser atendidos para justificar a escolha 

deste tipo de estratégia publicitária. A essa luz, cabe ressaltar que a orientação 

da pesquisa de Perez et al. (2013, p. 77) recobre principalmente os mecanismos 

que “levam as marcas a usarem as celebridades como endossantes de seus 

produtos” e não como um processo analítico e interpretativo dos efeitos de 

sentido (re)produzidos pela prática publicitária. 

Nesta perspectiva, conforme Perez et al. (2013, p. 77), o uso de 

endossantes é entendido como um espaço para: i) aumentar o nível de atenção 

do sujeito consumidor; ii) elevar o índice de lembrança sobre a marca; iii) 

transferir valores da identidade do endossante para a imagem corporativa da 

marca; iv) aumentar a percepção de valor para a marca; v) induzir à 

experimentação de produtos e/ou serviços; vi) gerar associação com atributos 

tangíveis e intangíveis à marca; vii) estimular preferências e intenções de 

compra/aquisição.  

Verifica-se, desta forma, que os espaços de atuação (encenação) das 

celebridades promovem, em última instância, um espaço de estimulo, motivação 

e influência ao consumo. 

Pode-se dizer que os apontamentos de Perez et al. (2013) sobre o uso de 

celebridades no endosso publicitário são correlatos do modelo TEARS, 

elaborado por Shimp (2002). Desta forma, aventa-se que os anunciantes se 

valem do uso de celebridade endossante em anúncios enquanto porta-voz do 

produto e da marca, por possuir atributos desejados pelos consumidores, como 

a beleza, a coragem, o talento, o apelo sexual, entre outros.  

Estes atributos permitem, de certo modo, uma aproximação, uma 

compatibilidade entre celebridade, público consumidor e produto.  

Para Shimp (2002, p. 276), há dois atributos básicos que permitem o uso 

eficaz da celebridade na prática publicitária: atratividade e credibilidade. O autor 

afirma que a atratividade, entendida como um processo de identificação, não 

significa apenas modos de atração física, mas inclui “diversas características que 

os receptores possam perceber em um endossante: habilidades intelectuais, 

atributos da personalidade, características do estilo de vida, habilidades 
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atléticas, etc. O conceito geral de atratividade consiste em três ideias 

relacionadas: similaridade, familiaridade e simpatia”.  

A credibilidade, compreendida como processo de internalização, 

corresponde aos aspectos críveis e confiáveis que a prática endossante 

promove junto aos consumidores. Segundo Shimp (2002, p. 277), para haver 

credibilidade no endosso, duas propriedades devem ser percebidas: a expertise, 

referente “ao conhecimento, à experiência ou às habilidades possuídas por um 

endossante” e a confiabilidade, concernente “à honestidade, integridade e 

fidedignidade de uma fonte [...]. A confiabilidade de um endossante depende 

principalmente da percepção que o público tem de suas motivações”. 

Vale destacar, conforme ressaltam Perez et al. (2013), em adaptação ao 

modelo TEARS, que endossantes famosos “com traços como atratividade, 

reconhecimento e uso real do produto, podem ainda desencadear processos 

cognitivos e/ou afetivos mais duradouros para a marca”. Segundo Shimp (2002, 

p. 272), sempre que a motivação para o consumo se encontra relativamente 

baixa, o uso de endosso de celebridades pode atuar como um reforço no 

processo argumentativo da narrativa publicitária.  

No entanto, cabe a ressalva de que não se procura compreender apenas 

ou unicamente a estrutura narrativa e os seus elementos retóricos e pragmáticos, 

mas tecer considerações, em especial, a respeito das condições de produção e 

do funcionamento do processo discursivo endossado. 

 

2. Formações Imaginárias 
Para Pêcheux (1993 [1969], p. 79 – itálicos do autor), “é impossível 

analisar um discurso como um texto, isto é, como uma seqüência lingüística 

fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos 

possíveis a partir de um estado definido das condições de produção”. Para o 

autor (1993 [1969], p. 77), está implicado que “o orador experimente de certa 

maneira o lugar do ouvinte a partir de seu próprio lugar de orador”.  

Em linhas gerais, a capacidade do orador de prever e de antecipar o lugar 

do ouvinte na situação discursiva está marcada na composição de todo discurso. 

Nas palavras de Pêcheux (1993 [1969], p. 77 – itálicos do autor), “Esta 

antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer discurso”. 

Entende-se que estes jogos de antecipação são próprios das condições de 
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produção de qualquer discurso. Neste sentido, não se pode sustentar o fato de 

a prática publicitária ser vista como simples transmissão de informação sobre 

marcas, produtos e serviços.  

Pêcheux (1993 [1969], p. 82 – itálicos do autor), ao preferir o termo 

‘discurso’, a partir da crítica desenvolvida sobre o ‘esquema informacional’ da 

comunicação, mostra que “não se trata necessariamente de uma transmissão de 

informação entre A e B, mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentido’ entre 

os pontos A e B”. Nesta perspectiva, este pesquisador enuncia os diferentes 

elementos estruturais que compõem as formações imaginárias que fixam os 

lugares em que A e B “se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. 

Desta forma, ao mostrar que A e B designam representações imaginárias 

(regras de projeção), Pêcheux (1993 [1969], p. 82 – itálicos do autor) assinala 

que “existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, 

que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as 

posições (representações dessas situações)”.  

A essa luz, observa-se que todo processo discursivo está submetido à 

existência de formações imaginárias que se encontram em jogo nos processos 

discursivos. Deste modo, Pêcheux (1993 [1969], p. 83) propõe um quadro 

conceitual com a designação de algumas expressões representativas das 

formações imaginárias relativas às condições de produção do discurso. São 

elas: 
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Quadro 1: Representação das formações imaginárias. 
Expressão     

que designa as 
formações 
imaginárias 

 
Significação da expressão 

Questão implícita cuja 
“resposta” subentende a 

formação imaginária 
correspondente 

IA(A) Imagem do lugar de A para o 
sujeito colocado em A 

“Quem sou eu para lhe falar 
assim?” 

IA(B) Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em A 

“Quem é ele para que eu lhe 
fale assim?” 

IB(B) Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em B 

“Quem sou eu para que ele me 
fale assim?” 

IB(A) Imagem do “lugar de A para o 
sujeito colocado em B” 

“Quem é ele para que me fale 
assim?” 

Fonte: adaptado de Pêcheux (1993 [1969], p. 83). 
 

 Pêcheux (1993 [1969]) também traz à cena a questão do referente 

enquanto elemento também pertencente às condições de produção do discurso. 

Nesta linha, outras duas expressões são postas, a saber: IA(R), figurativa do 

ponto de vista de A sobre R – (“De que lhe falo assim?”); IB(R), concernente ao 

ponto de vista de B sobre R – (“De que ele me fala assim?”).  

Notadamente, por meio das expressões relativas aos lugares e ao 

referente, enquanto instâncias das representações imaginárias, Pêcheux (1993 

[1969], p. 84 – itálicos do autor) ainda afirma “que todo processo discursivo 

supunha, por parte do emissor, uma antecipação das representações do 

receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso”.  

Em relação às estratégias do discurso, cabe mencionar também que as 

antecipações de A sobre B e de B sobre A devem ser sempre pensadas como 

que atravessadas/constituídas por aquilo que já havia sido dito antes. Assim, as 

antecipações na perspectiva do lugar de A são designadas pelas expressões 

IA(IB(A)), IA(IB(B)) e IA(IB(R)) – relativas a “maneira pela qual A representa para si 

as representações de B”; e as antecipações a partir do lugar de B pelas 

expressões IB(IA(A)), IB(IA(B)) e IB(IA(R)) – respectivas aos “lugares de (A), de (B) 

e de (R), frente as antecipações de B a respeito das representações de A”.  

Sob esse viés, Pêcheux (1993 [1969], p. 84 – itálicos do autor) ainda tece 

a observação de que por “oposição à tese ‘fenomenológica’ que colocaria a 

apreensão perceptiva do referente, do outro e de si mesmo como condição pré-

discursiva do discurso”, a atuação perceptiva “é sempre atravessada pelo ‘já 

ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais se constitui a substância das formações 

imaginárias enunciadas”. 
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 Sobre esse atravessamento constitutivo do “já ouvido” e do “já dito”, 

Pêcheux (1993 [1969], p. 86) ainda aponta que os elementos (as designações 

dos lugares de A e B) que constituem um ou outro estado dado das condições 

de produção “não são simplesmente justapostos mas mantêm entre si relações 

suscetíveis de variar segundo a natureza dos elementos colocados em jogo”. 

Nesta perspectiva, para compreender o conceito de formações 

imaginárias em condições de produção dadas, torna necessário examinar as 

propriedades dos lugares sustentados por este processo de antecipação dos 

sujeitos envolvidos no discurso. Vê-se, pois, a impossibilidade de problematizar 

o conceito de formações imaginárias dissociado das noções de lugar e posição. 

Pêcheux (2012 [1973]) conceitua estes termos por meio de um exemplo 

a respeito do discurso dos médicos na França sobre tratamentos públicos e 

particulares, exemplificando que expressões como “médico hospitalar” e “médico 

de medicina particular” são posições diferentes que podem ser tomadas e 

ocupadas a partir de um mesmo lugar social, a saber: o lugar de médico. 

Portanto, para pensar o endosso de celebridades, é preciso compreender o lugar 

da celebridade e a posição de endossante frente a atual cultura do consumo. 

 Desta forma, e pelo fato de que todo discurso designa formações 

imaginárias, com percepções sempre atravessadas pela sobredeterminação 

ideológica constituinte de todo processo discursivo, propõe-se a elaboração de 

um quadro analítico que busque compreender, não a natureza funcional e 

psicologizante do modelo de atributos de celebridades, mas o funcionamento da 

prática discursiva do endossante na prática publicitária a partir do entendimento 

dos lugares e posições e as respectivas representações imaginárias 

materializadas neste tipo de estratégia discursiva e publicitária.  
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3. Encenação Endossante: Análises e Ponderações 
 

Figura 1- Enquadramentos e Locuções do Filme publicitário com endosso de 
Camila Pitanga. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hv8Eq38ZSrY 

 

Este filme publicitário com o endosso de Camila Pitanga faz parte da 

campanha publicitária “Você bem por dentro e por fora” do iogurte Activia 
veiculada em TV aberta no ano de 2015, com a linha narrativa sustentada no 
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sistema de crenças que permite o entendimento de que, quando o 

funcionamento fisiológico do trânsito intestinal está adequado, o consumidor 

consegue atingir uma boa qualidade de vida.  

Pode-se dizer que o processo de produção da prática publicitária (e a 

prática discursiva resultante) deste filme está condicionado às antecipações 

concernentes às formações imaginárias (re)produzidas pelo sujeito publicitário e 

pela endossante no anúncio, responsáveis pelo apagamento dos interesses 

mercadológicos e econômicos do anunciante. 
 

Recorte de Análise 1: 
Quem é Camila Pitanga para falar com o público-alvo consumidor do Activia 

assim? 
 

Como modo de responder a esse questionamento, aponta-se que essa 

endossante figura na linha dos atributos do modelo TEARS, pois ela é modelo, 

apresentadora e atriz de televisão, cinema e teatro (credibilidade e 

confiabilidade); uma celebridade-ídolo que atuava na época de veiculação do 

comercial na novela Babilônia e no programa musical Som Brasil, ambos da 

Rede Globo de Televisão (expertise); é uma mulher que atende aos padrões de 

beleza (atratividade); enquanto figura pública, zela por uma imagem de mulher 

bem-sucedida, esposa e mãe (respeito); por isso, estabelece certa empatia com 

a audiência feminina.  

Sob esse viés, torna-se necessário compreender que o endosso de 

Camila Pitanga está materializado em uma jornada narrativa publicitária que a 

elenca como figura e elemento principal da jornada (a heroína), que parte de um 

espaço imaginário formado por múltiplas tarefas do cotidiano da mulher 

(profissional e mãe). Esta celebridade atende as estruturas motivacionais desta 

jornada narrativa, porque possui identificação com o público-alvo consumidor 

deste iogurte.  

No entanto, defende-se que há outros condicionantes e elementos 

determinantes (sobredeterminados ideologicamente) funcionando nesta prática 

discursiva.  
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Figura 2 - Enquadramento em primeiro plano com locução de Camila Pitanga. 

 
Recorte de Análise 2: 

Quem é o público-alvo interlocutor para que Camila Pitanga lhe fale assim 
sobre o Activia? 

 
O enunciado “Hoje eu vou pegar a minha filha na escola” permite afirmar 

que o efeito-audiência está direcionado às mulheres profissionais/trabalhadoras 

e mães que possuem problemas acarretados pelo mau funcionamento intestinal 

(como falta de foco e falta de tempo). O efeito persuasivo deste enunciado está 

sustentado por enunciadores que reproduzem efeitos de sentido a respeito dos 

lugares da mulher e da mãe.  

Este lugar de mulher/mãe é avivado para persuadir e buscar uma 

identificação um tanto quanto chantageadora, que procura interpelar a mulher 

para ter um corpo saudável para conseguir foco e produtividade profissional e 

assim ter mais tempo para poder desempenhar bem algumas tarefas 

determinadas imaginariamente para os lugares da mulher e da mãe.  

De certo modo, a representação imagética e imaginária encenada por 

Camila Pitanga também atualiza um coro de vozes de enunciadores distintos 

que, em última instância, dão credibilidade e legitimação ao dito (encenação da 

feição cativante humanizada), ao mesmo tempo em que colocam os interesses 
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econômicos e mercadológicos do anunciante em segundo plano (encenação da 

feição interesseira desumanizada). 

 Pode-se dizer que a encenação endossante de Camila Pitanga, amparada 

no imaginário que determina o lugar mãe, está ratificada e fixada por uma série 

de injunções sobre o ser mãe. Cattelan (2016), ao falar dos lugares da mãe e do 

pai, tece considerações sobre o fora-de-lugar da mãe e o não-lugar do pai e 

aponta que, ao ser mãe, está definidas as ações de dar amor, carinho, acalanto, 

ensinamento, vigilância e cuidado. Se o cumprimento de alguma destas ações 

não ocorre a mulher/mãe pode ser censurada, sancionada e culpada.  

Cattelan (2016) destaca que há uma violência sobre a maternidade e o 

imaginário que prega o lugar da mãe e o fora-de-lugar desta. Pode-se dizer que 

a chantagem desencadeada para quem não quiser cuidar do funcionamento 

intestinal que o enunciado dito por Camila Pitanga reproduz está alicerçado no 

medo que este fora-de-lugar da mãe causa nas mulheres.  

Outra atuação deste enunciado pode ser verificada pelo silêncio a respeito 

do lugar do pai que reforça a questão das obrigações da mãe. 

Assim, observa-se que a pergunta implícita, relativa à imagem do lugar do 

público-alvo interlocutor em relação ao lugar de Camila Pitanga, permite a 

inferência de que a escolha desta celebridade recai sobre a necessidade de 

desenvolver associações entre o iogurte Activia e determinados condicionantes 

imaginários sobredeterminados pela ordem simbólica da cultura do consumo.  

Quer dizer, por estar na posição de endossante/autoridade sobre 

questões de profissão e de família, tanto em relação à sua qualidade de vida e 

ao seu corpo, quanto ao seu modo de vida profissional e familiar, esta 

endossante pode ser vista como um modelo a ser seguido pelo público-alvo do 

filme publicitário. 

Pode-se dizer também que a escolha de Camila Pitanga como 

endossante está condicionada ideologicamente à indústria da insatisfação. Para 

Sibilia (2010, p. 204), a indústria da insatisfação é impulsionada por uma 

“complexa rede de valores e crenças, de acordo com a qual ser velho, feio ou 

gordo [...] constitui uma falha de caráter individual [...] que se deveria evitar a 

qualquer custo ou, pelo menos, ocultar vergonhosamente da visão alheia”.  

Deste modo, verifica-se que o medo ativado pelo fora-de-lugar suscitado 

pela atuação endossante da celebridade vai além da questão da maternidade, 
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pois aviva o medo de ser feia e gorda, por exemplo.  Neste sentido, a imagem 

corporal da celebridade (por ser uma materialidade significante que está 

subordinada e sobredeterminada ideologicamente pela estética da magreza 

condicionada à cultura do consumo) se torna um dos principais atributos que 

qualifica Camila Pitanga a ser endossante da prática discursiva deste filme.  

 De certo modo, entende-se que a escolha de Camila Pitanga como 

endossante esteja condicionada por atributos atravessados e/ou constituídos por 

processos ideológicos. Para reforçar essa tese, vale-se de considerações de 

Lipovetsky (2000) para aventar um quadro conceitual que demonstre os 

processos de interpelação sofridos pelo feminino em relação à estética corporal. 

Para este pesquisador (2000, p. 198), “nada, sem dúvida, explica melhor a 

extraordinária adesão das mulheres à estética da magreza do que as 

transformações de sua identidade social”, isto é, a partir de métodos de 

contracepção e com o enquadramento em novos compromissos profissionais, as 

“mulheres transformaram radicalmente não apenas as condições de vida 

feminina, mas também, no mesmo passo, sua relação com a aparência”.  

 
Figura 3 - Enquadramento em primeiro plano com locução de Camila Pitanga. 

 

 
 
 
 
 



89 
 

Recorte de Análise 3: 
Quem são estes anunciante e celebridade para que me falem assim? 

 

O enunciado “Pena que de cada dez mulheres que estão fora do ritmo, 

oito não conseguem manter o foco”, a partir da encenação de Camila Pitanga, 

atua como balizador da sobredeterminação ideológica na escolha desta 

celebridade para endossar este filme publicitário, haja vista que o sujeito 

publicitário, ao (re)produzir os efeitos de sentido na e pela prática discursiva, 

efetua a tomada de posição que busca persuadir o público-alvo e visa interpelar 

o interlocutor do anúncio pela via reproduzida e assumida pela encenação 

endossante da celebridade (posição “sujeito falante”), em relação às 

representações imaginárias que determinam os lugares da mulher e da mãe, 

além, é claro, do medo do fora-de-lugar da mãe.  

Embora Camila Pitanga, dados seus atributos de celebridade, endosse a 

prática publicitária a partir do lugar de mulher que ocupa também outros lugares 

como profissional/trabalhadora e mãe, o fator que efetivamente atua como 

elemento persuasivo é o medo e/ou culpa. De certo modo, a persuasão procura 

evidenciar que é preciso cuidar do próprio corpo para poder realizar outras 

tarefas atribuídas à mulher/mãe.  

Nesta perspectiva, observa-se que a persuasão da prática discursiva 

endossante apresenta a forma de superar o medo do fora-de-lugar da mãe com 

a encenação da celebridade e com a atuação do Activia. A encenação 

endossante atua como gatilho para reproduzir todos os efeitos de sentido 

materializados pela prática ideológica publicitária do anúncio que, em última 

instância, prega o consumo do Activia como um alimento capaz de cuidar do 

corpo, da qualidade de vida e das relações humanas de quem o consome.  
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Figura 4 - Enquadramento em primeiro plano com locução de Camila Pitanga. 
 

 
 

Recorte de Análise 4: 
Quem é Camila Pitanga para dizer o que diz? 

Por que Camila Pitanga diz o que diz sobre este produto? 
 

Ao verificar o funcionamento das designações de antecipação, observa-

se que a escolha de Camila Pitanga, além dos atributos que a qualificam como 

endossante, recai sobre um processo interdiscursivo que atualiza e silencia 

certos discursos. Ou seja, ao atualizar efeitos de sentido relativos à melhora do 

desempenho profissional e familiar, silencia-se efeitos de sentidos que pregam 

o corpo belo como objetivo a ser alcançado.  

Pode-se afirmar que esta crença que apaga a explicitação do desejo do 

corpo belo, a partir de questionamentos implícitos como “Quem é Camila Pitanga 

para dizer o que diz?” e “Por que Camila Pitanga diz o que diz sobre este 

produto?”, permite o aparecimento do coro de vozes de enunciadores que atuam 

nos processos de persuasão da audiência do filme. A encenação endossante é 

balizadora de efeitos de sentido que se traduzem em efeitos de certeza e efeitos 

de evidência sobre aquilo de que a celebridade é porta-voz. 

 Observa-se que a crença/imaginário ativado pelo medo do fora-de-lugar 

que coloca a insegurança e a necessidade de sucesso profissional e o sucesso 
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na vida pessoal como condicionantes dos efeitos de sentido reproduzidos pela 

prática publicitária é também sobredeterminante dos sentidos que pregam o 

corpo saudável (e belo) como objetivo a ser alcançado. 

Alinhado a isso, os atributos pragmáticos/comportamentais da 

celebridade são utilizados como estratégias do processo de produção da prática 

publicitária na busca da atenção do consumidor e no aumento dos índices de 

lembrança da marca. No entanto, este processo de produção da narrativa não é 

realizado apenas por bases comportamentais, mas por processos de 

sobredeterminação ideológica que colocam o corpo saudável e belo como 

resultado de controle e disciplina. 

Com o enunciado “Activia todo dia”, a Danone reforça seus interesses 

mercadológicos e econômicos por meio de uma prática discursiva cativante 

subordinada e sobredeterminada por crenças e imaginários que colocam o corpo 

saudável e belo (e o medo do fora-de-lugar a respeito deste corpo) como 

resultado direto de cuidados com a alimentação.  

 
4. Considerações Pertinentes 

Dadas as análises deste filme publicitário que estão pautadas em práticas 

discursivas persuasivas e nos condicionantes comportamentais do uso de 

celebridades como endossantes, aventa-se que a prática publicitária é 

constituída por elementos discursivos diversos.  

Pode-se aferir que o endosso de celebridade, enquanto prática 

publicitária, pode veicular efeitos de sentido capazes de interpelar a audiência a 

favor da prática persuasiva publicitária.  

Dito de outro modo, aventa-se que o endosso de celebridade está 

submetido a um regime de controle e sobredeterminação ideológica sustentado 

por crenças e imaginários que reproduz efeitos de sentidos que colocam o medo 

do fora-de-lugar como condicionante dos processos de interpelação daquilo que 

é dito pela prática publicitária. 

Entende-se também que, com esse posicionamento enunciativo e discursivo 

sustentado pelos imaginários ativados pelo medo do fora-de-lugar, a Danone, 

enquanto anunciante, procura disfarçar seus interesses 

comerciais/mercadológicos, por meio da prática discursiva cativante endossada 

pela celebridade. 
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A prática discursiva deste filme leva ao entendimento de que, ao consumir 

este iogurte, segundo a proposta endossada pela celebridade, o consumidor 

regularizaria o trânsito intestinal, fato que o ajudaria a enfrentar o medo do fora-

de-lugar da mulher, da mãe e da profissional. 
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Diversidade em época de pandemia: apontamentos 
interseccionais sobre a publicidade das #MarcasAliadas em 

2020 
 
 

Arthur Henrique Monteiro SILVA 1 
Romão MATHEUS NETO 2 

 
 

Introdução 
O ano de 2020 trouxe mudanças inesperadas para o mundo. A 

disseminação pandêmica do COVID-19 (ou novo Coronavírus) afetou a vida em 

sociedade e a estrutura de empresas, que necessitaram mudar prioridades e 

cortar orçamentos para se adaptar à nova realidade financeira. Alguns setores, 

como o comércio e o setor de eventos precisaram se transformar rapidamente 

para se adequar ao cenário de afastamento social e lockdown para evitar a 

propagação do vírus e à recessão econômica gerada pelas ações de prevenção. 

Houve um cancelamento de marchas e festivais durante o ano, eventos que são 

importantes para a luta pela diversidade LGBTQIA+3, como as Paradas do 

Orgulho LGBT de São Paulo e Pride Festival de São Francisco, nos Estados 

Unidos, realizadas em uma modalidade digital. 

O Instituto Nielsen realizou uma pesquisa4 sobre o campo publicitário em 

meio à COVID-19 com 413 entrevistados, entre anunciantes, agências, veículos 

e tecnologia, e foi estimado uma percepção sobre o impacto negativo no 

investimento em publicidade no ano. O mercado e as ações publicitárias, que 

                                                            
1 Arthur Monteiro Silva é graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 
mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Orientador: Prof. Dr. 
Fábio Hansen – UFPR. 
2 Romão Matheus Neto é graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO e mestrando em Comunicação pela 
Universidade Federal do Paraná – UFPR. Integrante do Núcleo de Estudos em Ficções Seriadas 
e Audiovisualidades – NEFICS. Bolsista CAPES. Orientadora: Prof. Dra. Regiane Ribeiro – 
UFPR. 
3 A sigla LGBT é internacionalmente utilizada para se referir aos indivíduos lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais. Neste projeto, será adotada a mais recente 
versão da sigla, LGBTQIA+, na tentativa de abranger orientações sexuais, identidades e 
expressões de gênero que não estão representadas diretamente na primeira forma. Também 
será utilizada a palavra queer como sinônimo. Fonte: Manual de Comunicação LGBTI+, 
disponível em http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-
comunicacao- LGBTI.pdf, acesso em: 29 set. 2020. 

4 O estudo pode ser acessado na íntegra no site IAB Brasil, disponível em 
<https://iabbrasil.com.br/pesquisa-estudo-revela-os-impactos-da-covid-19-no-investimento-em-
publicidade-no-brasil/>, acesso em: 29 set. 2020. 
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serão o foco deste artigo, passaram por revisões estratégicas. A comunicação, 

empiricamente, é vista como um setor que sofre com as crises de mercado. 

Considerando estes cortes de orçamento realizados e o cancelamento de 

eventos relevantes para a diversidade, como as empresas agiram em prol das 

minorias no ano de 2020? Ou ainda, houve essa preocupação com a diversidade 

em meio às angústias da pandemia? 

Concomitantemente, o relatório5 da agência global de comunicação 

Edelman sobre a confiança nas marcas em meio a pandemia do COVID-19 

aponta —  por meio de dados quantitativos em survey aplicado em doze países, 

incluindo o Brasil —  que os consumidores esperam que as marcas se utilizem 

de seus recursos para efetivar colaborações a fim de solucionar certos desafios 

desencadeados na crise. Tal espectro compreende desde o apoio aos projetos 

que cumpram com a proteção de colaboradores e clientes até a atuação da 

companhia como fonte confiável de notícias. Por isso, a comunicação não deve 

ser escapista, sempre trazendo os fatos e, ao mesmo tempo, expressando 

empatia. 

Considerando este plano de fundo, o artigo objetiva realizar um 

mapeamento de como a diversidade LGBTQIA+ foi representada nas 

campanhas publicitárias realizadas em 2020 pelas marcas Skol, Burger King, 

Lacta, Trident e Quem Disse Berenice?, as companhias da tag #MarcasAliadas, 

oriunda de uma campanha publicitária veiculada em 2018. O período analisado 

foi o primeiro semestre de 2020, pois compreende três fenômenos relevantes 

para essa assimilação: (1) o início da pandemia de COVID-19, em março de 

2020; (2) os protestos antirracistas nos EUA; e (3) o mês do Orgulho LGBTQIA+, 

ambos em junho de 2020. 

 No que se diz respeito ao trajeto téorico-metodológico, o paper é dividido 

em três seções: a primeira contempla a articulação entre publicidade e 

diversidade por um viés cultural, bem como a conceitualização de 

interseccionalidade enquanto ferramenta analítica. A segunda parte trata da 

descrição da campanha publicitária #MarcasAliadas, já o terceiro tópico foca na 

                                                            
5 O relatório pode ser acessado na íntegra no site da Edelman, disponível em 
<https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-
03/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Brands%20and%20the%20Coronavirus.pdf>
, acesso em 29 set. 2020. 
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análise individual das principais marcas em 2020. A pesquisa documental serve 

como técnica norteadora, uma vez que as ações publicitárias em questão são 

materiais que não haviam sido abordados analiticamente. Neste sentido, a 

análise de conteúdo ocorreu de acordo com os passos propostos por Gil (2008): 

leitura flutuante, preparação do material por meio de filtros e checagens, e, por 

fim, inferências e interpretações. 

 

1. Para além da diversidade sexual e de gênero: publicidade e 
interseccionalidade 

A publicidade é um pilar na formação das identidades (ROCHA, 2006; 

HALL, 2003). Enquanto produtora de sistemas simbólicos no imaginário social 

através de suas narrativas, há um histórico do campo sobre representações 

homogêneas e heteronormativas, invisibilizando ou estereotipando sujeitos 

minoritários, seja nas questões de identidade de gênero, etnia, religião e 

orientação sexual. 

Este diálogo entre a publicidade e a diversidade é constante e conflituoso, 

conforme Rodrigues (2018) aponta, pois a primeira inicia uma inclusão e uma 

conversa com novos potenciais consumidores antes não representados 

enquanto, paralelamente, assume o desafio de trazer representatividade às 

diversidades sem desagradar os setores conservadores. 

Rodrigues (2008) destaca como o indivíduo LGBTQ+ foi representado por 

homens afeminados e estereotipados quando o objetivo era o humor; e brancos, 

com relações homoafetivas imersas nos conceitos de heteronormatividade 

quando a narrativa era mais sóbria. A partir da década de 2000, este 

comportamento tem uma tendência de alterações que se acentua nos dez anos 

seguintes, em que se percebe estratégias publicitárias direcionadas às minorias 

e representações não pejorativas (RODRIGUES, 2018). O autor expõe que o 

número de anúncios classificados como “Descontrucionistas”, anteriormente em 

menor número, já quase equilibra o número de representações com a 

classificação “Estereotipada” em 2018. 
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Outros grupos dentro da diversidade também esperam por mais da mídia. 

Conforme pesquisas do Instituto Locomotiva6 em 2017 e pela Agência Heads7 

em 2018, apenas 7% das mulheres brasileiras se sentem representadas nas 

campanhas publicitárias. Para pessoas negras, há uma percepção alta de não 

representatividade na publicidade, com 85% dos entrevistados esperando que 

as empresas respeitem a diversidade existente em seus clientes - 54% dos 

brasileiros se declaram negros, e há um protagonismo desses corpos nos 

anúncios somente em 13% de personagens homens e 25% em mulheres. 

Sob esse prisma, entendemos as lógicas publicitárias a partir de seus 

vínculos com o mundo social, cultural e político. Isto compete afirmar, conforme 

Piedras e Jacks (2005) deliberam, que trata-se de mapear e compreender as 

articulações simbólicas, posições hierárquicas e contra hegemônicas, bem como 

os embates discursivos que não só constituem os modos de produção 

capitalistas organizadores da publicidade, mas os próprios endereçamentos  de 

determinados valores, significados, modos de ser e ver para além de uma ótica 

determinada somente pela esfera econômica. Portanto, ao constituir uma cultura 

de mídia que ancora identidades por meio dos jogos de linguagem e 

representação (KELLNER, 2001) a narrativa publicitária é evidenciada pela sua 

característica multifacetada, permeando sentidos contraditórios e mediações 

que circunscrevem as negociações de seus interlocutores. 

Para Santos (2014), ao contrário do que abordagens deterministas de 

Marketing e Psicologia apontam, a comunicação publicitária ultrapassa o sentido 

de “mero estímulo às compras”, caracterizando-se por uma organização 

complexa, fluida e movente entre os produtores e receptores desses artefatos. 

É a partir dessa composição que valores, desejos, ideologias e visões de mundo 

orbitam tanto quem forma quanto quem consome esses discursos. Importante 

dizer, por consequência, que as narrativas da publicidade são permeadas por 

diferentes padrões de sociabilidade e, a partir de sua apropriação, são elas 

mesmas que agem sob o imaginário social e nas relações humanas por meio de 

                                                            
6 A pesquisa do Instituto Locomotiva pode ser acessada no link. Disponível em: 
<https://www.slideshare.net/ILocomotiva/o-que-o-brasileiro-pensa-sobre-as-propagandas>, 
acesso em 29 de setembro de 2020. 

7 A pesquisa da agência HEADS em parceria com a startup social TODXS pode ser acessada 
no link. Disponível em <http://www.heads.com.br/uploads/Heads_Todxs.pdf>, acesso em 29 de 
setembro de 2020. 
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sistemas que endereçam conceitos, comportamentos e identidades. A dimensão 

comunicacional da publicidade se dá no fato de que “assim como a mensagem 

publicitária influencia o comportamento de quem consome o anúncio, também é 

inspirada pela cultura vivida dos indivíduos” (SANTOS, 2014, p. 79). 

Nesta esteira de pensamento, Viana e Belmiro (2019) apontam que, ao 

longo dos processos históricos, a linguagem publicitária e processo de decisão 

de compra não perpassa somente os fundamentos baseados na qualidade de 

um produto ou serviço, mas sobretudo a atenção às questões políticas e de 

responsabilidade social/ética. Significa afirmar, conforme os pesquisadores 

apontam, que se antes este encadeamento era compreendido como parte da 

esfera privada, agora ele também compartilha da esfera pública, uma vez que 

esses dois âmbitos têm suas divisões borradas pelo maior acesso à informação. 

Logo, tornam-se consumos simbólicos em detrimento das cadeias produtivas. 

Compreende-se como as atividades publicitárias são fundamentais na 

transformação das representações da diversidade quando alinhada às lutas dos 

sujeitos minoritários. As mudanças sociais alcançadas tanto pela pauta de 

direitos às minorias, quanto pela pauta de discussões sobre o respeito à 

diversidade fizeram com que as marcas passassem a estar mais atentas aos 

movimentos demandados pelos grupos invisibilizados. 

Se a produção identitária é uma rasura, um ponto de apego temporário à 

certas posições de sujeito (HALL, 2000), é certo afirmar que ela não se dá de 

maneira vertical, mas sim em articulações de diferenças e desigualdades que 

não só a categoria de gênero, em sua interdependência com raça, classe, 

orientação sexual, idade, deficiência, por exemplo (PISCITELLI, 2008; HIRATA, 

2014). Essa composição não supõe uma simples soma de opressões ou a 

hierarquização entre essas categorias, mas sim o que Crenshaw (1994) chama 

de interseccionalidade.  

Por meio da análise da situação de mulheres imigrantes, de casos de 

violência doméstica e pauta antiestupro, a estudiosa supracitada considera que 

essa ferramenta analítica permite mapear sistematicamente as multicamadas de 

subordinação e vulnerabilidade que, por vezes, compõem agendas excludentes 

entre si. Em outras palavras, se a experiência de determinados sujeitos 

dominantes acaba por definir os interesses gerais de um grupo, a pauta 

antirracista trataria de uma perspectiva de homens negros, enquanto a pauta 
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feminista seria desenvolvida por um olhar de mulheres brancas. O mesmo 

ocorreria com a pauta LGBTQIA+. Por isso, as opressões seriam visualizadas 

como avenidas que podem se cruzar. 

Collins e Bilge (2016) vão ao encontro dessa concepção ao formularem a 

interseccionalidade enquanto uma ferramenta analítica para enquadrar modos 

complexos de discriminação, no sentido de perceber como a convergência das 

relações de poderes configuram determinadas práticas sociais, representações 

culturais e estruturas institucionais. Este aspecto interseccional, mesmo que não 

nomeado — explica Collins (2017) —, tem sua emergência nos movimentos 

sociais do feminismo negro já nas décadas de 1960 e 1970, formado também 

por mulheres latinas, indígenas e asiáticas. Portanto, esse bojo teórico-

metodológico compreende tanto o que a estudiosa vai chamar de investigação 

crítica — produção acadêmica e saberes legitimados por instituições — e a 

práxis — práticas e ideias da ordem do vivido, de experiências cotidianas que 

formam esses sujeitos. Tais dimensões devem ser ligadas umas às outras, em 

um processo circular, sem qualquer sobreposição. Em síntese, o conceito de 

interseccionalidade não procura fixar uma definição totalizante, mas propor um 

ângulo de entrada no qual a finalidade seja a ética e justiça social (COLLINS, 

2017).  

Diante do exposto, os fluxos publicitários e seus conteúdos tornam-se 

importantes materiais para compreender como a diferença é representada, pois 

como aponta Bell Hooks (2019, p. 76-77), 
 

uma área em que a política de diversidade e sua insistência 
concomitante em representação inclusiva teve um sério impacto foi a 
publicidade. Agora que pesquisas de mercado sofisticadas revelam o 
quanto e o que as pessoas menos privilegiadas materialmente e os 
pobres de todas as raças/etnias consomem, às vezes em quantidades 
desproporcionais aos seus ganhos, tornou-se mais evidente que esses 
mercados podem ser atraídos por meio da publicidade. 

 

Por isso, trazemos como recorte as marcas principais que fizeram parte 

da campanha #marcasaliadas para compreendermos a interseccionalidade 

representacional presente em suas respectivas campanhas no mês do Orgulho 

LGBT em 2020, sob o cenário da pandemia do COVID-19. Tomando este evento 

como um ponto de mudança no planejamento estratégico de comunicação de 

diferentes setores (BATISTA et.al, 2020), de que modo são representadas as 
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narrativas em relação à gênero, orientação sexual e raça? Para promover uma 

análise inicial, é necessário, antes de tudo, apresentar a campanha 

#marcasaliadas. 

 

2. O que foi a ação #MarcasAliadas? 

A campanha foi criada pela agência de publicidade F/Nazca Saatchi & 

Saatcha, em 2018. Inicialmente, reunia cinco marcas de segmentos distintos — 

Skol (marca da fabricante Ambev, a qual a agência era responsável), Burger 

King, Lacta, Trident e Quem Disse Berenice?  — que tinham como objetivo trazer 

a união das empresas em demonstração de apoio à comunidade LGBTQIA+: 

“No mês do orgulho LGBTQ+, a Skol juntou grandes marcas e criou um 

movimento. Cada marca doou dinheiro e uma parte da sua logomarca em prol 

da causa”8. Houve peças em mídia offline e online, em que cada marca fez uma 

mudança temporária em sua logo, “doando” uma letra em alusão ao grupo 

LGBTQ+. 

#MarcasAliadas recebeu reconhecimento pela mídia e por premiações. A 

campanha foi uma das vencedoras do Prêmio Estadão Cannes e do Wave 

Festival 2019, além de ser destaque em portais de notícias (SPIERING, 2019). 

A ação também convidava outras empresas a se aliarem durante o período do 

mês do Orgulho e resultou em 16 empresas no total que se comprometeram a 

serem aliadas do movimento e fizeram doações à instituições de apoio LGBTQ+. 

O termo “aliadas” configura uma relação de aliança entre as empresas e 

o movimento. O texto inicial ilustra que há uma ajuda financeira e tangível, assim 

como também expõe uma doação de parte da sua marca — uma ação mais 

subjetiva, porém com potencial significativo, em que a empresa deixou uma parte 

de si (uma letra do seu nome) com o movimento. Este potencial, assim como o 

histórico da marca, é explorado por Spiering (2019) que investiga o fluxo 

publicitário da Skol nesta campanha.  

A partir do conceito de Piedras (2009) sobre o fluxo publicitário, em que 

são levados em consideração todos os meios que dão suporte à publicidade, 

além de uma análise de como estes anúncios são apresentados nesses 

                                                            
8 O website da campanha foi desativado após o fim do período. Este slogan foi extraído do 
trabalho de Lucas Spiering (2019), que analisou a campanha de 2018 com profundidade. 
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diferentes veículos, Spiering (2019) constata que o reposicionamento da marca 

de cervejas acontece a partir de 2016, após uma campanha considerada 

machista que repercutiu de forma negativa, principalmente entre mulheres. 

Anterior a isso, não havia uma conversa da marca com o público LGBTQIA+ e, 

quando existiam representações de grupos minoritários, possuíam o teor 

estereotipado. 

Em relação à campanha #MarcasAliadas, o autor também verifica que as 

peças publicitárias forneciam um protagonismo às marcas que apoiaram e às 

doações, existindo uma abordagem superficial sobre as pautas LGBTQIA+ que 

não contribuía efetivamente para a visibilidade do grupo. Apesar do esforço das 

empresas e reconhecendo a importância das doações, Spiering afirma que, com 

o objetivo de que “a publicidade torne-se genuinamente aliada (da diversidade) 

é necessário que (ela) seja permeada durante todo o seu processo comunicativo 

com estas pautas, a fim de legitimar uma visibilidade maior da população 

LGBTQIA+” (2019, p. 90). 

A partir desta compreensão, surge o questionamento: como segue a 

aliança dessas marcas com a comunidade LGBTQIA+? Houve um reforço desse 

alinhamento entre empresas e minorias diversas? A responsabilidade com a 

diversidade é apenas no mês do Orgulho ou continua existente? E em um 

cenário de crise econômica mundial, o compromisso resiste? Com essas 

dúvidas, levantamos nossa pergunta de pesquisa: como o fluxo publicitário das 

#marcasaliadas representa a diversidade no primeiro semestre de 2020? 

 
3. Como estão as #MarcasAliadas em 2020? 

Para compreender e estabelecer notas sobre um panorama da 

representação da diversidade pelas marcas aliadas, as cinco que iniciaram a 

campanha de 2018 — Skol, Burger King, Lacta Bis, Trident e Quem Disse 

Berenice? — foram selecionadas para a análise neste artigo. Devido à limitação 

desta pesquisa, não foi realizada uma análise sobre o fluxo publicitário das 

outras 11 marcas — Next, Vult, Accor Hotels, Dotz, Vivo, Leroy Merlin, GNT, Itaú, 

Mercado Livre, Olla e Bradesco — porém, sugere-se que esta observação seja 

feita futuramente para evoluir este panorama de publicidades aliadas, visto que 

algumas destas empresas já manifestaram o apoio à comunidade LGBTQIA+ 

após 2018. 
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A pesquisa exploratória e o registro documental (GIL, 2008) ocorreram a 

partir da pesquisa em rede Google pelas palavras-chave “nome da marca” + 

“diversidade 2020”, utilizando os filtros de ano disponíveis. Nesta etapa, foram 

selecionados notícias, artigos e vídeos que informassem sobre as campanhas 

realizadas pelas companhias que envolvessem a temática, para que fosse 

possível entender as macro-ações desenvolvidas — ou não desenvolvidas — 

por cada uma das empresas. 

A segunda fase compreendeu a checagem de peças publicitárias 

referentes a diversidade nas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e 

Twitter) de cada marca. O objetivo era captar se haviam atividades em prol da 

diversidade que não foram noticiadas em portais. O olhar foi atento 

especialmente acerca das organizações em que não foram localizadas ações na 

primeira etapa. Com base nesses dados apreendidos, analisou-se a 

representação da diversidade LGBTQIA+, com a perspectiva da 

interseccionalidade entre raça e gênero presente nestas peças para chegar ao 

objetivo deste paper. 

Como não houve uma continuação efetiva da #MarcasAliadas — o próprio 

hotsite de 2018 foi desativado e não permite mais acessos —, serão analisadas 

as peças e ações publicitárias de cada marca individualmente para compreender 

se houve conversa com o público LGBTQIA+ e quais as representatividades 

interseccionais que existem nas campanhas. Depois, será construído um 

panorama comparativo entre marcas, finalizando com as considerações sobre 

os resultados encontrados. 

 

3.1 A letra L da sigla: Skol 
A primeira empresa que analisaremos será a Skol. Ao executar a primeira 

fase, não foi encontrado nenhuma notícia ou campanha que relacionasse 

diretamente diversidade ou minoria LGBTQIA+ com a marca — o que chamou a 

atenção, visto que a iniciativa #MarcasAliadas foi promovida pela companhia. 

Baseado nesta informação, buscamos apontamentos nas redes sociais que 

indicassem uma continuidade das políticas de representação de diversidade 

expressadas nos quatro anos anteriores. Nesta etapa, foi localizado um post no 

Instagram em que a Skol informa que doou a cor amarela “para levar a bandeira 

LGBTQIA+ às ruas. Isso tudo porque, mesmo sem celebração na rua, o 
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#OrgulhoNãoPara”9, como parte de uma campanha proposta pela Ambev. Este 

foi o único post do primeiro semestre relativo de modo direto ao grupo 

LGBTQIA+. 

Ainda que não seja uma ação proposta pela marca Skol, analisar esta 

peça mencionada mostrou-se relevante para ter um entendimento completo 

sobre o posicionamento da empresa fabricante. A Ambev propôs uma campanha 

com seis de suas marcas — Budweiser, do bem™, SKOL, Guaraná Antarctica, 

Antarctica e Skol Beats —  com o mote #OrgulhoNãoPara, que consistia de 

postagens e vídeos de caminhões coloridos desfilando pela Avenida Paulista, 

local onde seria a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, formando a frase 

“Nada pode parar o seu orgulho, #OrgulhoNãoPara”, fazendo uma clara 

referência ao fato de não haver marchas no ano de 2020. O movimento proposto 

também incentivava pessoas a contarem suas histórias nas redes sociais com a 

hashtag indicada e, “a cada história de orgulho contada e compartilhada nas 

redes sociais com a hashtag #OrgulhoNãoPara, R$1 será doado para as ONGs  

Casa 1, Casinha e Casarão Brasil” (JORNAL DE BRASÍLIA, 2020).  De acordo 

com o press release da iniciativa, o gerente de marca institucional da Ambev, 

Bruno Rigonatti, afirma: 
 

Há alguns anos a Ambev assumiu um compromisso com a construção 
de um mundo mais diverso e com mais respeito. Esse movimento 
começou dentro da companhia e se refletiu para a nossa atuação na 
sociedade com o apoio pioneiro às paradas no país e o lançamento de 
campanhas e produtos com venda revertida para a causa (...) Em 2020 
estamos dando mais um passo nessa caminhada mostrando que esse 
é um compromisso de todas as nossas marcas e abrindo mais um 
espaço para a comunidade LGBTQIA+ mostrar o seu orgulho 
(JORNAL DE BRASÍLIA, 2020). 

 

Além do vídeo dos veículos, a ação abarcava depoimentos de 

funcionários de cada marca, demonstrando que valorizam a representatividade 

dentro das equipes. No clipe da Skol, vemos uma mulher bissexual e cisgênero 

no cargo de Gerente Regional, que inclusive cita como possível “a gente ter um 

crachá com a bandeira (LGBTQIA+), poder enfeitar nossa mesa com a 

                                                            
9 Citação direta do post mencionado, disponível em 
<https://www.instagram.com/p/CB6pvSYJN_O/> , acesso em 20 de set. de 2020.  
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bandeira”10. Evidenciar sujeitos que vão além de uma representação de 

identidade homossexual parece bastante válido, visto que, conforme explica 

Rodrigues (2008), há um afastamento do estigma enquanto redução e 

inferiorização de uma única característica. A partir do empréstimo dos conceitos 

de Walter Lippmann por parte do autor citado, entende-se que o estereótipo não 

só organiza as experiências e interações dentro das sociedades, como pode 

achatar, neste caso, a existência de diferentes práticas e orientações sexuais. 

Dessa forma, há pistas para pensarmos na desconstrução de pólos binários 

entre heterossexual/homossexual. 

A Ambev, em 2020, apresentou diferentes iniciativas para trazer uma 

representatividade interseccional para dentro da empresa. Por exemplo, o 

programa Representa, um recrutamento de estagiários focado em desenvolver 

universitários negros11, e a reavaliação de requisitos e etapas do processo de 

seleção de Trainees com o objetivo de torná-lo mais democrático e acessível12, 

assim como a disponibilização de materiais preparatórios. O slogan 

#AlémDosRótulos, utilizado pelo programa de Trainee e pela marca Ambev, 

também se conecta semanticamente com uma visão de diversidade e de evitar 

pré-julgamentos, de maneira que as peças de divulgação (vídeo e imagens) 

contam com pessoas negras. Diante da retirada de certos requisitos técnicos 

considerados excludentes para o processo seletivo, como formação 

complementar e curso de inglês, e a substituição destes por plataformas 

colaborativas entre líderes da empresa e candidatos a trainee, observa-se a 

interseccionalidade como ferramenta de reconhecimento de diferentes contextos 

sociais e relações de poder que se interconectam (COLLINS; BILGE, 2016) 

Fundamentado nessas informações, percebe-se que a Skol, enquanto 

parte do portfólio da Ambev, tem uma participação nas políticas de diversidade 

da fabricante, porém não corresponde às expectativas de ser uma marca aliada, 

                                                            
10  Citação direta do post mencionado, disponível em 
<https://www.instagram.com/p/CB6pvSYJN_O/>, acesso em 20 de set. de 2020. 

11 Ambev está recrutando mais de 80 estagiários negros de todo o Brasil. 2020, disponível em 
<https://exame.com/carreira/ambev-esta-recrutando-mais-de-80-estagiarios-negros-de-todo-o-
brasil>, acesso em 20 de set. de 2020. 

12 #AlémDosRótulos: Ambev abre processo seletivo para programa de Trainee focado em 
diversidade. 2020, disponível em <https://geekpublicitario.com.br/51461/ambev-trainee-2021/>, 
acesso em 20 de set. de 2020. 
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visto que a única comunicação foi esta postagem. Esta diferença se mostra mais 

expressiva quando há uma comparação com a Skol BEATS, marca do mesmo 

portfólio que, da mesma forma, participou da ação #OrgulhoNãoPara e 

compartilha o nome “Skol”. Além de ter um caminhão na iniciativa da Ambev, a 

BEATS ainda lançou a ação Janela Parade13, em parceria com a Rappi, 

companhia de entregas por aplicativo, em que convidava pessoas a desfilarem 

seu orgulho nas janelas de São Paulo e Rio de Janeiro. No período de uma 

semana da campanha, na compra de um produto Skol BEATS pelo aplicativo da 

Rappi, o consumidor recebia uma bandeira LGBTQIA+ e parte do faturamento 

das vendas era doado à ONG Casa Chama. Ademais, fizeram uma série de 

vídeos e postagens composta por quatro vídeos-depoimentos com pessoas de 

identidades interseccionais, em parceria com a festa Batekoo chamada 

#OrgulhoNaPista, com o objetivo de “celebrar a festa, a noite e nossa 

identidade”. Neste sentido, fica evidente o raciocínio de Collins e Bilge (2016) de 

que políticas identitárias não se desenvolvem com um fim em si, uma vez que 

são elas mesmas o ponto de partida para se pensar nas análises críticas e práxis 

interseccionais. Ao mesmo tempo, é importante citar que elas não só operam 

sob coalizões individuais, mas sobretudo coletivas e estruturais. 

 

3.2 A letra G da sigla: Burger King 
A segunda marca analisada foi o Burger King (também referenciado como 

BK), uma rede de fast-food que patrocinou a Parada do Orgulho LGBT de São 

Paulo por três anos. Na primeira busca, foi possível encontrar informações sobre 

o patrocínio e apoio da companhia para a Parada do Orgulho, que ocorreu em 

formato digital no ano de 2020, e para a Live da Batalha das Aldeias (BDA), 

também online, que fomenta a cultura do RAP, do Hip Hop e abraça movimentos 

sociais articulados por meio da música. Sobre esta última, a Diretora de 

Comunicação e Inovação do Burger King Brasil, Thais Souza Nicolau, comentou 

que querem “cada vez mais reforçar o nosso posicionamento de que todos são 

bem-vindos em nossos restaurantes e que toda forma de arte é bem-vinda” (ABC 

DO ABC, 2020). 

                                                            
13 Rappi e Skol BEATS lançam ação em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, 2020. 
Disponível em <https://publicidadeecerveja.com/2020/06/24/rappi-e-skol-beats-lancam-acao-
em-comemoracao-ao-dia-do-orgulho-lgbtqia/>, acesso em 20 de set. de 2020. 
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Em adição ao patrocínio da Parada digital, o Burger King também lançou 

a campanha #QuemLacraNãoLucra, em que a rede promoteu reverter 100% do 

lucro no dia 28 de junho (Dia do Orgulho LGBTQIA+, em referência ao dia em 

que a revolta do Stonewall Inn iniciou) para doações à Casa 1 e à Associação 

do Orgulho LGBT. Esta ação é uma alusão direta à críticas intolerantes e 

preconceituosas que utilizam a frase título como um protesto contra as políticas 

de inclusão LGBTQIA+ da marca. Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing 

e vendas, afirmou que “transformar essa intolerância em uma mensagem 

positiva para a comunidade é uma oportunidade de reforçar nossa crença em 

uma sociedade igualitária e livre de preconceitos, que abraça e respeita todas 

as pessoas” (EMPODERADXS, 2020). No vídeo de divulgação14, a empresa 

destaca frases e postagens de crítica à marca, rebatendo com o slogan “A gente 

lacra, a causa lucra”. 

Ainda como parte das ações do mês do Orgulho LGBTQIA+, o BK fez uma 

parceria com a Uber Eats e promoveu uma ação em que as vendas do Combo 

do Orgulho teriam um valor destinado às ONGs de apoio a comunidade, tanto 

por parte da rede de fast-food, quanto por parte do aplicativo de entregas.  

Todas as ações foram divulgadas em portais de notícias, vídeos no 

Youtube e postagens em redes sociais. É possível compreender que o 

posicionamento de suporte à minoria LGBTQIA+ por parte da Burger King é 

expressivo no mês do Orgulho, apesar de não trazer pessoas ou identidades 

representadas em suas campanhas deste ano. O caminho escolhido é 

semelhante ao #MarcasAliadas de 2018 em que a marca protagoniza a iniciativa, 

já que o Burger King é o alvo das críticas e impõe uma resposta, dada pela 

compra e venda de seus produtos. A rede não destaca seus funcionários ou 

consumidores como parte de uma interseccionalidade de forma visível em suas 

peças publicitárias. 

 

 

 

 

                                                            
14 Vídeo de divulgação do Burger King. Disponível em <https://youtu.be/F_G8xJ5EtYY>, acesso 
em 29 set. 2020. 
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3.3 A letra B da sigla: Lacta Bis  
As estratégias utilizadas pelas empresas anteriores não são observadas 

na marca da Mondelēz, Lacta Bis. Tanto na primeira etapa de pesquisas, quanto 

na análise minuciosa de redes sociais, não foi encontrada nenhuma 

comunicação direta referente ao grupo LGBTQIA+ ou sobre o mês do Orgulho. 

Isto ressalta alguns pontos de atenção referente à empresa: qual é a relação da 

Lacta Bis com a diversidade? Por que algumas marcas da Mondelēz se 

posicionaram, enquanto outras, que já tinham feito alusões anteriormente, não? 

E, enfim, havia alguma ação da Lacta Bis planejada para o mês do Orgulho que 

foi impedida ou cancelada devido à pandemia 2020 ou, ainda, ao fato de não 

haver uma Parada do Orgulho presencial? Este artigo levanta estas questões 

como potenciais de uma nova investigação, com o objetivo de compreender o 

valor e a importância dada por marcas à diversidade. 

 

3.4 A letra T da sigla: Trident 
A quarta marca analisada foi a Trident, de gomas de mascar, também do 

portfólio da Mondelēz International. Como citado anteriormente, não houve uma 

campanha sobre diversidade que unisse as duas marcas como o que a Ambev 

realizou. No entanto, a Trident realizou duas ações: uma série de postagens 

sobre o projeto Arcah15, incentivando o apoio; e uma explicação sobre as letras 

da sigla LGBTQIA+16, tudo sob a temática de “Destrava o Respeito”, que faz um 

tensionamento com o slogan da marca. 

Em três postagens, a Trident explicou brevemente sobre o projeto Arcah, 

que fornece apoio a pessoas em situação de rua em extrema vulnerabilidade, 

principalmente sujeites LGBTQIA+, e indicou o website para que os 

consumidores possam contribuir também. A ação também contou com um vídeo 

animado que não aprofunda a temática, mas indica o apoio realizado. Na outra 

série de imagens, a marca expõe uma pequena descrição de cada letra da sigla, 

que objetiva levar o conhecimento sobre a comunidade de forma mais clara. É 

relevante ressaltar que a imagem inicial constava com uma definição incompleta 

                                                            
15 A primeira da série de postagens sobre o Projeto Arca. Disponível em 
<https://www.instagram.com/p/CCWRZx7FUAr/>. Acesso em 29 de setembro de 2020 
16 Postagem sobre siglas LGBTQIA+. Disponível em < 
https://www.instagram.com/p/CBykQKxlv8S/ >. Acesso em 29 de setembro de 2020.  

https://www.instagram.com/p/CCWRZx7FUAr/
https://www.instagram.com/p/CBykQKxlv8S/
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sobre assexuais, que foi notada pelos comentários no post e logo corrigida pela 

marca. Junto à correção, a Trident indicou um material explicativo sobre 

assexualidade da “Todxs Brasil”, organização que luta pela causa LGBTQIA+ 

por meio da educação. 

Logo, observa-se que a marca de gomas de mascar se posicionou de 

forma mais discreta, visto que não houve uma grande campanha publicitária e 

permaneceu limitado a divulgação nas redes sociais. Todavia, apesar de não 

trazer representações imagéticas interseccionais, promoveu o conhecimento 

sobre identidades que são invisibilizadas por outras marcas e, até mesmo, dentro 

da comunidade LBGTQIA+. O fato de terem reconhecido um erro na definição 

de uma letra e ajustado a postagem, mesmo que apenas após comentários 

negativos de consumidores, também mostra uma pré-disposição da Trident em 

dispor as informações corretas em prol de uma visibilidade de todo o movimento. 

 

3.5 A letra Q da sigla: Quem Disse Berenice? 
Por último, a quinta marca investigada foi a Quem Disse Berenice? 

(também referenciado por QDB). Duas ações da marca se destacaram durante 

a pesquisa: a primeira delas, fora do mês do Orgulho, aconteceu no início de 

2020, com a drag queen Rita von Hunty, em que ela explica a história do batom. 

No vídeo17, não há nenhuma menção ou correlação a um produto específico da 

marca e pode ser considerado um conteúdo de conhecimento compartilhável. A 

segunda ação18 da QDB ocorreu por meio de uma postagem no mês do Orgulho, 

em que uma imagem faz referência aos colaboradores LGBTQIA+ e diversos 

que compõem o quadro de funcionários. 

A peça não aprofunda em depoimentos e também não possui 

continuidade de histórias em outras divulgações. Logo, podemos considerar que 

esta foi a única postagem relacionada diretamente à minoria LGBTQIA+. Com 

isto, conclui-se que a representatividade expressada pela Quem Disse 

Berenice? é insuficiente às expectativas criadas, já que a marca se considera 

uma aliada e, no início do ano, produziu um conteúdo longo protagonizado por 

                                                            
17 Vídeo apresentado pela drag queen Rita von Hunty sobre a história do batom. Disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=IGnZRTjCQZI>. Acesso em 29 de setembro de 2020. 
18 Post sobre colaboradores da QDB no Instagram. Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CB-s5B8BrL0/. Acesso em 29 de setembro de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGnZRTjCQZI
https://www.instagram.com/p/CB-s5B8BrL0/
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um membro da comunidade. É importante perceber que a empresa valoriza que 

seu corpo de funcionários seja inclusivo, mas do ponto de vista da comunicação 

e da interseccionalidade, há uma falta de representações e, até mesmo, de apoio 

a projetos LGBTQIA+. 

 
4. Considerações finais 

A representatividade apresentada pelas marcas aliadas se mostrou 

insatisfatória em dois sentidos: no protagonismo das marcas ao invés do 

movimento e na falta de personagens interseccionais nos anúncios publicitários. 

O caso mais notável foi a Lacta Bis, que não apresentou nenhuma ação, nem 

postagem sobre os indivíduos LGBTQIA+, apesar da Trident, marca do mesmo 

portfólio, ter ações destinadas no mês do Orgulho.  

Não era esperado que houvesse uma similaridade entre as 

representações realizadas pelas marcas, porém ainda assim é surpreendente 

que as diferenças e as proposições de campanhas sejam tão díspares entre si. 

Das cinco marcas, duas não apresentaram ações próprias sobre o grupo 

LGBTQIA+ (Skol e Lacta Bis). É válido estimular uma pesquisa que busque 

apreender por qual motivo o rótulo tradicional de cervejas, que já teve 

propagandas voltadas ao grupo minoritário, passou a participar apenas como 

integrante do portfólio da Ambev, enquanto a BEATS faz outros trabalhos de 

representatividade. 

O protagonismo da marca percebido nas campanhas do Burger King é 

antagonizado pela Trident, que coloca a divulgação de conhecimento e o projeto 

apoiado em primeiro plano. É intrigante como ambas possuem realizações 

diferentes - enquanto a campanha do BK tem vídeos, postagens e press 

releases, a ação da Trident se resume ao Instagram - e pode-se supor que isto 

esteja conectado justamente a este destaque da marca. Outra tendência 

intrigante notada durante o mapeamento foi a produção de postagens que 

remetem à construção diversa da equipe interna, como forma de mostrar que a 

representatividade não seria apenas “da marca pra fora”. Estes dois pontos não 

puderam ser explorados com mais profundidade neste paper, contudo são 

resultados que podem desempenhar pesquisas valiosas no embate entre marca 

e representatividade.  
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É importante reforçar o contexto de pandemia no ano de 2020, que pode 

ter agido como um obstáculo para a concretização de campanhas planejadas 

para a Parada do Orgulho de São Paulo. Sugerimos que as mudanças 

estratégicas em 2020 das áreas publicitárias de cada marca sejam exploradas e 

analisadas com o objetivo de compreender as decisões tomadas e, desta forma, 

assimilar a real importância da promoção da diferença e identidades diversas de 

cada empresa. Por fim, lembramos também que estes resultados não devem ser 

interpretados como repressões, e sim como críticas construtivas às marcas. É 

muito relevante que campanhas de doação, anúncios com inserção de 

identidades variadas e valorização da equipe interna diversa continuem 

ocorrendo, pois agem sobre o consumo da publicidade e, consequentemente, 

sobre a construção cultural, assim como efetuam ações diretas de auxílio aos 

sujeitos mais necessitados. Porém, também levantamos a importância da 

representatividade imagética interseccional de indivíduos; da representação da 

comunidade ao longo do ano, e não apenas no mês do Orgulho; e da 

continuidade do trabalho de diversidade, mesmo em momentos de crise, para 

que a diversidade não faça parte do segundo plano da empresa, e sim de seus 

valores fundamentais. 
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Espetacularização e consumo dos museus 
 
 

Nilza Cristina Taborda de Jesus COLOMBO 1 
 
 

Introdução 
Os museus no século 21 apresentam uma gama de atividades que vão 

além da das funções museológicas vinculadas às exposições. O caráter 

educativo das mostras exige espaços compatíveis com conferências, pesquisas 

e ações que dão visibilidade à instituição. Essas demandas são reflexo de 

alterações artísticas, arquitetônicas e sociais, que culminaram na diferenciação 

formal dos museus a partir do final do século 20.  

Neste sentido se estrutura o tema desta pesquisa: a espetacularização 

dos museus. A importância desta investigação reside no conhecimento deste 

fenômeno e de suas implicações nos espaços museais contemporâneos. O 

objetivo geral é compreender as transformações do espaço museal ao longo do 

século 20. Como objetivos específicos: perceber a espetacularização nos 

museus Guggenheim em Bilbao, e no da Fundação Iberê Camargo em Porto 

Alegre, bem como analisar as relações estabelecidas entre espaço, espectador 

e consumo. Como hipótese, se verifica a possibilidade de desconsideração de 

quatro sentidos em favor da supervalorização da visão legitimada pela 

espetacularização nos museus. A metodologia aplicada é a verificação teórica 

das alterações nos museus do século 20, que buscará a diversidade de áreas, 

entre arte, arquitetura e filosofia. Como princípio elucidativo, serão observadas 

as estratégias de volumetria, espaço expositivo e relações entre as obras e ele. 

No primeiro capítulo, será discutida a espetacularização e sua vinculação 

aos museus. No segundo capítulo serão apresentados os possíveis diálogos 

entre os museus Guggenheim do arquiteto Frank Gehry e o da Fundação Iberê 

Camargo de Álvaro Siza. Através deles, serão discutidas novas perspectivas de 

relação entre espaço museal e espectador.  

 

 

                                                            
1 Doutoranda no PPGAV da UFRGS na área de História, teoria e crítica, sob orientação do Dr. 
Paulo Silveira. 
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1. Espetacularização aplicada aos museus 
As alterações sociais vividas no período pós Segunda Guerra Mundial, na 

Europa e nos Estados Unidos, conduziram mudanças significativas nas artes e 

na arquitetura. Com a morte da arquitetura Moderna, decretada por Charles 

Jenks (1986), em 15 de julho de 1972, materializada na implosão do Condomínio 

Pruitt-Igoe2 em St. Louis, surgiram novas formas de pensar o espaço. De igual 

forma, a arte Moderna estava passando por revisões profundas que também 

acabaram por exigir formas alternativas de ocupação das instituições museais. 

Os hábitos de consumo escancarados pela Pop Art contagiaram as edificações 

e os museus se abriram para a realidade do espetáculo. O espetacular nesta 

pesquisa, é entendido como algo singular que atrai a atenção pelas suas 

características de encenação. 

 
1.1 O contexto do espetacular 

Desde as vanguardas europeias do início do século 20, observa-se que 

as formas de expor acompanharam as alterações da arte. Kasemir Malevitch, 

suprematista russo, em 1915, realiza a Última exposição Futurista. 0-10 em São 

Petersburgo. Nela, o artista expõe seu Quadrado Negro (1915), pintura que 

consiste na redução ao zero da forma. Como explicação de sua obra, no texto O 

novo realismo pictórico, considerado o manifesto do Suprematismo, Malevich 

afirma: “O que expus não foi um quadro vazio e sim uma percepção da não 

objetividade” (MALEVICH, 1915). A busca pela figuração da natureza já não era 

mais o objetivo do artista, antes disso, ele deveria dominá-la. Com base nesses 

princípios, o meio expográfico não poderia mais compactuar com as formas das 

obras figurativas. Quadrado Negro (1915), conforme fotografia da exposição, foi 

exposto no encontro das arestas de duas paredes perpendiculares, gerando um 

canto acima do nível do observador. A posição invulgar remete, conforme Davies 

(2010), aos ícones russos, objetos sacros, dignos de veneração.  

A entonação de sacralidade, aqui entendida como evocação de um ponto 

em detrimento de todo o seu entorno atribuída à obra de arte, teve como 

testemunha direta a arquitetura no modernismo. Adolf Loos, arquiteto austríaco, 

                                                            
2 O Condomínio Pruitt-Igoe foi projeto do arquiteto Minoru Yamasaki e foi dinamitado em função 
da falta de identificação dos habitantes com a concepção racionalista moderna e com os altos 
índices de criminalidade que se formou nos espaços de uso público.  
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escreveu o ensaio Ornamento e Crime (1908), em que constrói a ideia dos 

elementos decorativos nas edificações como transgressões comparadas a 

crimes de ordem social e moral. Segundo Loos, as paredes não deveriam ser 

maculadas com qualquer tipo de decoração. Seguindo na linha das vanguardas 

europeias, o Neoplasticismo conduziu as edificações à nova visão abstrata, que 

segundo Piet Mondrian, um dos teóricos do movimento: “Todas as questões 

técnicas e utilitárias podem ser resolvidas em perfeita harmonia com a visão 

plástica. Esses dois pontos de vista são sempre complementares” (MONDRIAN, 

2008, p. 154).  

O afastamento dos elementos decorativos orienta a beleza para outra 

direção e a funcionalidade se torna protagonista. Esta funcionalidade aliada à 

arte seria a base argumentativa do belo no século 20. Brian O’Doherty, crítico de 

arte, escreveu quatro ensaios para a revista Art Forum entre as décadas de 1970 

e 1980, posteriormente, unidos em um livro intitulado No interior do cubo branco, 

cuja primeira edição brasileira se deu em 2002 pela editora Martins Fontes. No 

cubo branco descrito pelo autor, há uma junção de diretrizes projetuais 

arquitetônicas em que o espaço expositivo deve referendar o caráter sacro 

emanado pelas obras de arte. As paredes despidas de cor e ornamento, em 

união à iluminação homogênea, criam um ambiente em que a apreciação do 

objeto exposto é imperativa. A arquitetura dos cinco pontos3 do arquiteto suíço 

Le Corbusier, propunha, entre outros, a liberdade do espaço em relação às 

estruturas. O fluxo da circulação poderia ser determinado por outras premissas, 

que não mais as exigências construtivas. O artista teria mais liberdade para 

transformar o espaço e o novo modo de conceber a arte do Impressionismo 

Abstrato, encontrando na arquitetura Moderna um aliado para intensificar a 

postura do espectador: a contemplação.  

Jackson Pollock (1912-1956), no contexto da Action Painting, elimina as 

questões compositivas para que a produção gestual seja o motivo de apreciação 

artística. A interferência do espaço na exposição de suas obras acarretaria na 

distração da técnica adotada pelo artista. De igual forma, o artista do Novo 

Realismo, Yves Klain (1928-1962) em Antropometria (1960), o espetáculo de 

                                                            
3 Os cinco pontos são: fachada livre, pilotis, planta livre, janela em fita e terraço jardim. Esses 
princípios foram descritos pelo arquiteto na revista L’Espirit Nouveau publicada entre 1920 e 
1925. 
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execução que envolveu orquestra e modelos cujos corpos serviram de pincéis 

para a obra do artista geraram telas que expostas devem manter a áurea de sua 

atividade geradora. Em ambos os casos, o espectador é colocado em uma 

posição de observador, certo que de lá não deverá sair, uma vez que a obra de 

arte é sagrada. Entretanto, essa conjuntura artística inicia um processo de 

mudança com o crescimento econômico estadunidense. Em Londres, Richard 

Hamilton (1922-2011) na década de 1950, já apresentava vinculação com a 

linguagem figurativa. A exposição This is Tomorrow (1956) na Gallery White 

Chapel de Londres, é considerada uma das primeiras expressões do movimento 

Pop. A expografia foi baseada na percepção do espectador, aliando elementos 

da comunicação, tecnologia e cenografia. Sônia del Castilho (2008), sublinha  
 

A This is Tomorrow estabelecia estereótipos de percepção, recorrendo 
a efeitos ópticos que distorcessem a imagem para o espectador, como 
a instalação de Hamilton, por exemplo. A Estrutura, como o autor a 
intitulara, era uma construção que invertia a perspectiva euclidiana. 
Nela, o ponto de fuga foi deslocado para o primeiro plano; desse modo, 
Hamilton alterava a proporção convergente e decrescente da escala 
dos objetos e planos, invertendo a percepção convencional do 
espectador (CASTILHO, 2008, p. 150).  

 

Nos Estados Unidos, a Pop Art, ainda que de forma contemplativa, 

incorporou a reprodutibilidade industrial e o consumismo. A proliferação de 

imagens, sem necessariamente com conteúdo agregado, se estrutura na 

percepção visual e na cultura popular. Com uma gama maior de produtos 

artísticos inspirados no design comercial, desperta o interesse para a compra, 

em concordância com ideias publicitárias. A arte se tornou passível de consumo 

em larga escala.  

A concepção de consumo estimulada pela cultura Pop, aliada à postura 

de superficialidade glamorosa, leva à frente uma recusa da seriedade imposta 

pelo Modernismo. A personificação desse modo de vida encontra em Andy 

Warhol (1928-1987), artista estadunidense, uma via de difusão. Warhol já era 

conhecido como um ícone pop na década de 1960 e sua presença em abertura 

de exposições atraía um público numeroso, que, normalmente, excedia a 

capacidade de pessoas em galerias e museus. Estabelecia-se aí, uma 

contradição: o espaço expositivo não mais era capaz de produzir o silêncio 

necessário para a sacralização das obras de arte.  
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Não apenas o público produzia ruídos no cubo branco. A Pop Art estava 

sinalizando novas relações entre arte, espectador e espaços expositivos. O 

espetáculo, cuja vocação é chamar atenção para si comunicando uma ideia, se 

inseriu nessas conexões interferindo de forma significativa no direcionamento 

das edificações museais.  

Na arquitetura, a crítica à racionalização modernista ganhou voz com o 

arquiteto norte-americano Robert Venturi (1925-2018) que lança em 1966, o livro 

intitulado Complexidade e Contradição em Arquitetura. Nele, critica com 

veemência o Modernismo nas edificações atribuindo a ele o caráter de 

racionalização em detrimento da multiplicidade de significados: “Uma arquitetura 

válida, evoca muitos níveis de significado e combinações de enfoque: o espaço 

arquitetônico e seus elementos tornam-se legíveis e viáveis de muitas maneiras 

ao mesmo tempo” (VENTURI, 2004, p. 2). Para o autor, a simplificação que 

impede a legibilidade dos edifícios resulta na falta de identificação por parte de 

seus usuários. Uma das soluções sugeridas por Venturi seria a atribuição de 

símbolos à arquitetura.  

Em Aprendendo com Las Vegas, lançado em 1972, Venturi e sua esposa 

Denise Scott Brown, também arquiteta e urbanista, discutiram o simbolismo na 

arquitetura. Estabelecem a diferença entre o pato e o galpão decorado, 

atribuindo ao primeiro a missão de ser um ícone, um verdadeiro símbolo, e ao 

segundo, o papel agregador dos símbolos. As edificações museais do 

Modernismo, como galpões decorados, desconsideram as referências do 

passado, ou do local em que estão inseridas, assumindo a neutralidade do cubo 

branco. Já o pato, carrega em si a experiência da espetacularização. Com essas 

premissas, o Pós-Moderno inseriu a ideia de que a multiplicidade de 

informações, que podem ser traduzidas por elementos singulares imersos no 

mesmo todo arquitetônico, conduz a um maior aproveitamento comunicacional 

da edificação.  

 
1.2 O espetacular e os museus 

Em meio ao contexto de expansão de público, os equipamentos culturais 

se tornaram vias de afirmação econômica e política na sociedade Pós-Moderna 

e as edificações que os materializaram são cúmplices desse fenômeno. Aos 

moldes da contrariedade Moderna de simplicidade formal e racionalização 
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estética, a arquitetura dos museus busca o extraordinário, o comunicativo, o 

espetacular. O museu de então não mais deveria se comportar como um galpão 

decorado, mas sim assumir o papel de um verdadeiro e grande pato venturiano.  

Na arquitetura espetacular museal, cuja edificação se coloca como objeto 

ápice de contemplação, a mediação entre o corpo e os espaços pode ter relação 

com a maneira de estímulo impressa ao espectador. A predominância da 

visualidade na espetacularização das formas é declarada pelo arquiteto Juhani 

Pallasmaa (2011). O autor afirma que “A invenção da representação em 

perspectiva tornou os olhos o ponto central do mundo perceptual, bem como o 

conceito de identidade pessoal” (PALLASMAA, 2011, p. 16). Com o 

Renascimento, a visão aumentou a distância entre o espaço e os demais 

sentidos. Esta postura de mediação valorativa da visão entre corpo e o ambiente, 

resulta em limitações ressaltadas pela filósofa Marie-Jose Mondzain (2015), em 

seu livro, Homo Spectator: ver – fazer ver (2015). A autora coloca que a 

superioridade da visão acarreta em inércia do espectador: “Quanto mais o visível 

pretender manifestar a compacidade pseudo-substancial de uma verdade, mais 

a visão será reduzida à condição de mera comunicação saturada e mais o sujeito 

se verá privado de mobilidade” (MONDZAIN, 2015, p. 279). Essa imobilidade 

não se restringe ao movimento em si, mas é aprofundada pela inércia da ação 

que pode ser intelectual, social, cultural. A arte é um meio de reflexão e, no 

momento em que há restrições de ação, o pensamento se vê restrito também.  

Se no museu Modernista o espaço expositivo colocava o espectador em 

estado de inércia pela ambientação de sacralidade da obra de arte, o Pós-

Moderno o coloca em suspensão por seu cenário.  

 

2. Identificação entre o Guggenheim de Bilbao e o Museu da Fundação 
Iberê Camargo 

Para o entendimento das relações entre corpo, espaço museal e 

consumo, esta pesquisa elegeu os museus Guggenheim de Bilbao e o da 

Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. O primeiro, por desencadear a 

espetacularização nos museus e o segundo por ser um expoente brasileiro nesta 

concepção.  

O museu de Bilbao não foi o primeiro da Fundação Salomon R. 

Gugguenheim. O primeiro foi a edificação de Nova Iorque (1959) projetada pelo 
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renomado arquiteto da Pensilvânia Frank Lloyd Wright (1867-1959). Nela já foi 

possível identificar mudanças formais e expositivas em relação ao cubo branco 

Moderno (O’DOHERTY, 2002). Quando Wright definiu a circulação em espiral 

para o Guggenheim de Nova Iorque, o espectador passou a observar as obras 

de arte a partir de um plano inclinado, a rampa. Essa sensação se reflete na 

volumetria que expressa o fluxo de exposição de maneira escultórica, 

contrariando as diretrizes de silêncio formal adotado pelas edificações do Estilo 

Internacional. A equiparação da arquitetura à obra de arte, aliada à comunicação 

e ao consumo na década de 1960, contribuiu para que os museus respondessem 

a essa demanda com novas funções e nova volumetria. O Guggenheim 

acompanhou essas transformações. Em 1968, foi inaugurada a ampliação de 

espaços administrativos, biblioteca e guarda de acervo cujo projeto foi de 

responsabilidade da Taliesin Associated Architects, empresa fundada por Frank 

Lloyd Wright para continuidade de sua obra após sua morte. Essa ampliação foi 

demolida na década de 1980 e em seu lugar foi executado o projeto de 

ampliação do escritório Gwathmey Siegel and Associates Architects. Também 

cabe mencionar o acréscimo da coleção da Peggy Guggenheim localizada em 

Veneza à Fundação Salomon R. Guggenheim. Essas ampliações físicas 

refletem o novo posicionamento das instituições museais, que para além das 

atividades expositivas, necessitam fazer das mostras eventos de visibilidade. 

Dando continuidade nas estratégias de ampliação, a Fundação Salomon R. 

Guggenheim aceitou a parceria com o governo basco, para a execução de uma 

filial, em Bilbao, na Espanha, que planejava a mudança de identidade urbana 

industrial para cultural. O governo basco fez uma proposição à Fundação 

Solomon R. Guggenheim de financiamento de um museu que faria parte de um 

plano de revitalização portuária da cidade.  

Foi realizado um concurso público para o projeto da sede, em que saiu 

vencedor o arquiteto canadense Frank Gehry (1929). Suas obras, já destacadas, 

internacionalmente, utilizam elementos repetitivos e de natureza incomum à 

construção civil. Em Bilbao, Gehry marcou essa repetição com o emprego de 

42.875 painéis de titânio como revestimento, que imprimiram na forma o caráter 

de singularidade (MENDELSOHN, 2017). A arquitetura para a edificação do 

Guggenheim em Bilbao, se aproxima neste sentido da arte de Andy Warhol que 

utilizava imagens de pessoas e objetos de forma recorrente em muitos casos, 
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exaustiva, sendo elas não vulgares ao locus da arte até então. Com esse 

método, construiu a singularidade de sua obra. A espetacularização está 

diretamente ligada a essa singularidade formal resultado da composição em 

curva dos painéis de titânio. Em 1997, se deu a inauguração do Guggenheim 

Bilbao.  

Inspirado nas ações espanholas, Porto Alegre, onze anos depois, vivencia 

a inauguração da edificação do Museu da Fundação Iberê Camargo (FIC). Iberê 

Bassani de Camargo, artista plástico expoente do século XX, nasceu em 

Restinga Seca, RS, em 18 de novembro de 1914 e viveu até 9 de agosto de 

1994. Durante sua carreira, atuou entre a pintura e a gravura, tendo estudado no 

Rio de Janeiro, Roma e Paris. Um ano após a sua morte, Maria Coussirat 

Camargo, esposa do artista, criou a Fundação Iberê Camargo, responsável pela 

conservação, mantenimento e difusão do acervo do artista. Em 1999, Álvaro 

Siza, arquiteto português, recebeu uma carta-convite para participar do concurso 

para a sede da FIC. Como vencedor, iniciou a execução da edificação em 2002, 

mesmo ano em que o projeto recebeu o prêmio Leão de Ouro na Bienal de 

Veneza.  

O terreno se localiza na Avenida Padre Cacique entre o Morro da Ponta 

do Mello e a citada avenida. Ao lado, está a Praça José Marti e do outro lado da 

avenida, o lago Guaíba. O Guggenheim de Bilbao também possui uma relação 

com a água, pois se volta para o rio Nervión. As vinculações estabelecidas com 

a cidade em ambos os casos passam pela proximidade com a água. 

A forma da edificação do museu da FIC é compacta. Seu aspecto alvo é 

resultado da estrutura eleita, o concreto branco. Tendo a mata da Ponta do Melo 

como fundo, o edifício tem no contraste sua espetacularização formal.  

Ambas instituições, destacadas de seus entornos e imponentes no tecido 

urbano, se valeram da volumetria como símbolo para comunicação de 

autoridade de suas organizadoras. Seja por meio de placas brilhantes que se 

desenham em curvas, ou seja pelo contraste entre edificado e natural, o 

espetáculo está direcionado para o olhar. Desta forma, se entende a 

espetacularização como reforço da supremacia da visão frente aos demais 

sentidos.   
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2.1 Análise do espetacular  
A espetacularização exige não só grandes cenários, como agentes 

produtores destes espaços. Frank Gehry faz parte de um grupo de arquitetos do 

chamado star system, também conhecido como arquitetura espetacular, tendo 

iniciado seu posicionamento neste sentido com o projeto do Walt Disney Concert 

Hall, em Los Angeles. Inserido no contexto da arquitetura do espetáculo, 

reverenciando o pato de Venturi e Brown, Gehry criou uma marca com suas 

coberturas metálicas retorcidas, que o colocou como arquiteto de prédios ícones. 

São edificações que possuem o caráter de diferenciação, de exclusividade, o 

que no caso de Bilbao, fez com que a cidade fosse colocada na rota cultural 

espanhola. Pedro Fiori Arantes, arquiteto e urbanista, coloca que: “Na virada do 

século XXI, os arquitetos do star system passaram a desenvolver imagens cada 

vez mais elaboradas para representar o poder e o dinheiro” (ARANTES, 2012, 

p. 54). A exclusividade da edificação está na forma retorcida de sua cobertura 

que se esparrama no plano vertical. A monumentalidade se expressa pela escala 

e contrasta com o entorno. A forma sinuosa do museu é revestida por placas de 

titânio que produzem reflexos brilhantes. O impacto visual que a edificação 

imprime na paisagem traduz a singularidade que a marca Guggenheim quer 

expressar. Esse conjunto de característica resulta em uma edificação 

direcionada para grandes empresas que intencionam afirmação de poder. Com 

a revelação da suposta qualidade, o espectador sente a veracidade do 

empreendimento.  

Baseado nessa ideia de confiança empresarial foi criado o chamado Efeito 

Bilbao. Ele considera o sucesso do empreendimento do ponto de vista 

econômico. A imagem consolidada pela arquitetura contribui para engrenagem 

econômica e serve de atrativo para turistas. Segundo Brian Pagnotta,  
 

O impacto sócio-econômico do museu tem sido surpreendente. 
Durante os primeiros três anos de operação, quase 4 milhões de 
turistas visitaram-no, gerando cerca de 500 milhões de dólares em 
lucros. Além disso, o gasto dos visitantes em hotéis, restaurantes, lojas 
e transportes recolheram mais de 100 milhões em impostos, o que 
mais do que compensou o custo do edifício. (PAGNOTTA, 2016). 

 

A intenção de colocar a cidade de Bilbao na rota cultural espanhola, 

utilizando o Guggenheim de Gehry, não passou pela alteração do 

distanciamento entre obra de arte e espectador.  
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Frank Gehry não é o único a adotar tal postura arquitetônica em espaços 

museais. O arquiteto português Álvaro Siza (1933) também faz parte do star 

system. A estratégia da espetacularização, no Museu da Fundação Iberê 

Camargo foi um meio de colocar a cidade de Porto Alegre na rota cultural 

brasileira e, para tanto, o concurso do projeto se deu por carta-convite a 

arquitetos de renome internacional. Seguindo na mesma ideia de singularidade 

formal, a FIC foi a primeira edificação a utilizar o concreto branco no Brasil. A 

forma branca que acompanha o corpo do edifício e suas rampas destaca o fundo 

verde da mata presente na encosta que ascende atrás do museu. A poesia do 

contraste é percebida, inclusive, pelos que cotidianamente, utilizam o catamarã 

no lago Guaíba.  

As conexões de poder se impõem, especialmente, através da 

monumentalidade. A relação deste com a edificação está diretamente vinculada 

às dimensões da mesma. No museu em Bilbao, o pé direito do átrio possui 53 

metros, fazendo com que a grandiosidade pretendida pela cultura do espetáculo 

seja compreendida pelo espectador, tanto interna, como externamente. Os 

fluxos do espaço são randômicos, o que garante o protagonismo na escolha das 

galerias a serem visitadas e as circulações são internas, sem conexão visual 

com o exterior. No Museu da Fundação Iberê Camargo, a monumentalidade do 

espaço interno é percebida no átrio central. O ambiente dominado pela 

visualidade de todos os pavimentos é responsável por integrar visualmente os 

espaços expositivos. Eles obedecem a um percurso linear, porém, a pessoa 

pode escolher se desce ou sobre pelas rampas.  

A intenção projetual de ambas edificações é centrada na vivência de seus 

espaços pelos olhos. O corpo que se movimenta pelas rampas, ou espaços 

expositivos dos museus citados, o faz para deleite visual.  As obras expostas são 

contempladas, auxiliadas pela arquitetura espetacular que cria pontos focais, ou, 

direciona percursos sem a exploração dos demais sentidos. Essa arquitetura 

museal minimiza a interação entre corpo, espaço e arte cria o que Mondzain 

denomina de “maus tratos do espectador” (MONDZAIN, 2015, p. 278). Uma 

postura que pode implicar em um efeito neutralizante e sedativo. Como se 

verifica, a transposição do Modernismo ao Pós-modernismo não alterou esta 

concepção.  
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2.2 Novos rumos 
A arquitetura espetacular museal não abraçou o estímulo aos sentidos. 

Mais uma vez a visão foi a grande privilegiada e os demais sentidos foram 

silenciados ante ao cenário produzido para o consumo. No entanto, a demanda 

pela integração completa do corpo já se faz presente entre as artes visuais e 

exemplos de integração corpo, arte e arquitetura fazem do espaço museal 

contemporâneo.  

É possível perceber que a arte encontra um campo de experimentação 

em que o visível cede espaço ao sensível, segundo a definição de Merleau-

Ponty: “O visível é o que se apreende com os olhos, o sensível é o que se 

apreende pelos sentidos”. (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 28). No Brasil, próximo 

das ideias de Ponty, os Neoconcretistas no Rio de Janeiro transcendem as 

questões ocularcentristas e colocam o espectador como coautor da obra de arte. 

Hélio Oiticica e Lygia Clark são expoentes deste momento. A série Os bichos de 

Lygia Clark, é o exemplo de obra que não pode ser entendida sem o tato. A 

alteração das peças é parte do processo de experimentação e sem ela, o objeto 

perde sua função. Hélio Oiticica com seus Parangolés (1964) fez com que o 

espectador vestisse a obra e com o movimento do corpo, dava significado a 

mesma. Lygia Pape com Roda dos Prazeres (1967) aguçou o paladar. Vários 

potes com líquidos de diferentes colação foram dispostos no chão de forma 

circular. O espectador podia experimentar o líquido através de um conta-gotas, 

comprovando assim se as relações que havia estabelecido entre a visualidade 

das cores correspondia ao gosto da composição. Havia uma ironia intrínseca, 

pois nem sempre a cores chamativas possuiam um sabor agradável.  

Na arquitetura, os exemplos são mais recentes. Em Inhotim, o Sonic 

Pavilion (2009) do artista visual Doug Aitken (1968) é um desses casos. A 

estrutura circular de aço e vidro em seus 360 graus contém em seu centro uma 

abertura de aproximadamente 25cm com 200m de profundidade. Nele, foram 

instalados microfones que reproduzem os sons da terra. Em uma região em que 

a mineração é uma das fontes de subsistência, o contato com o solo em uma de 

suas camadas mais profundas é um meio de integração que suscita 

questionamentos, memórias. Ao subir a rampa que conduz ao pavilhão, o 

espectador entra em contato com os sons da terra de forma amplificada no 

interior da estrutura. Ao mesmo tempo, está em contato visual com a natureza 
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oferecida por Inhotim. A conexão entre som e visão estimula o corpo a sair de 

sua inércia e se posicionar: a película adesivada no vidro só permite a visão da 

paisagem quando o observador está em frente a ele. Desta forma, não há 

dispersões com a natureza e sim foco nela. A percepção visual e auditiva que se 

atinge em Sonic Pavilion só é possível quando o corpo se faz presente. Sem ele, 

nada se concretiza, nada se sacraliza, nada se contempla.  

Arte e arquitetura precisam intensificar suas relações entre si e com o 

corpo. Como aponta Mondzain a interação entre espaço e corpo é o que bem 

cuida do espectador, ou seja, o envolve nas suas ações. O visual, como via 

preponderante, poderá dificultar a experiência àqueles com déficit ocular ou, 

ainda, que têm outros sentidos predominantes, como o olfato ou audição. 

 
3. Considerações finais 

O museu no século 21 tem o compromisso de expor, preservar e educar, 

conforme diretrizes presentes no Código de Ética para Museus (ICOM, 2006). 

Como objeto arquitetônico, além dessas diretrizes deve atender às relações com 

o entorno e com o corpo que percorre seus espaços.  

Este artigo abordou na primeira parte, o contexto em que os espaços 

museais se desenvolveram no período chamado Moderno e Pós-Moderno. 

Baseado no entendimento dos teóricos Steven Connor e Robert Venturi e Denise 

Scott Brown, houve o entendimento de como a arquitetura foi pensada e 

materializada nesse período. Na segunda parte, o museu Guggenheim em 

Bilbao, do arquiteto Frank Gehry e o museu da Fundação Iberê Camargo, de 

Álvaro Siza, foram analisados como frutos dessas questões e como 

representantes da espetacularização arquitetônica. Os escritos dos teóricos 

Brian O’Doherty, Pedro Fiori Arantes, Sonia Salcedo del Castillo, Juhani 

Pallasmaa e Marie-Jose Mondzain foram refletidos como meio de elucidar as 

proposições apresentadas. A pesquisa auxilia na compreensão do contexto em 

que a arquitetura museal tem se desenvolvido ao logo dos séculos 20 e 21 e 

reforça a importância da afetação do corpo no percurso expositivo para que ele 

possa introjetar os conceitos artísticos e arquitetônicos. 
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As marcas do futebol no telejornalismo 
 

Talita Lima Chechin Camacho ARREBOLA 1 
Leda Tenorio MOTTA 2 

 
Introdução 

As relações sociais entre torcedores, mediadas por imagens, o espetáculo 

é ao mesmo tempo o resultado do modo de produção, transformam o real em 

um produto a ser contemplado. O que produz uma forma de alienação, em que 

o espetáculo se torna produtor de sentimentos para a realidade e as imagens 

facilitam a visibilidade. O que produz o efeito de uma imagem de ligação na qual 

atraem comportamentos de imitação e espelhamento do torcedor. 

O futebol se tornou um verdadeiro espetáculo e os meios de comunicação 

de massa contribuíram efetivamente para isso, tornaram acessíveis e repetitivos 

os melhores jogos e lances do passado. E alçaram os grandes momentos do 

esporte a um status de paradigma inatingível. Jornalistas, comentaristas e 

locutores exigem desempenho de excelência, o tempo inteiro, o que 

transformam a modalidade em espetáculo. 

Os símbolos associados ao esporte e veiculados pelos meios de 

comunicação são estratégias que agregam marcas a seus torcedores ao criar 

um processo de paixão, identificação e ligação, no qual articulam emoções e 

atitude dos torcedores. 

No telejornal seus conteúdos facilitam o processo de criação da 

identidade por estreitar laços, criar uma linguagem comum e aproximar os 

indivíduos. Estas marcas articulam a formação de vínculos podendo ligar 

comunidades diferentes, ao compartilhar preferencias comuns, criando assim, 

uma ideia de “nação” e pertencimento a um grupo/time. 
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2. Marcas: futebol e telejornalismo 
A apropriação midiática dos fatos esportivos passa pela mesma 

experiência de assistir a um jogo de futebol no estádio, no qual os torcedores 

acompanham a partida com os olhos no gramado e o celular grudado no ouvido 

ou ainda um radinho; adicionam a experiência da autoridade do narrador e dos 

comentaristas, dizendo que o espectador está vendo ou definindo os fatos do 

jogo.  

Dessa forma, a transmissão de um jogo de futebol pela televisão simula a 

experiência de estar no estádio. As diferentes câmaras acompanham as jogadas 

enquanto a voz apresenta os acontecimentos. É evidente que as experiências 

são diferentes as do estádio; nele o torcedor experimenta o partilhar de um 

mesmo evento com milhares de pessoas, podendo experimentar as sensações 

proprioceptivas das vibrações produzidas pelas atitudes das torcidas, o que o 

torna parte massa. Já quando assistido pela televisão, o processo de 

coletividade se torna deficiente ou inexistente. 

O ato de acompanhar a transmissão pela teve auxilia no desenvolvimento 

da comunicação das massas em relação ao “espetáculo”, da mesma forma que 

estrutura o consumo. A incorporação deste a indústria cultural gera uma cisão 

neste contexto, já que não é necessário ter participado do jogo in loco para 

assisti-lo e emocionar-se com a ansiedade do resultado; pelo contrário existe um 

estimulo para tornar-se um jogador ou ter um produto associada a um time de 

futebol. 

A interação dos telespectadores junto ao discurso e a um produto 

midiático, que gera uma dinâmica de compartilhamento coletivo do jogo ao 

estimular a formação de um espaço de sociabilidade. O potencial de atração do 

futebol para a divulgação e publicização é imenso, ainda mais quando está ligado 

as marcas. Estas parcerias aproximam empresas que patrocinam eventos e 

clubes esportivos, os quais buscam valorizar seus investimentos convencionais.  
 

no conjunto, o futebol, visto sob a ótica global desse princípio, pode ser 
definido como uma codificação racionalizada que põe em jogo forças 
equivalentes submetidas à concorrência, investido de planejamento 
tecnocientífico, incluindo-se num sistema de mercantilização 
sobreposta em que a sua imagem serve de suporte e isca para 
narrativas publicitárias e produtos, que servem de suporte e isca para 
o jogo, que serve de suporte e isca para logomarcas etc (WISNIK, 
2008, p. 127-128). 
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Portanto o esporte e seus desdobramentos são oportunidades para 

mercado na utilização de elementos sociais e culturais como meio comercial e 

publicitário. Um dos aspectos relevantes do futebol como recurso criativo na 

publicidade é o fato da modalidade fazer parte da cultura na sociedade. Desta 

maneira as ligações junto ao esporte são construídas sobre a lógica própria que 

se desenvolve por meio do agrupamento de indivíduos que se baseiam nos 

interesses dos símbolos futebolísticos. Os laços, construídos nas formas de 

torcer concretizam-se pelos gestos, falas, comportamentos compartilhados, 

desencadeiam as reações emotivas. 
 

Mesmo ao nível de cada indivíduo, o conceito de imagem é multiplo, 
englobando reações do tipo cognitivo, afetivo e comportamental, que 
se traduzem em variáveis como notoriedade, associações 
posicionadoras, estima, intenção de compra, fidelidade..., que 
constituem no seu conjunto o imagem mix da marca. (PEREZ, 2007, 
p.8) 

 

Ao compreender a marca como alguma coisa que representa algo para 

alguém e que se insere no ambiente cultural na construção da sua identidade, é 

tomar consciencia de como um objeto enunciador de significados é relevante e 

de natureza relacional. Assim o conceito de marca de Clotilde Perez é como 

“alguma coisa que representa algo para alguém. A marca representa um objeto: 

empresa, produto, ideia, serviço... para alguém: consumidor real ou potencial e 

todos os públicos interpretes deste signo” (PEREZ, 2017, p. 1). Neste sentido as 

imagens produzidas pelo futebol junto ao seu publico organizam diferentes 

relações de troca e diferentes expectativas. 

A modalidade constitui um espaço simbólico no qual se desenvolvem 

múltiplos discursos, representações e práticas capazes de produzir imagens e 

identidades que determinam e condicionam formas de socialização, modelos de 

conduta com diferentes usos e representações. Assim os jogadores passam a 

ser mais do que esportistas, eles são atores na arena da construção indenitária 

de uma nação, de um coletivo e desta maneira, isto leva a construção de 

conteúdos comercialmente viáveis, sem contar o processo de vinculação do 

grupo. 

Dessa forma, os meios de comunicação, buscam aproximar os processos 

de identidade, uma vez que o indivíduo passa a ser coprodutor ao direcionar 

valores através de um processo de ressignificação. Ao apropriar se de narrativas 
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comuns ao repertório da modalidade a fim de que gerar intimidade e estimulo a 

interação, estamos diante da “melhor expressão da conexão profícua entre o 

mundo econômico e o universo simbólico” (PEREZ, 2015, p.2), na qual se 

estabelece a ideia de que as marcas do futebol, produzem conteúdos que se 

apropriam de características, criando novas oportunidades de interação e 

estreitando os laços com o público. 

Nesta realidade os jogos de futebol mobilizam torcedores do mundo 

inteiro que agem nas redes sociais com comentários e imagens que sugerem 

marcas, as quais criam ligações entre a modalidade, o telespectador e o meio 

de comunicação, no qual ocorre as transmissões. A produção dos conteúdos 

pelo público, constrói um cenário de visibilidade para que as marcas interajam 

com a produção simbólica e concedam sentido de tudo o que ocorreu no jogo e 

o que está em evidencia para os torcedores nas redes sociais, o que induz um 

turbilhão de emoções. Como os conteúdos midiáticos apresentados nas vitórias 

e derrotas dos eventos esportivos.  

As produções apresentadas pelo Jornal Nacional no decorrer da Copa 

América 2019 tentaram transformar o “pesadelo” que a seleção havia sofrido na 

derrota de 7x1 para a Alemanha, em 2014; para um sonho possível de conquistar 

um campeonato de futebol, no território nacional. Coloca em paralelo a 

intangibilidade do “sonho” com a construção histórica de uma “possível”, “virada”. 

Interfere no discurso dos torcedores e, além disso, projeta um ideal de luta, de 

conquista, que pode ser espelhada na vida de cada pessoa. Remetendo a 

tentativa de apagar a derrota, transformar o passado e acreditar que “o que 

passou, passou e que agora a realidade será diferente”.  

O Futebol “por suas próprias características de (ludicidade, 

entretenimento, lida com paixões, emoções) é um tema que perpassa interesses, 

cotidianos, sentimentos, anseios e expectativas de vários campos sociais” 

(BORELLI; FAUSTO NETO, 2002, p. 69). E a televisão utiliza a modalidade como 

mecanismo que articula imagem, som e comentário para “seduzir” o torcedor, e 

neste contexto, o esporte oferece uma série de elementos que constroem uma 

identidade do que é transmitido, na busca pelo deslumbre dos telespectadores 

e para isso, influenciar nos desejos, fantasias, experiências e vivências reais de 

forma indireta. 
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O telejornalismo, assim como os meios de comunicação passam a ser 

fundamentais para a perpetuação do envolvimento do futebol com o mercado,  
 

a transformação do futebol num produto, numa questão de business, 
portanto, ratifica sua dissociação com domínios mais totalizantes, e o 
mergulha num meio em que passa a fazer parte de uma miríade de 
produtos de entretenimento (e de consumo) no meio de tantos outros 
(com a difusão das redes de televisão, o aumento da produção de 
mídia) disponíveis no mercado (HELAL, 2001, p. 17). 

 

Portanto ao assistir uma partida de futebol, suas as preliminares e/ou até 

conhecer as intimidades dos componentes das equipes passou a ser 

considerado um “esporte-espetáculo”, no qual está intimamente ligado aos 

setores econômicos.  As estratégias de aproximação e agregação da 

modalidade esportiva, seus patrocinadores e as marcas de um megaevento 

despertam vínculos e emoções a um grupo de abrangente de pessoas. 

As histórias dos envolvidos na competição e os jogos de futebol, 

apresentados pelas transmissões de televisão são matéria prima para a criação 

de vínculos afetivos, pois tem o poder de gerar identificação, engajamento, 

despertar emoções e desejos. As imagens e narrativas tornam-se uma 

alternativa para envolver o público, ganhar sua confiança e torná-lo fiel à suas 

marcas. 

Dessa forma os conteúdos sobre o futebol apresentados pelo telejornal 

assumem características de entretenimento, em forma de um “espetáculo”; ao 

entender que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14).  

Elas, assumem uma relação entre os meios de comunicação e os 

receptores da informação, ao relacionar os interesses, nos quais a empresa quer 

que o público acompanhe e consuma seu produto e o torcedor retransmita 

determinados assuntos abordados pelos meios de comunicação. Ao aproximar-

se do público, do telejornal e concomitantemente do futebol, ele produz a 

proposta de conquistar a admiração e assim criar uma cadeia de cumplicidade; 

acarretando ligações que determinam resultados financeiros e de consumo. 
A presença da modalidade é responsável tanto por carregar as marcas de 

quem participou in loco e testemunhou os fatos; e é desta experiência que os 

meios de comunicação, como o telejornal, querem transmitir com depoimentos 

e imagens que remetam a ilusão de verdade.  



130 
 

É um marco do processo de simulação ou ilusão da aproximação do 

telespectador ao conteúdo apresentado que geram emoções como a “simpatia”, 

que no processo de desenvolvimento transforma-se no sentimento de “empatia”, 

na qual o torcedor ao assistir um jogo pela televisão ou uma reportagem de um 

telejornal “absorve” e passa a sentir a dor da derrota ou a euforia da vitória. 

Devido ao alcance global que o futebol adquiriu ao longo dos anos, com 

a massificação dos jogos pelos meios de comunicação, ele passou a se 

posiciona como um espetáculo das massas, em uma perspectiva de 

desterritorialização e redefine a interpretação da cultura pelas teias de 

significados atribuídos e percebidos por cada indivíduo. O fenômeno social do 

esporte cria conceito, que é um potencial desencadeador de emoções que 

estabelecem ligações a partir do “consumo” do jogo. 

Uma partida esportiva se vincula à força coletiva, que representa e 

confunde com a sociedade na formação de uma comunidade moral, ligada a algo 

que ao mesmo tempo é coletivo, pessoal e impessoal. Com ritos e mitos 

peculiares, o futebol possui uma representatividade emblemática que envolve 

atletas, torcedores e profissionais de comunicação; o elemento sagrado que 

motiva este envolvimento é majestoso e legítimo. Dessa forma, o futebol abre 

espaço ao coletivo, submetendo-se a uma força exterior comum à socialização. 

Assim as relações envolvidas por um clube de futebol misturam a vida dos 

torcedores e seus valores culturais construindo significados, que são elementos 

ligados à relação da memória de momentos históricos e marcantes relacionados 

ao “time do coração”.   

Este tipo de ligação, traz o elo entre as apropriações do futebol aos meios 

de comunicação. De acordo com Sodré (2002, p. 234), a comunicação reúne 

estratégias que visam promover ou manter os vínculos sociais. Estas pautam-se 

nas variações de reciprocidade comunicacional, por meio do diálogo e do afeto. 

Evidenciam-se nas ações vinculantes das trocas simbólicas, a coletividade e das 

relações construídas entre os indivíduos, nas quais existe um vínculo profundo 

de ordem comunitária, que vai além das regras e das relações midiáticas, pois 

estão pautadas pelos sentimentos. É nesse aspecto que a vinculação vai se 

diferenciar do relacionamento, pois enquanto um é da ordem do afetiva, humana 

e comunitária o outro terá uma característica impessoal, da ordem das ligações 

artificiais, onde o universo das mídias se localiza. 
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Dessa maneira, podemos aferir que o recurso da dramatização da 

realidade pode se tornar uma ferramenta no conteúdo das marcas para se 

conectar aos fãs de esportes. O drama no futebol é o elemento primário para a 

narrativa do jogo. A indústria da comunicação, ao compreender que o público se 

adequa melhor ao conteúdo distribuído em formato de histórias, emoldurando 

fatos corriqueiros do dia a dia nessa dramatização da vida real, desenvolve um 

contexto emocional nessa linha divisória entre esportes e entretenimento. A 

ludicidade é uma das principais características na composição das peças.  
 

A abordagem sociocultural presume que o indivíduo alvo da ação 
publicitária é integrado ao seu espaço social e cultural, e no seu 
entorno, agrega-se valor social – e status – ao consumo de 
determinados bens, ao estilo de vida, ao pertencimento a grupos 
sociais; uma significação simbólica lhe é atribuída por conta do que 
consome e possui (PEREZ, 2017, p.115). 

 

A abordagem sociocultural se relaciona com as apropriações que a 

publicidade faz com o futebol, por remeter às simbologias e ao sentimento de 

pertencimento a um grupo, consolidando a necessidade de consumo para 

fortalecer um status. Tal abordagem potencializa a identificação do torcedor com 

as peças publicitárias determinando o compartilhamento e o engajamento 

característicos da relação indentária nutrida por torcedores em suas 

manifestações nos mais diversos ambientes, o que caracteriza a 

contemporaneidade neste paralelo entre entretenimento e simbolismo. 

O universo futebolístico se configura em um espaço de construções de 

valores culturais, de ligação entre indivíduos, regras e ética próprias destes 

Campo Social. Os elementos afetivos e sua dinâmica particular se tornam 

atraentes para os objetivos comerciais que são externados pela publicidade. As 

tentativas de se estabelecer vínculos com o público levam a estratégias que 

priorizam representações de identificação rápida pela parcela do público com 

que se deseja dialogar. Neste sentido, os discursos estarão vestidos de 

elementos lúdicos quando interligados aos sentimentos de pertencimento e 

significações quando atrelam aos elementos representativos em uma peça 

publicitária (PEREZ, 2017). Esse vínculo, leva a reciprocidade comunicacional 

necessária para que a publicidade realize a conexão entre marcas e torcedores, 

ao se apropriar dos elementos específicos e culturais. 
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O desenvolvimento das ligações com o telespectador impulsiona o 

potencial de identificação entre os aficionados por futebol e o telejornal. Esses 

entrelaçamentos na construção de conteúdo, nos apelos emotivos como as 

imagens do jogo, levam os torcedores e jogadores seguirem a definição de um 

roteiro com objetivos de apresentarem elos e rivalidades entre times, torcidas e 

nas experiências particulares dos fãs da modalidade. 

 O telejornal usa o futebol como argumento para o desenvolvimento de 

conteúdos que apropriam as relações afetivas entre marcas e a população, nas 

quais identificam elementos emotivos, que constituem parte importante do 

discurso publicitário. Compreende-se, assim, que para as marcas trabalharem 

com estratégias que buscam envolver o consumidor em sua mensagem, 

transformam o consumo dos produtos em parte integrante de sua identidade; é 

preciso que ela se expresse. As marcas utilizam diversas formas de expressão, 

no intuito de ampliar seus efeitos de sentido. 
 

com a intenção de penetrar em nossos sentidos e causar sensações 
agradáveis e até afetivas que nos levam a uma aproximação. O 
objetivo é estabelecer uma conexão – e se esta for emocional, tanto 
melhor (PEREZ,  2017, p. 47) 

 

Uma vez que os elos criados com o futebol, o telejornal e o telespectador 

por meio das ações de comunicação, se expressam atraves  diversos canais 

comunicativos, passando pelas características físicas e psicológicas da 

comunidade. Os eixos comunicacionais existem na mente dos consumidores em 

um espaço perceptual, alimentado pelo imaginário dos esforços de construção 

de valores para a marca. Por meio das ações de comunicação, as organizações 

registram na mente dos consumidores as imagens, simbolos e sensações. Criam  
 

mundos imaginários, sedutores, fábulas, sonhos e personagens 
míticos que, graças as ferramentas publicitárias, ficam associados ao 
produto  e que finalmente passam a definir a marca (PEREZ, 2017, p. 
48) 

 

As representações simbólicas da modalidade esportiva desempenham 

um papel de grande relevância na consolidação do esporte como um instrumento 

para a construção e afirmação de identidades. A massa de torcedores reunida 

por nacionalidades e outras afinidades culturais ou emocionais se impõe como 

uma projeção da organização social, além das disputas esportivas. Existindo 
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também um confronto particular entre as identidades locais e regionais. Ou, 

ainda, entre a necessidade de reafirmação de valores e a necessidade de 

conexão com um mundo cada vez mais aberto à diversidade. 

Estas características também estão apresentadas nos conteúdos da Copa 

América 2019 ao apresentar detalhes pessoais da história de vida dos atletas, 

características físicas e psicológicas de personagens de histórias em quadrinhos 

ou mesmo pintura e detalhes nos ambientes sociais. 
 

Apresentadora (Renata Vasconcelos) - Na Seleção Brasileira teve um 
jogador que se valorizou muito na Copa América. 
Repórter (Eric Faria) - É um penteado único essa falta cabelo sobra 
Carisma para o Cebolinha. 
Entrevista (Everton) - A princípio não gostei né. Acho que por isso que 
pegou é sempre assim, mas eu já jantei com carinho aí. 
Repórter (Eric Faria) - O apelido surgiu em 2014 quando Everton 
chegou ao elenco profissional do Grêmio ou então companheiro de 
clube lateral Pará hoje no Flamengo foi o autor. 
Entrevista (Everton) - Foi em Bento Gonçalves na pré-temporada e ele 
acabou achando a semelhança com a Cebolinha, da Turma da Mônica. 
Repórter (Eric Faria) - Virou um atacante valorizadíssimo para tirá-lo 
do Grêmio o interessado terá que desembolsar algo em torno de 300 
milhões de reais é um único titular de Tite que ainda atua no país. Com 
sucesso na Copa América claro que o assédio aumentou e o Everton 
Cebolinha do Grêmio agora é o Everton Cebolinha de todos os 
Brasileiros. 
Entrevista (Everton) - agora você tem a torcida de vários clubes né a 
gente acabar com esse sendo conhecido mais ainda nacionalmente 
até mesmo mundialmente a gente fica muito feliz pelo reconhecimento 
que a gente sabe que é frente de trabalho pensando bem feito. 
Repórter (Eric Faria) - Trabalho que foi apenas repetido na seleção veja 
como alguns gols pelo Grêmio são muito repetidos pelos dois gols que 
ele marcou na competição. Saí do lado esquerdo para o meio e chuta 
com força às vezes no canto direito às vezes no esquerdo e pensar 
que talvez Everton nem tivesse grandes oportunidades se o Neymar 
não fosse cortado. Contra a Argentina não jogou bem foi substituído no 
intervalo, mas o que ele fez até ali ele dá crédito para continuar na 
equipe no domingo e assim escrever o nome dele na história da 
seleção e da Copa América quer dizer Copa América. 
Comentarista (Galvão Bueno) - Ele é o cara! (Jornal Nacional, 
04/07/2019) 

 

O uso do personagem Cebolinha, da Turma da Monica de Maurício de 

Souza, busca nos aproximar do atleta pela semelhança de seu penteado que 

parecia uma cebola, a imagem do personagem é “bem visto socialmente” astuto, 

leal e simpático. Nesse sentido, os conteúdos jornalísticos sobre o futebol 

apresentam características de traduções lúdicas que viabilizam o 

compartilhamento dos sentimentos e emoções envolvidos nas disputas 

esportivas, criando condições para um envolvimento da audiência com todo o 

espetáculo proporcionado pelas disputas. 
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A articulação entre identidade e imagem compreende a modalidade como 

um produtor de sentido na forma de um ser hibrido que se vale, abordado em 

conteúdo. Para Perez (2017, p. 10), além da função de diferenciação, “a marca 

é uma conexão simbólica e afetiva entre uma organização, sua oferta material, 

intangível e aspiracional as pessoas para as quais se destina”.  

O futebol torna-se uma mistura de competição, comparação e fascinação, 

o que não alterna o panorama do consumo, mantem e induz comportamentos; 

com o desenvolvimento de um enredo, cobertura e narração especializada, uma 

fascinação, uma maneira de contar histórias excepcionais, principalmente de 

transfigurar o ideal em tema sempre mais visível e concreto; seu valor de 

espetáculo e pertencimento às esferas diferentes da população. O recurso de 

contar histórias3 é uma técnica assertiva nas propagandas pois, o formato tem a 

capacidade de captar a atenção das pessoas; é uma forma de apresentar e 

ocultar algo simultâneo.  

O ato de narrar o jogo e os seus acontecimentos é contar história, 

possibilita a criação de uma conexão pessoal que provoca a empatia do público 

com o telejornalismo e com o esporte, no qual resulta da interação e 

compartilhamento de ideias e valores. Pode ser utilizado tanto na construção do 

telejornal, quanto para manter a relação com os telespectadores, o que mobiliza 

emoções, ligações, laços e vínculos. 

Assim o contar histórias, assume um importante papel na identificação 

telejornal - futebol ou outros conteúdos apresentados; desta maneira as 

narrativas consolidam a identificação e lançam bases ao relacionamento e aos 

indivíduos. A compreensão dos processos de interação do homem com seu meio 

ambiente é fundamental para que se possa explicar e prever como os indivíduos 

aprendem, desenvolvem e adaptam-se. 

Os meios de comunicação, como telejornalismo, fazem parte da cultura 

dominante, participam dos conflitos sociais, promovendo, às vezes, posições 

                                                            
3 O recuso de contar histórias é também conhecida como “Storytelling é o velho hábito de contar 
histórias. Os nossos ancestrais já tinham esse hábito, quando, ao fim de cada dia, se reuniam 
em volta das fogueiras e contavam suas fantásticas caçadas e vitórias. Já naquele tempo, essa 
era a maneira de legitimar uma liderança por meio da referência. A história seria ainda para 
perpetuar práticas e conhecimentos arraigados àquelas culturas, tão necessários à 
sobrevivência dos grupos, e que esses líderes repassavam dentro de suas histórias. Storytelling 
é a arte de contar uma história, ou seja, por meio da palavra escrita, da música, da mímica, das 
imagens, do som ou dos meios digitais” (MCSILL, 2013, p. 31).   
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conflitantes e discursos constitutivos. Além disso, o telejornal pode ser abordado 

como uma parte da cultura, já que ela foi responsável por sua sociabilização.  
 

A cultura veiculada pela mídia fornece o material que cria as 
identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades 
tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de 
cultura global (...) essa cultura é constituída por sistemas de rádio e 
reprodução de som; de filmes e seus modos de distribuição; pela 
imprensa e pelo sistema de televisão, situado no cerne desse tipo de 
cultura (KELLNER, 2001, p.9).  

 

Todavia os produtos culturais não devem ser relacionados com bens de 

consumo fisicamente, pois o consumo se dá de maneira simbólica. Neste 

contexto, Bourdieu (1996, p.112) destaca que na  
 

procura dos critérios objetivos de identidade regional ou étnica não 
deve esquecer que, na prática social, estes critérios (por exemplo, a 
língua, o dialeto ou o sotaque) são objetos de representações mentais, 
quer dizer, de atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e 
de reconhecimento em que agentes investem seus interesses e os 
seus pressupostos, e de representações objetais, em coisas 
(emblemas, bandeiras, insígnias, etc) ou em atos, estratégias 
interessadas de manipulação simbólica que têm em vista determinar a 
representação mental que os outros podem ter destas propriedades e 
dos seus portadores. 

 

A busca das marcas de identidade, mesmo que estejam em constante 

transformação são responsáveis por criar vínculos e relações, portanto, a partir 

de fatores existentes entre os indivíduos como o apego a marcas como a região 

em que vivem é possível construir ou fortalecer os laços simbólicos, como pode 

ser visto nas imagens a baixo, na figura 01: 
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A primeira imagem apresenta “o campo de futebol” da região com a 

imagem do jogador Gabriel Jesus4 desenhada na parede de uma das 

edificações, com objetivo lembrar que o atleta é fruto do bairro e como ele os 

sonhos dos pequenos vizinhos também pode ser alcançado, com vitórias e 

conquistas. O esporte tem um papel fundamental da esperança e no crescimento 

através das características do espetáculo.  

A construção da imagem do futebol como “uma ferramenta que leva ao 

sucesso” torna-o atraente para os torcedores e as empresas patrocinadoras. 

Esta conexão entre o futebol e a mídia representa um direcionamento para o 

vínculo do esporte como um produto lucrativo. Desta maneira a televisão 

estabelece relações junto a publicidade, sustentada pelo produto futebol  
 

visto sob a ótica global desse princípio, pode ser definido como uma 
codificação racionalizada que põe em jogo forças equivalentes 
submetidas à concorrência, investido de planejamento tecno-científico, 
incluindo-se num sistema de mercantilização sobreposta em que a sua 
imagem serve de suporte e isca para narrativas publicitárias e 
produtos, que servem de suporte e isca para o jogo, que serve de 
suporte e isca para logomarcas etc (WISNIK, 2008, p. 127-128). 

 

A partir do momento que se ligam as marcas, os laços do futebol com o 

público e o telejornalismo, potencializam o seu consumo e criam vínculos 

sustentados pelas emoções. O que leva a diferentes relações sociais e 

comerciais, desenvolvidas por estratégias e técnicas para driblar as tecnologias 

de atacar o telespectador e marcar o gol com o produto apresentado pelo 

telejornal, fazendo com que o objetivo seja alcançado na busca pela audiência 

                                                            
4 Jogador que compõe a seleção brasileira para a Copa América, 2019 

Figura 01 – Imagens da região da periferia de São Paulo 

  

Rosto do Gabriel Jesus pintado no jardim 

Peri, em São Paulo 

Morador da região 

Fonte: Jornal Nacional 20/06/2019 
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cumprindo as necessidades econômicas. Estas relações se tornam cada vez 

mais complexas, com fronteiras menos delimitadas.  

O esporte e a mídia produzem um processo simbiótico, com 

características espetaculares inerentes as competições esportivas e seu poder 

de mobilização coletiva, articulam com o postulado de Wisnik (2008) que o 

esporte é capaz de conectar pessoas de diferentes culturas. Estes 

telespectadores não estão ligados por gostos semelhantes, nem hábitos de 

consumo, mas pela sedução mercantilizada do futebol, que entra nas casas das 

pessoas pela televisão, internet e rádio semanalmente ou até diariamente 

durante os períodos de megaevento. 

Neste processo os seus atores buscam holofotes na tentativa de obter 

visibilidade e legitimidade através das mais variadas estratégias discursivas. No 

futebol isto acontece com frequência, quando jogadores, torcedores e clubes se 

relacionam midiaticamente através das redes sociais, sem que estas estejam 

vinculadas ao campo das mídias tradicionais que, na perspectiva da lógica 

midiática, seriam os responsáveis por ditar as engrenagens do jogo.  

Os processos midiáticos reestruturam os modos de conexão entre 

campos sociais, mídias e atores segundo interesses privados. Assim, “a 

comunicação midiática exerce um papel essencial na chamada fetichização da 

mercadoria, que, ao atribuir um conjunto de valores aos produtos, ressignifica-

os, contribuindo para a sua circulação exitosa ou sua valorização” (BRITTOS, 

2010, p. 68). Nelas as relações entre as pessoas como mercadorias, modelam 

uma produção simbólica assinalada pelo fetichismo. Pois 
 

A televisão também contribuíra para consagrar Pelé como mito. Tanto 
que, com as novas possibilidades de consumo, [...] ele se tornaria 
marca de vários produtos, desde camisas até bonecos de brinquedo. 
A partir daí, tendo o futebol e a propaganda como aliados, a televisão 
se tornaria uma poderosa arma de persuasão (SAVENHAGO, 2011, p. 
27). 

 

Estas relações futebol - mídia vão além do período de competição 

esportivas, elas unem amigos, “inimigos” e concorrentes para acompanhar, 

torcer, seguir a vida de atletas e equipe técnica; consumir produtos e conteúdos 

tornando o esporte um dos principais assuntos a serem desenvolvidos pelos 

meios de comunicação.  

Assim a construção de fenômenos ao longo do tempo evidencia que 

comunicação e futebol não apenas têm algo em comum, mas que ele só tem 
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este perfil atualmente pela interação entre os meios de comunicação, a 

publicidade e a modalidade; apresentando marcas de identidade, proximidade e  

laços o que estabelece relação simbolica entre o telejornal e suas materias sobre 

a modalidade.  

“No ponto de vista convencional-simbolico é analisado o poder 

representativo da marca, e como esse poder é capaz de influenciar o consumo 

por meio do desejo  da adesão” (PEREZ, 2007, p.12). A televisão tem um 

importante papel neste processo, já que pode transmitir as partidas para 

qualquer parte do globo que receba o sinal de tv ou de internet. Mesmo para 

quem está no local da transmissão, a televisão permite ver imagens, que nem 

sempre são possíveis nos estádios, além de garantir maior segurança e conforto. 

Os torcedores se transformaram em consumidores de produtos ligados ao 

futebol, dentre os quais está a própria transmissão da partida, que é vendida em 

pacotes separados via TV fechada.  

Gumbrecht apresenta preocupações quanto a esta nova realidade, na 

qual pode ocasionar distorções, pois ao gravar e editar uma partida, mesmo 

sendo ao vivo, existem decisões de imagens e comentários que obrigam o 

telespectador a assumir o papel de consumidor 
 

É verdade que a viabilidade econômica dos esportes profissionais 
depende hoje em grande parte da transmissão pela TV, não da venda 
de ingressos. Também é verdade que a tecnologia contemporânea e 
os hábitos que estão surgindo sob sua influência estão criando novas 
formas de assistir a esportes em tempo real (GUMBRECHT, 2007, p. 
154).  

 

Este contexto coloca as mídias a serviço das práticas esportivas, pois 

possui a capacidade midiática para transformar os esportes em audiências. A 

cobertura televisiva tem se tornado a principal moeda na econômica e cultural 

do esporte. Ainda assim, apesar do capital controlar os meios de produção 

cultural e ser determinante para estabelecer as relações de poder que garantem 

a estruturação de suas normas para as ações sociais, não significa que as 

mercadorias culturais apoiem, por meio de conteúdo explícito ou enquanto 

apropriação cultural, a ideologia dominante. O futebol apresenta determinações 

midiáticas em sua constituição, caracterizada por uma expansão global da 

atividade. Este esporte serve como um exemplo, dentre tantos outros bens 

culturais apropriados pelo capital. 
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3. Considerações Finais 
Os meios de comunicação são consequências destas transformações, 

mas também se tornaram causa desse processo devido à sua imersão no 

sistema e, consequentemente, sua inclusão em outros setores sociais. Isso faz 

com que seja necessário repensar a relação, em que a cultura participaria do 

reflexo das condições político-econômicas. As relações sociais e os processos 

de produção simbólica não só passaram a ser programas dos meios de 

comunicação, como ao apresentar sua própria estrutura e formatação a 

presença de processos midiáticos, que acabam por interferir na estruturação da 

atividade cultural.  

Portanto o futebol, enquanto atividade de lazer normatizada e 

desenvolvida, acompanhou todo este processo, mostra uma evolução paralela a 

partir das transformações do sistema, mas com a capacidade de manter 

características próprias enquanto bem cultural. A imprevisibilidade de seus jogos 

permanece, mesmo com os negócios, a ordem do consumo e a 

espetacularização invadindo o setor esportivo em geral. O processo de 

midiatização no futebol formatou um complexo esportivo-cultural-midiático, cujo 

intuito passa a ser encher de logomarcas os jogos e criar novas estrelas para o 

mercado publicitário.  
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A capitalização do ócio: a indústria dos mobile e o fim do ócio 
produtivo 

 
Diogo Oliveira EL KHOURI 1 

Rogério IVANO 2 
 

Introdução 
Tem-se nos jogos eletrônicos para celular um dos pilares da indústria dos 

jogos modernos. Ao procurar um aprofundamento dos conceitos por trás dessa 

mídia, no Homo Ludens (2000), do historiador sueco Johan Huizinga (1872-

1945), volta-se às raízes do pensamento ocidental sobre os jogos. Neste 

trabalho, Huizinga se aprofunda sobre o conceito do lúdico, ao realizar uma 

pesquisa historiográfica e linguística sobre o que caracteriza a estética e a 

essência do jogar em vários contextos históricos e sociais, relacionando-os com 

contextos culturais da sociedade do século XX. 

No decorrer dessa obra, Huizinga não coloca o ócio e o jogo como 

sinônimos, mas, sim, como conceitos aproximados e relacionados entre si. Em 

suas próprias palavras: “É possível, em qualquer momento, adiar ou suspender 

o jogo. Jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, e nunca 

constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas ‘horas de ócio’.” (HUIZINGA, 

2000, p.10). Nessa e em outras afirmações, pode-se ver que o verdadeiro lúdico 

por definição histórica só ocorre no espaço de tempo ocioso, logo, o ócio é o 

momento que propicia que as características do jogo apareçam ludicamente, 

sendo elas, em resumo: 
No que diz respeito às características formais do jogo, todos os 
observadores dão grande ênfase ao fato de ser ele desinteressado. 
Visto que não pertence à vida ‘comum’, ele se situa fora do mecanismo 
de satisfação imediata das necessidades e dos desejos e, pelo 
contrário, interrompe este mecanismo. (HUIZINGA, 2000, p.11).  

 
As ideias de Huizinga acerca do tempo ocioso produziram resultados 

interessantes quando mescladas ao pensamento de Byung-Chul Han, em 

específico o seu livro Sociedade do Cansaço (2015), em que Han faz uma  leitura 

                                                            
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL, Londrina-PR). E-mail: 
diogo.oliveira@uel.br. 
2 Doutor em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp/ Assis) - Professor Associado ao Departamento de História, da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). E-mail: hiwano@uel.br. 
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da sociedade do desempenho contemporânea que pauta a lógica com a qual o 

indivíduo enxerga o mundo e a si mesmo. 

O autor atribui ao neoliberalismo a essência do extermínio do outro, ou 

seja, aquele que não é o mesmo, que não é o eu. De acordo com sua linha de 

raciocínio, as doenças psicossomáticas endêmicas na sociedade 

contemporânea são frutos da sociedade do desempenho neoliberal, ocorrendo 

quando o eu passa a se violentar, ao perceber a ausência dos limites impostos 

pelo outro. 

Dessa maneira, conclui-se que esse outro – que a sociedade do 

desempenho luta para diminuir e exterminar – é justamente o tempo do ócio, no 

qual o lúdico pode se manifestar, onde o indivíduo se encontra sob outra lógica 

distinta da exploração com finalidade da geração do lucro. Logo, interpreta-se 

que a doença psicossomática, para Han, acontece devido à violência do eu 

frente ao processo de inclusão da lógica neoliberal de exploração pelo indivíduo, 

provocando um processo de expansão da lógica do trabalho que não permite o 

descanso e nem o desinteresse. 

O processo de eliminação do tempo ocioso ocorre conforme se dá sua 

capitalização, uma vez que as atividades que ali aparecem são colonizadas pelo 

capitalismo e recolocadas sob a lógica da exploração neoliberal. Em 

concordância com a ideia de lazer de Han em sua obra No enxame (2018), 

coloca-se a hipótese de que o lazer é a capitalização do ócio, quando se fala das 

mídias digitais que incluem em si os jogos casuais mobile. 

As atividades que ocorrem no momento de lazer podem ter traços do jogo 

proposto por Huizinga, mas não são desinteressadas, pois estão sob a mesma 

lógica da geração de valor do trabalho, sendo, inclusive, uma fase do tempo de 

trabalho. Enquanto o ócio é desinteressado, o lazer é apenas superficialmente 

descontraído, e a lógica da geração de valor está profundamente enraizada nele. 

Quanto às doenças psicossomáticas, a depressão no Brasil é endêmica: 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2019, p. 69), cerca de 10,2% dos 

brasileiros com mais de 18 anos, isto é, cerca de 16,3 milhões de pessoas, já 

foram diagnosticados clinicamente com depressão. Em comparação com os 

dados da pesquisa de 2013, os números foram acrescidos de 5,1 milhões de 

pessoas (R7, 2020). O burnout, outra doença abordada com certa ênfase por 
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Han, também segue em alta e, em 2019, atingiu uma média de 33 milhões de 

brasileiros (R7, 2019). 

Essas doenças também figuram como motivo de um grande número de 

pedidos de afastamento do trabalho no Brasil (REDE JORNAL CONTÁBIL, 

2019). A esses números, juntam-se outros, por sua vez referentes ao lucros e ao 

consumo da indústria das mídias digitais, das quais a indústria dos jogos mobile 

faz parte – no ano de 2020, o Brasil teve 70% de sua população on-line, 

aproximadamente de 120 milhões de pessoas, elevando o Brasil ao quarto lugar 

no ranking mundial de usuários de aplicativos de games no mobile 

(CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2020). 

Quando se fala de tempo gasto na atividade, os jogos mobile só perdem 

para redes sociais, multicategoria e entretenimento e serviços 

(CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2020). Isso cimenta o país como um grande 

consumidor da indústria das mídias digitais e de seus produtos, que compõem, 

por sua vez, o lazer contemporâneo. 

Ao levar esses números em conta, fica o seguinte questionamento: se o 

lazer não é como Byung-Chul Han afirma, ou seja, uma atividade que ocorre em 

um tempo diverso daquele do trabalho, como pode um país como o Brasil ter 

índices tão altos de doenças psicossomáticas que estão associadas ao 

esgotamento do tempo do ócio? Esse artigo não visa responder essa questão 

de maneira objetiva, mas iniciar uma discussão teórica e bibliográfica a fim de 

explorar conceitos e trabalhos, para que se possa conceituar futuramente uma 

relação entre a indústria dos jogos mobile e o fim do tempo ocioso, auxiliando no 

processo de busca ou desenvolvimento de um método prático e teórico para a 

análise dessa questão. 

Também está claro que nem todos os possíveis ângulos dessa discussão 

foram explorados ou mesmo contemplados neste trabalho, já que ela trata de 

uma questão multidisciplinar. Espera-se que esse trabalho possa contribuir com 

o desenvolvimento do jovem campo do pensamento crítico sobre as mídias 

digitais, especificamente sob a forma dos jogos mobile. Por fim, utilizam-se neste 

trabalho, vários dados vindos de matérias jornalísticas disponíveis na internet. 

Sabe-se que cada jornal tem um certo viés político e econômico, contudo, 

abstraiu-se destas tendências específicas e as matérias utilizadas neste artigo 

serviram apenas para coleta de dados. 
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1. Os jogos mobile 
A definição literal de um jogo mobile seria um jogo cuja plataforma não 

precisa ser estacionária para ser jogado, o que implica que um jogo que pode 

ser jogado em qualquer lugar é mobile, justamente por sua plataforma não ser 

estável. Contudo, dar-se-á ênfase aos jogos que estão disponíveis para 

aparelhos celulares, posto que existe uma grande diferença entre os jogos que 

são feitos para consoles portáteis, ao exemplo do Playstation Vita ou do Nintendo 

3DS, e os jogos para celular. Assim: 
 

O jogo digital para celular pode ser identificado como tendo pelo menos 
duas raízes. Os primeiros videogames de fliperama foram 
miniaturizados em jogos eletrônicos portáteis e, consequentemente, 
atuaram como precursores dos consoles de videogame portáteis. A 
segunda vertente de evolução estava intimamente ligada ao telefone 
móvel como um tipo particular de aplicativo e plataforma de jogos. Em 
termos de adequação para o jogo, um dispositivo portátil dedicado para 
jogos se beneficia de um formato e controles otimizados para jogos. 
Os telefones celulares são, em contraste, dispositivos polivalentes; 
portanto, geralmente, no design de sua forma e teclado, os usos do 
telefone (por exemplo, fazer chamadas, digitar mensagens de texto) 
foram definidos como a principal prioridade. (MÄYRÄ, 2015, p. 2, 
tradução nossa). 

 
Os consoles portáteis clássicos, mesmo que o sejam no sentido da 

mobilidade que oferecem, estão focados no mercado tradicional de games. Isso 

significa que, apesar de seus jogos possuírem uma interface mais convidativa e 

flexível, a exemplo do jogo Animal Crossing: New Horizons, um grande sucesso, 

lançado em 2020 para o Nintendo Switch, ainda assim estão em uma plataforma 

especializada.  

Mesmo assim, essa franquia produziu um de seus jogos para celular, o 

que, individualmente considerado, já revela que o mobile se tornou a escolha 

mais interessante para as companhias que desejam direcionar o fortalecimento 

das marcas estabelecidas, a saber, como uma ferramenta de construção de 

marca, também conhecida como branding. Tais motivos fazem com que esses 

jogos sejam portáteis, sem serem casuais, entre os quais há diferenças: o 

público alvo nos jogos feitos para celular e os dos jogos para consoles portáteis 

é o que os torna fundamentalmente diversos, desde seu desenvolvimento, até o 

trabalho de marketing. Ainda que, como será visto a seguir, a mobilidade da 

plataforma utilizada seja importante, ela é apenas um dos fatores necessários 

para transformar um grupo de jogos em foco desta análise. 
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2. Jogos Casuais 
A importância de um jogo mobile reside na sua caracterização enquanto 

um jogo casual ou não. A definição de jogo casual, contudo, é uma questão que 

ainda origina muitos debates, pois o termo não é universalmente aceito, tanto 

por desenvolvedores quanto por consumidores e estudiosos do assunto. Porém, 

Jesper Juul desenvolveu uma interessante discussão acerca do termo e de seus 

representantes na indústria, em seu livro: A casual revolution: reinventing video 

games and their players, em que ele conceitua o termo da seguinte maneira: 
 

Há uma nova onda de videogames que parece resolver o problema da atração perdida (de jogar); 
jogos fáceis de aprender a jogar, que combinam bem com um grande número de jogadores e 
funcionam em muitas situações diferentes. Vou me referir a esses novos jogos usando o termo 
comum da indústria de jogos casuais. [...] (2010, p. 5. tradução nossa) 

 
Em seu livro, Juul também configura como jogos casuais os jogos de 

interface mimética, a exemplo dos jogos Guitar Hero, Rock band e Wii Sports, 

os quais atraem uma ampla gama de consumidores, devido à identificação que 

eles possuem com atividades reais. Ainda que um indivíduo nunca tenha jogado 

um videogame, ele poderá se adaptar com mais facilidade a um jogo de tênis 

para o Wii, pois a sociedade já o instruiu quanto ao funcionamento de um jogo 

de tênis. Ele possui em sua bagagem cognitiva, uma imagem estruturada do jogo 

de tênis que se alinha, por assim dizer, à imagem de um jogo de tênis contida no 

jogo eletrônico. 

O sensor de movimentos3 do Wii e seu controle especializado conseguem 

emular as experiências cotidianas da vida comum em um ambiente 3D, sendo 

capazes de estendê-lo para fora da tela e para dentro do ambiente humano, de 

acordo com Juul (2010). Ao jogador não prescinde mesmo a técnica básica do 

tênis para saber que se joga com uma raquete, conseguindo, assim, interpretar 

uma simulação do movimento que um tenista faz com a raquete com seu controle 

de videogame, o que é o caso do Wii Sports. 

Contudo, por motivos semelhantes aos dos jogos para consoles portáteis 

especializados, esses jogos não serão levados em conta, pois, em sua maioria, 

necessitam de plataformas voltadas especificamente para seu funcionamento, 

                                                            
3Existem exemplos onde jogos casuais se utilizam de sensores de movimento mesmo no celular, 
mas assim que o salto é feito para o celular ao utilizá-lo como plataforma de interface mimética, 
esse jogo já pode ser categorizado como um jogo mobile. 
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com um aparato que permita que a interface mimética seja utilizada.  Fora isso, 

os jogos de interface mimética para consoles são jogos sociais, como diz o 

desenvolvedor David Amor, sobre seu jogo BUZZ!: 
 

BUZZ! foi realmente concebido como uma experiência multiplayer. 
Então, o que estamos tentando fazer com os comentários do anfitrião, 
com o jogo, com a reação da multidão, é criar coisas para as outras 
pessoas na sala reagirem. Quando ele fornece uma linha nítida sobre 
o quão mal você se saiu, isso não é dirigido a você. É quase que 
direcionado aos outros jogadores para que eles possam ridicularizá-lo 
e você possa prejudicá-los em troca. Estamos apenas tentando 
configurar coisas, situações fora da tela. [...]. (JUUL, 2010, p. 178, 
tradução nossa).  

 
A segunda classificação exemplifica o tipo de jogo analisado neste artigo, 

nos termos de Juul: 
 

A segunda tendência é conhecida como jogos casuais para download, 
que são comprados online, podem ser jogados em intervalos de tempo 
curtos, e geralmente não requerem um conhecimento íntimo sobre 
história dos videogames para serem jogados. [...]. (2010, p. 5, tradução 
nossa) 

 
O autor se refere a uma categoria de jogos para computador que se 

encontrava disponível, em sua maioria, para computadores, em alta durante os 

anos 2000. Para o propósito desta discussão, o conceito de um jogo mobile que 

aparece no celular será amalgamado com o conceito do jogo casual de Juul, o 

qual orienta as escolhas de design de vários jogos mobile criando o conceito do 

jogo mobile casual. É importante conceituar o objeto dessa maneira, visto que 

nem todos os jogos que aparecem no celular têm as características de um jogo 

casual, o que será discutido a seguir. 

 

3. O que separa os jogos mobile casuais dos jogos hardcores 
Existe uma diferença de mercado que dita as diferenças em design entre 

as duas categorias de jogos. De acordo com Juul (2010), esse mercado 

tradicional, ou hardcore, está voltado para fazer jogos que reivindicam que o 

jogador se molde às demandas de tempo e recursos que o jogo exige, como a 

condição de que exista um console dedicado para que esse jogo possa ser 

experienciado, excluindo um grande número de pessoas devido ao custo do 

console, de seus jogos e da premissa de conhecimentos prévios sobre jogos 

eletrônicos e seus sistemas. 
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Os jogos casuais geralmente se caracterizam por não exigir abertamente 

que o usuário exerça muito esforço ou investimento, possuem uma flexibilidade 

temporal que se manifesta como a possibilidade da interrupção, característica 

que foi herdada pelos jogos mobile casuais. Em outras palavras, eles são jogos 

que permitem que o jogador pare de jogar quando quiser, ou que jogue em 

pequenos intervalos de tempo, diferindo, nesse ponto, dos jogos hardcore, já 

que uma partida ou sessão pode durar horas, pois é necessário um longo tempo 

para que os jogadores possam dominar a sua mecânica. 

Outra diferença entre eles, mora na ficção dos jogos casuais descrita por 

Juul (2010) que geralmente apresenta cenários coloridos, enredos mínimos, 

rasos e sem violência ou com cenas pouco gráficas, sendo, a saber, uma 

estratégia para atrair o máximo possível de consumidores. Ao trazer os conceitos 

de potência negativa e potência positiva conforme são trabalhados por Byung-

Chul Han (2015), iremos classificar os jogos mobile casuais como positivos, 

implicando, entre outras situações, a exclusão de consumidores em potencial 

com sua negatividade, já que os desenvolvedores dos jogos hardcore fazem 

seus jogos com a comunidade gamer em mente. 

O estereótipo desse grupo (JUUL, 2010) configura homens jovens, com 

pouca interação social, com um longo histórico de contato com jogos eletrônicos 

e que estão dispostos a atender às demandas de tempo e ao maquinário que 

esses jogos exigem, cedendo pouco ou nenhum espaço para outros grupos com 

necessidades e hábitos diferentes – os desenvolvedores de jogos tradicionais 

fazem jogos voltados para suas próprias preferências, alcançando um público 

que é semelhante a eles em seus gostos, ao passo que limitado quanto ao 

público efetivo do produto final. A própria dissolução deste estereótipo mostra o 

quanto a indústria dos jogos eletrônicos evoluiu, conquistando diversos outros 

nichos sociais. 

 

4. Positividade e negatividade na sociedade e no jogo 
A sociabilização e interação significativa fora da tela do jogo também 

invalida uma grande parte dos jogos miméticos para este trabalho. Isso ocorre 

devido à noção de ócio produtivo que está sendo utilizada, qual seja, aquele que 

permite o descanso e o tédio, para que dessa maneira, possa aproximar os 

homens (HAN, 2015). 
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Dessa maneira, por mais que não seja necessariamente tedioso jogar 

uma partida de Guitar Hero entre amigos, existe uma ludicidade latente nessa 

atividade que não é estéril de sociabilização, a qual geralmente é inacessível ao 

indivíduo inserido em uma sociedade neoliberal durante seus momentos de 

pausa. 

Han já definia: “Há duas formas de potência. A potência positiva é a 

potência de fazer alguma coisa. A potência negativa, ao contrário, é a potência 

de não fazer, para falar com Nietzsche; para dizer não” (2015, p. 25). Desse 

modo, o jogo casual é um jogo positivo para além de seu enredo e de seus 

temas, pois a interface é simples de usar e cômoda, assim como o são suas 

mecânicas, com curvas de aprendizado rasas. 

Um dos desenvolvedores entrevistados por Juul conta a reação que seu 

pai teve ao jogar Peggle, um jogo colocado como casual por Juul (2010, p. 212, 

tradução nossa): “Oh, é como se alguém estivesse me elogiando o tempo 

inteiro.” 

Temos nesta imagem do jogo Candy Crush Saga (2012), um perfeito 

exemplo para o sentimento expressado nesta frase: 

 

Figura 1: Candy Crush Saga (2012) 

 
Fonte: Candy Crush Saga (2012). Disponível em: 

<https://i.ytimg.com/vi/YcI0ax0InFw/maxresdefault.jpg>. Acesso em: 15 ago. 2021. 

https://i.ytimg.com/vi/YcI0ax0InFw/maxresdefault.jpg
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Esse tipo de jogo é incapaz de dizer não ao jogador, pois, mesmo quando 

se perde uma partida, ou se falha em uma fase, essa perda é anestesiada pela 

barragem de elogios que o jogo faz ao usuário. O jogo negativo, por outro lado, 

tende a não permitir ao jogador uma vitória fácil ou um relaxamento vazio, 

fazendo o jogador se esforçar para receber agrados4. 

Não obstante seja impossível conceber um sistema totalmente positivo ou 

negativo, um produto que queira atingir a população de maneira mais diversa 

possível o fará com mais facilidade se for positivo, pois, dessa forma, adicionam 

indivíduos e grupos e se preocupam em não excluir nenhum consumidor em 

potencial. 

A sociedade do desempenho obtém a produção máxima de maneira 

positiva, uma vez que se esforça para não negar nada ao indivíduo, por isso os 

jogos dessa sociedade devem fazer o mesmo para alcançar o lucro máximo. 

Essa dinâmica de atração se faz necessária quando o indivíduo existe sob a 

máxima do poder: tudo pode na sociedade do desempenho. 

Segundo Han (2015), a sociedade do desempenho se contrapõe à 

sociedade biopolítica disciplinar, a sociedade negativa do dever, idealizada por 

Foucault, na qual o indivíduo é coagido pelas instituições de maneira negativa – 

o sujeito deve ir para a faculdade, ele deve ter um carro, ele deve ter um emprego 

e está proibido de seguir qualquer outro caminho, que não aquele que é posto 

em sua frente por uma sucessão de instituições. Quando a questão é produção, 

o problema é que, “a partir de um determinado nível de produtividade, a 

negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior 

crescimento.” (HAN, 2015). Esse bloqueio acontece, pois, a negatividade 

demanda uma reação do indivíduo, que, a partir dela, depara-se com seus 

limites: 

                                                            
4 Ao comparar essa reação com uma rápida análise das escolhas que os desenvolvedores da 
franquia Dark Souls tomaram, chega-se a resultados interessantes. Os jogos da franquia são 
conhecidos por ter uma curva de aprendizado íngreme, ter uma história complexa e que exige 
comprometimento do jogador para ser compreendida e, acima de tudo, ser um jogo brutalmente 
difícil que demanda tempo e dedicação por parte do jogador. O subtítulo de uma das edições do 
primeiro jogo da franquia resume bem a ética da série: Dark Souls: Prepare to Die Edition. Ao 
avisar o jogador para preparar-se para a morte e para a derrota, fica bem claro a negatividade 
latente do seu conteúdo. Também é notável de consideração que o próprio Dark Souls não é um 
jogo completamente negativo, porém essa aproximação, ou ênfase, à negatividade não é 
convidativa para um grande número de possíveis jogadores. Mesmo que Dark Souls tenha tido 
ótimas vendas, tendo dado origem a duas sequelas, fica claro que é um jogo excludente. 
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A falta de limite e a ilusão de que tudo é possível estão presentes no 
consumismo desenfreado, nas ações de violência ou no consumo de 
drogas: modos de perpetuar a necessidade onipotente de bem-estar, 
eliminando a carga de ter que enfrentar a si mesmo como limite. 
(CARRANO e DAYRELL, 2014, p. 125) 

 
Logo, dá-se um passo em direção à positividade e à derrubada das 

barreiras explícitas, com a finalidade de transpor esse bloqueio gerado pela 

negatividade. Nas palavras de Han (2015, p.10): “A positividade do poder é bem 

mais eficiente que a negatividade do dever.” Em outras palavras, você não deve 

fazer nada, mas pode fazer tudo, logo faz até aquilo que ameaça sua integridade 

física ou mental5”. 

Isso é pertinente, porque o modelo de design dos jogos mobile casuais é 

voltado para o indivíduo da sociedade desempenho. O consumidor não precisa 

se preocupar com um eventual problema que o jogo pode apresentar durante a 

partida, pois, caso falhe em alcançar um objetivo, poderá voltar no lugar em que 

se encontrava durante a progressão, sem que haja mecânicas que gerem 

consequências negativas significativas.  

No tocante à possibilidade de interrupção, o jogador pode e é levado a 

jogar, não o quanto quiser, mas sim o quanto puder, de acordo com sua 

disponibilidade. Segundo uma pesquisa realizada pelo site Canaltech, o 

brasileiro passa, em média, cinco horas por dia jogando no celular 

(CANALTECH, 2020). Nesse período longo de uso, fica claro o fator da já 

mencionado: se tiver tempo de sobra, o jogador pode gastá-lo completamente 

nos jogos mobile, visto que eles raramente possuem um objetivo final e 

empilham seus objetivos sucessivamente e aparentemente ao infinito, em 

contraposição a jogos como o xadrez ou jogos eletrônicos que seguem estrutura 

narrativa. 

                                                            
5 Isso fica explícito nos tempos presentes ao observar-se o comportamento do indivíduo quando 
exposto ao coronavírus que exerce uma pressão negativa ao colocá-lo sob risco de morte. Frente 
a essa pressão negativa o sujeito vê a necessidade de rebelar-se contra as exigências sanitárias 
e de distanciamento social por não suportar o dever que lhe é imposto, pois a “negatividade gera 
loucos e delinquentes” (HAN, 2015, p. 9). O exemplo da crise do coronavírus também se faz 
pertinente ao se observar o papel do poder positivo e neoliberal, que, por meio de líderes e 
governos, incentiva ao indivíduo que desrespeite as recomendações sanitárias pautadas em 
evidências científicas, que são negativas por restringir a ação do usuário, pois visa gerar mais 
capital para determinados setores da economia. O indivíduo é incentivado a utilizar o poder para 
atentar até contra sua própria vida em nome da produção e do desempenho em nome de uma 
interpretação deturpada do conceito de liberdade. 
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Isso ocorre devido às constantes atualizações – as quais adicionam novos 

níveis e modos de jogo – que esses jogos recebem de suas empresas. Trata-se 

de uma infinitude subjetiva do jogar, que se molda às necessidades temporais 

do jogador. Essa permissividade só reforça a presença positiva da capacidade 

do poder, colocando o jogo mobile casual como representante perfeito da 

maximização da produção e exploração total do tempo que ocorre na sociedade 

do desempenho, tornando todo tempo útil. 

 

5. O Freemium 
No mobile, existe uma filosofia de negócios que captura o usuário de 

várias maneiras: o freemium é a aglutinação das palavras free e premium, 

oriundas da língua inglesa, as quais significam, neste contexto, respectivamente, 

gratuito e privilegiado. 

O freemium aparece como um termo amplo para um conjunto de práticas 

comerciais, definido da seguinte forma: 

 
Freemium é um termo cada vez mais utilizado no comércio para 
designar um modelo de negócios que use dois produtos ou serviços, 
ou uma combinação de produtos e serviços. Nessa combinação, um 
item é fornecido sem custo enquanto um item complementar é vendido 
a um preço positivo. (PUJOL, 2010, p. 1, tradução nossa). 

 
Logo, sempre existe algo que, à primeira vista, pode ser adquirido 

gratuitamente e acessado de maneira livre pelo usuário. Se ele assim desejar, 

existe a opção de comprar a extensão ou contraparte paga do determinado 

produto, ou seja, a parte premium, cujo pagamento é facultativo. 

A parte free é muito importante, visto que encerra em si mesma o 

marketing próprio do modelo de negócios freemium, a qual atrai o usuário, que, 

só por usá-la, torna-se cliente e passa a ser rentável para a indústria.  

Ocorre que o free em freemium é um engodo, pois o usuário está pagando 

por aquilo de maneiras distintas do dinheiro – sempre que um usuário 

compartilha em suas redes sociais um link de acesso a um determinado jogo 

mobile, ou mesmo quando comenta sobre ele com alguém, ele está fazendo, por 

conta própria, parte do trabalho de marketing do produto, ao atrair novos clientes, 

quando louva suas qualidades, cumprindo o papel de um vendedor. Dessa 

maneira: “[...] como características gratuitas são uma ferramenta potente de 

marketing, o modelo permite que um novo empreendimento escale e atraia uma 
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base de usuários sem gastar recursos em campanhas custosas de publicidade 

ou forças de venda tradicionais.” (KUMAR, 2014, tradução nossa). Essa não é 

uma prática nova de negócios de maneira nenhuma, mas suas características 

se tornam norma no modelo freemium, criando um molde de fácil acesso para 

os jogos mobile. 

Costumeiramente, eles são baixados sem custo, mas, para acessar certa 

parte do conteúdo, precisa-se pagar de alguma maneira. Esse conteúdo 

corresponde à parte premium do produto, a qual pode ser acessada sem 

pagamento, só que com uma dificuldade maior. Em muitos jogos, isso acontece 

de maneira que o jogador precisa esperar, para que possa fazer algo específico. 

No caso da franquia Candy Crush, o jogador pode esperar um certo 

tempo, após perder todas as suas vidas, para que possa voltar a jogar. Por outro 

lado, o jogador também pode criar um atalho, ao pagar uma certa quantia de 

dinheiro, por mais vidas. De outra maneira, o jogador pode prolongar sua 

experiência ao assistir anúncios de empresas parceiras da King, criadora do 

Candy Crush. O jogador pode assistir o anúncio a fim de conseguir mais vidas, 

assim:  

Figura 2 - Candy Crush Saga. 

 
Fonte: Candy Crush Saga. Disponível em: <https://external-

content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.7FgY

K2lvuAl9GebhxVUIDgAAAA%26pid%3DApi&f=1>. Acesso em: 15 ago. 2021. 

 

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.7FgYK2lvuAl9GebhxVUIDgAAAA%26pid%3DApi&f=1
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.7FgYK2lvuAl9GebhxVUIDgAAAA%26pid%3DApi&f=1
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.7FgYK2lvuAl9GebhxVUIDgAAAA%26pid%3DApi&f=1
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Quais anúncios fazem com que o usuário clique no produto anunciado? 

Em quais o usuário presta mais atenção? O jogo mobile está a todo momento 

coletando essas informações, em forma de dados, que tornam as empresas 

aptas a traçar um perfil de consumidor para o usuário, já que toda ação gera um 

registro que fica gravado no sistema. Quanto maior for a quantidade de dados 

com a qual usuário contribui para o sistema, mais delineado seu perfil será, pois 

maior será a quantidade de informação sobre o usuário, aproximando-se da 

verossimilhança.  

Ao fim desse processo, esse perfil se torna uma cópia digital que é 

utilizada durante a seleção de quais anúncios chegarão ao usuário, no futuro, 

oferecendo-se ao usuário aquilo que o programa calcula que esteja de acordo 

com seus desejos, em um processo automatizado e oculto. Muitas vezes, o 

usuário sequer conhecia aquele produto, uma vez que os modelos são 

complexos de informação que revelam componentes de sua personalidade que 

ele mesmo não havia tomado consciência. 

Dessa maneira, o produto freemium da mídia digital, mostra a outra parte 

de seu custo ao cobrar os dados dos usuários, os quais os produzem, 

participando de uma troca obscura de mercadorias com o jogo mobile, visto que 

têm valor para uma cadeia de empresas. Essa troca ocorre de maneira mais 

exposta do que a criação do perfil, pois o usuário é informado da captação de 

dados ao aceitar os termos de uso do produto, contudo ele permanece ignorante 

do real valor desses dados. A efetividade desta técnica está justificada, quando 

se atém ao dado de que, em 2019, 74% do investimento realizado em 

publicidade automatizada em aplicativos tenha sido feito nos jogos mobile 

(COZER, 2020). 

 

6. O papel que o indivíduo ocupa perante o jogo mobile 
Diante do exposto, o indivíduo não ocupa somente o papel de jogador 

perante o jogo mobile casual, mas também o de usuário. Essa polivalência é de 

profunda importância para o sistema de capitalização utilizado pelas mídias 

digitais e, especificamente, pelos jogos mobile. Quando os jogos fazem a 

transição para o celular, eles se integram profundamente à vida cotidiana do 

trabalhador e consumidor, ao dividirem sua plataforma com redes sociais, como 

o WhatsApp, estreitando os laços entre lazer e vida profissional, já que na 



154 
 

sociedade contemporânea, o celular se tornou necessário para disfrutar de 

ambos. Essa característica supera um dos anseios que, segundo Juul (2010, p. 

148), a indústria dos jogos eletrônicos busca desde o começo: como encaixar os 

jogos nas vidas das pessoas.  

O jogo mobile casual é desenvolvido primeiro como um produto que deve 

ser vendido para um consumidor. Nas entrevistas feitas por Juul (2010), 

concluiu-se que a pessoa que guia a produção do jogo casual é o usuário, o qual 

é colocado como consumidor primeiro e jogador depois, pelos entrevistados 

envolvidos no desenvolvimento dos jogos casuais. Aqueles que jogam esse jogo 

não precisam pertencer a nenhum grupo ou nicho específico; na verdade, é 

melhor que não o façam, pois um bom produto precisa ser capaz de atrair novos 

consumidores enquanto retém aqueles que já tem. 

Logo, o perfil do consumidor alvo desses jogos precisa ser não 

excludente, diferente do perfil do consumidor dos jogos hardcore. A narrativa 

diversificada, porém geralmente positiva, presente nos jogos mobile permite que 

esses produtos alcancem até mesmo pessoas fervorosamente religiosas, uma 

das categorias que geralmente se opõe aos jogos eletrônicos devido à violência 

tradicionalmente presente neles. O jogo Clash Royale ilustra perfeitamente essa 

situação, pois retrata uma batalha da seguinte maneira: 

Figura 3 - Clash Royale. 

 
Fonte: Clash Royale. Disponível em: 

<https://www.androidfreeware.net/img2/clash_royale_android_5.jpg>. Acesso em: 15 ago. 

2021. 

https://www.androidfreeware.net/img2/clash_royale_android_5.jpg
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A simplicidade das mecânicas dos mobile torna-os facilmente e 

rapidamente assimiláveis, já que não exigem que o usuário exerça um trabalho 

aprofundado de compreensão do jogo, e sua dificuldade é criada aleatoriamente, 

a depender das mecânicas ou da dificuldade de acesso às partes premium do 

jogo, sendo, portanto, uma dificuldade impessoal, a saber, que dialoga pouco 

com a habilidade do jogador.  

Propõe-se aqui uma teoria de que o consumidor alvo dos jogos casuais 

mobile é o indivíduo da classe trabalhadora, pois essa é uma categoria 

heterogênea, logo um jogo mobile é capaz de angariar o maior número de 

pessoas possíveis presentes nesse grupo. Por isso, ele se encaixa 

perfeitamente nos momentos de lazer do trabalhador, fora do trabalho, prenhes 

de possibilidades de apropriação de recursos. 

Os estímulos positivos do jogo mobile são extremamente apreciados pelo 

trabalhador e, no contexto brasileiro, são necessários para sua aceitação. Em 

sua obra, Han (2015, 2018) repetidamente aponta para o processo de 

positivação pelo qual a sociedade ocidental passa, no qual a exclusão da 

negatividade faz que qualquer tipo de limite ou dificuldade seja removido da vida 

das massas.  

Juul (2010), involuntariamente, confirma isso quando aponta as 

características positivas das mecânicas e das narrativas dos jogos casuais. Para 

Han (2015, 2018) esse é um processo que toma a sociedade como um todo, 

partindo das interações interpessoais, por meio das redes sociais, até o próprio 

trabalho. Contudo, o filósofo não tem em mente a realidade do trabalhador 

brasileiro. 

Ainda que a virada positiva do trabalho esteja começando no Brasil6, essa 

experiência ainda é muito negativa, posto que existe uma opressão latente no 

trabalho brasileiro, causada por um adestramento do corpo, por numerosas 

obstruções hierárquicas e por variados tipos de abuso, os quais impedem que o 

indivíduo se dedique profundamente aos interesses da empresa. 

                                                            
6 Muitas empresas e startups brasileiras chamam seus empregados de sócios ou familiares. 
Ocorre a tentativa do estabelecimento de um vínculo emocional antes de um vínculo trabalhista. 
Dessa maneira, o empregado sente uma pressão interna para produzir mais, afinal não se trata 
mais do local onde ele trabalha, mas sim de uma extensão de sua vida pessoal. 
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Assim, mesmo que haja a pressão externa, a necessidade de prover para 

o lar e para a família, e a vontade de ter melhores condições de vida, o 

trabalhador brasileiro não é levado a amar o seu ofício. Dessa forma, estímulos 

positivos dos jogos mobile oferecem um alívio da repressão e dos abusos 

corriqueiros, controlando a pressão negativa do trabalho pelo elogio positivo que 

o jogo mobile oferece ao trabalhador. Essa válvula de escape cumpre um bom 

papel para o empregador do trabalhador, no sentido que ela não permite que o 

subalterno sinta totalmente a influência negativa que sofre. 

Ao se aliviar imediatamente dessa negatividade, o trabalhador não é 

capaz de refletir sobre as causas e consequências que a regem. Logo, mantém-

se sob pressão até que algo drástico ocorra, como é o caso dos inúmeros 

afastamentos do trabalho causados por doenças psicossomáticas. Carece de 

um momento reflexivo que permita ao trabalhador acessar a realidade sobre sua 

situação, já que, da mesma maneira que um dependente químico se torna 

usuário para escapar de sua realidade, o trabalhador se torna usuário da mídia 

digital. A própria necessidade de desempenho agressiva que o trabalho impõe 

fomenta a necessidade da busca por um equilíbrio das potências negativas e 

positivas, porquanto o usuário do jogo mobile se vê necessitado de um lugar de 

fuga, não para que possa relaxar, mas, sim, porque um funcionário relaxado 

produz mais. 

 

7. Conclusão 
Essas características não são exclusivas do jogo mobile e, muito menos, 

das mídias digitais. Porém, a prática exacerbada da coleta de dados pessoais, 

mostra que o lazer da sociedade neoliberal não tem diferença do trabalho, dado 

que o jogador do jogo mobile casual produz informação em forma de data: a 

nova commodity da indústria digital, a qual é captada e interpretada de maneira 

análoga à forma como um metal bruto é refinado em uma liga metálica e se torna 

objeto de inúmeras trocas econômicas, reorganizando valor a cada troca. 

Contudo, a eficiência da mídia digital em captar informação e em cooptar 

usuários que possam assumir o lugar de trabalhadores é inédita, devido ao 

freemium. 
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O lazer não é o ócio: é uma continuação subjugada para o, e do trabalho, 

Como foi afirmado anteriormente, a indústria cultural surgiu antes da mídia 

digital. Antes, a força de trabalho consumia os produtos da indústria cultural e 

contribuía com ela em contextos separados, enquanto agora tudo ocorre ao 

mesmo tempo, e o usuário trabalha em seu entretenimento, ao se entreter com 

ele. Trabalho e entretenimento intensificam a porosidade de maneira excessiva, 

até que, por fim, mesclam-se. 

Além disso, construiu-se aqui a hipótese de que o grupo alvo do jogo 

mobile casual é a força trabalhadora. Para comprovar essa hipótese, 

necessitamos de mais dados empíricos sobre o assunto, que serão buscados 

em uma continuação dessa reflexão. Contudo, concluiu-se que o grupo alvo do 

mercado de jogos mobile é um grupo heterodoxo, que tem seu tempo de agir 

ditado por fatores externos e que é levado a consumir produtos descontraídos e 

positivos. Essa descrição se encaixa na força de trabalho brasileira, e a relação 

entre o grupo alvo do mercado mobile e a força de trabalho merece uma 

investigação mais profunda. 

Finalmente, esse trabalho se trata de uma discussão teórica e revisão 

bibliográfica. Sendo assim, cumpriu seu papel imediato de aprofundar e 

atualizar, se não uma, várias das discussões que cercam a indústria do lazer 

digital contemporânea, sob a forma dos jogos para celular. Dessa forma, essa 

discussão encerra-se indeterminadamente, para que possa ocorrer uma 

testagem empírica sobre as conclusões e hipóteses apresentadas. 
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