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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa tem como ponto de partida a crescente interseção entre a 

publicidade e os produtos midiáticos da cultura massiva. Um fenômeno que vem apresentando 

na década atual, intenso recrudescimento e reinvenção das suas práticas. Todas elas resultam 

em um movimento de diversificação de linguagem e duração dos conteúdos da publicidade. 

Movimento este aqui definido como descompressão do audiovisual publicitário. E dentre tais 

possibilidades, o presente estudo se debruça especificamente sobre a prática denominada pelos 

estudos mercadológicos, de branded content. Trata-se de conteúdos publicitários que integram-

se ao fluxo de entretenimento dos ambientes digitais, numa dinâmica de fruição voluntária e 

circulação espontânea. O ponto central da pesquisa são as transformações trazidas por essa 

prática para o processo comunicacional publicitário. Para investigá-las, desenvolve-se aqui uma 

abordagem teórico-metodológica baseada em três instâncias: a produção, o contexto 

tecnológico e a recepção. O primeiro polo investigativo analisa o processo de adesão estética, 

visto aqui como elemento-chave para a fruição voluntária. O segundo, a relação de 

interdependência entre a prática e o contexto tecnológico. E o terceiro, a produção espectatorial 

gerada em torno das propostas de criação colaborativa. A adesão estética é investigada através 

de conceitos fundamentais da estética da recepção, como o de leitor implícito (ISER, 1996) e o 

processo de fruição estética proposto por Jauss (1976). Em relação ao contexto tecnológico, 

analisa-se a utilização das tecnologias de participação social (CHAKA, 2010) em um contexto 

de convergência midiática (JENKINS, 2009). E a produção espectatorial intensa gerada em 

torno destes produtos midiáticos é compreendida à luz dos estudos sobre o comportamento dos 

fãs (FISKE, 2001; JENKINS, 2001; STAIGER, 1992). O corpus analítico é composto de seis 

campanhas vencedoras na categoria de branded content do festival internacional Cannes Lions, 

mais especificamente na subcategoria user-generated content ou conteúdos gerados por 

usuários. Como resultado, é oferecida uma visão dinâmica do processo comunicacional do 

branded content, revelando a sua complexidade enquanto fenômeno de comunicação de massa 

e a interdependência entre as instâncias investigadas. 

 

 

Palavras-chave: Audiovisual. Publicidade. Mídias digitais. Recepção. Estética. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research has as its starting point the increasing intersection between advertising 

and media products of mass culture. A phenomenon that has been showing in the current 

decade, intense resurgence and reinvention of its practices. All of them result in a movement to 

diversify language and duration of the advertising content, what is defined here as 

decompression of the audiovisual advertising. And among them, this study focuses specifically 

on the practice called branded content by the market studies. That is advertising content that 

become part of the entertainment stream into the digital environments, and are based on a 

dynamic of spontaneous enjoyment and voluntary circulation. The focus of the research are the 

changes brought by this practice for the advertising communication process. To investigate 

them, we develop here a theoretical and methodological approach based on three instances: the 

production, the technological context and the reception. The first investigative polo analyzes 

the aesthetic adherence, seen here as a key element for voluntary fruition. Second, the 

interdependence between practice and technological context. And the third, spectatorial 

production generated around the proposals for collaborative creation. The aesthetic adherence 

is investigated using fundamental concepts of the aesthetics of reception, as the implied reader 

(ISER, 1996) and the aesthetic fruition process proposed by Jauss (1976). Regarding the 

technological context, it is analyzed the use of social participation technologies (CHAKA, 

2010) in the context of media convergence (JENKINS, 2009). And the intense spectatorial 

production generated around these media products is understood in the light of studies on the 

behavior of fans (FISKE, 2001; JENKINS, 2001; STAIGER, 1992). The test corpus consists 

of six winning campaigns in the category of branded content from the Cannes Lions 

International Festival, more specifically the subcategory user-generated content. As a result, 

the study offers a dynamic view of the communication process of the branded content practice, 

revealing its complexity as a phenomenon of mass communication and also the interdependence 

between the investigated instances. 

 

 

Keywords: Audiovisual. Advertising. Digital media. Reception. Aesthetics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Técnica e economicamente, propaganda e indústria cultural 

mostram-se fundidas. 

 

Theodor Adorno 
 

 

Fevereiro de 2013. O filme Love in the end é o campeão de bilheteria na Grécia, 

ultrapassando em sua semana de estreia, produções hollywoodianas como Os Miseráveis (Les 

Misérables) e Duro de Matar 5 (A Good Day to Die Hard). Love in the end é um produto 

derivado de uma campanha publicitária criada pela Ogilvy Atenas para a Lacta grega.  

Setembro de 2013. É lançada no Brasil, a comédia estadunidense Os estagiários (The 

Internship), sobre dois amigos que perdem o emprego e se inscrevem no programa de estágio 

do Google. Segundo a crítica, “os protagonistas não são bem os atores, mas as marcas do 

Google – do Gmail ao YouTube – que desfilam pela tela.” (MEIER, 2013). 

Fevereiro de 2014. Data prevista para o lançamento de Lego: o filme (Lego Movie), uma 

aventura em que todos os personagens são bonecos da marca de brinquedos de montar 

mundialmente conhecida. 

Os três exemplos acima representam apenas algumas das inúmeras possibilidades da 

crescente interseção entre a publicidade e os produtos midiáticos da cultura massiva. Um 

fenômeno que, se não é exatamente uma novidade, vem apresentando na década atual, intenso 

recrudescimento e reinvenção das suas práticas. Todas elas resultam em um movimento de 

diversificação de linguagem e duração dos conteúdos da publicidade, aqui definido como 

descompressão do audiovisual publicitário. E dentre estas, o presente estudo se debruça 

especificamente sobre a prática denominada, no âmbito dos estudos mercadológicos, de 

branded content. 

A pesquisa parte das inquietações de seu autor, profissional de criação publicitária, 

quando há cerca de três anos, observava com surpresa as transformações que ocorriam no seu 

ofício. Estava verdadeiramente intrigado por esse novo tipo de publicidade, que assumia 

formatos e linguagens outrora impensáveis, como séries, documentários e até longas-

metragens. E disseminava-se pelo ambiente digital, arrebanhando legiões de espectadores 

engajados em atividades como interação, compartilhamento e discussão. Intrigava-lhe, 

particularmente, como a publicidade saia paulatinamente de um modelo baseado na intrusão no 

fluxo de conteúdo, para se tornar parte deste, sendo apreciada de forma voluntária. E, sobre 

estes novos produtos midiáticos, mistos de publicidade e entretenimento, questionava quais os 
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seus atributos e especificidades, bem como as estratégias utilizadas para integrarem-se ao vasto 

fluxo de entretenimento do ambiente digital. 

Nas pesquisas iniciais, viu-se envolto num emaranhado de conceitos que se 

sobrepunham na tentativa de explicar os novos paradigmas da criação publicitária: 

advertainment, branded content, branded entertainment, transmedia storytelling. Logo 

percebeu que a literatura do marketing estava mais preocupada em diferenciar e definir 

tecnicamente, do que com a compreensão mais aprofundada do fenômeno, incluindo suas 

causas, efeitos e contextos. Era preciso outro olhar. E decidiu-se então pela sistematização 

científica do seu estudo e pela abordagem do objeto não apenas como estratégia mercadológica, 

mas, sobretudo, como fenômeno de comunicação.  

Os produtos midiáticos resultantes da fusão entre publicidade e entretenimento 

receberam do mercado a denominação geral de advertainment (RUSSEL, 2007). Essa rubrica 

abriga duas práticas distintas. A primeira e mais tradicional delas é o product placement ou 

merchandising editorial (RUSSEL, 2007; SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012). De forma 

geral, refere-se à inserção de uma marca ou produto em um conteúdo pré-existente, como a bola 

da marca Wilson e a empresa de entregas internacionais FedEx no filme Náufrago (Cast away, 

2000), por exemplo. A segunda e mais radical das duas práticas é o branded content. Aqui não 

é a marca que se integra ao conteúdo, mas o conteúdo é que passa a ser criado em função da 

marca (RUSSEL, 2007; SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012). O resultado é sempre um 

produto audiovisual de entretenimento, que calibra um arsenal poético em sintonia com o 

universo simbólico da respectiva marca. Não há argumentos de venda. A aparição da marca é 

sempre muito sutil e a sua ligação com o conteúdo é de ordem estético-simbólica, amparada na 

ludicidade, no humor e na emoção.  

O ambiente em que a prática floresce é a internet, mais notadamente as plataformas 

sociais. Liberto dos parâmetros de custo elevado e duração reduzida impostos pela televisão, o 

audiovisual publicitário assume novos formatos e linguagens. O alargamento do horizonte 

criativo trazido por essa descompressão trouxe junto consigo grandes desafios. Dentre os quais 

destacamos a fruição voluntária e a circulação espontânea. Ao sair da lógica da exibição 

compulsória, esses produtos dependem da atenção e interesse do espectador em apreciá-los e, 

não menos importante, em compartilhá-los. Ainda que existam estratégias para atrair atenção e 

interesse nas redes digitais, incluindo aí até mesmo o suporte das mídias off-line, o êxito de um 

conteúdo publicitário na web está preponderantemente nas mãos dos espectadores. 

A essa altura é possível visualizar que o movimento de descompressão através da prática 

do branded content representa uma profunda transformação para a publicidade enquanto 
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fenômeno de comunicação de massa. Uma transformação que envolve três instâncias do 

processo comunicacional: a produção, o contexto e a recepção. Em relação à primeira, observa-

se reconfigurações na linguagem do gênero publicitário, a fim de torná-lo cada vez mais 

percebido como uma genuína opção de entretenimento. Em relação ao contexto, constatamos o 

papel decisivo do ambiente digital na viabilização dos produtos em questão. E em relação à 

recepção, destacamos um engajamento até então incomum em torno de conteúdos publicitários 

e seu papel enquanto motor de circulação. Compreende-se também que as transformações 

ocorridas em cada uma dessas instâncias são fatores interdependentes e indelevelmente 

associados; que juntas, formam este novo produto midiático; e que o entendimento mais 

aprofundado do fenômeno não pode prescindir de um olhar integrador sobre as três.  

Dito isto, podemos apresentar as questões norteadoras desta pesquisa: quais as 

transformações sofridas pelo audiovisual publicitário a partir da sua descompressão via prática 

do branded content? E, como consequência, quais as distinções desse novo produto midiático 

em relação à publicidade tradicional? A observação sistemática de casos revelou que as 

transformações se apresentavam nas três instâncias supracitadas, conduzindo assim a três 

hipóteses, cada uma referente a um polo investigativo. Em relação à produção, observa-se a 

preponderância da dimensão estética (ALVES, 2003)1 e a quase invisibilidade da dimensão 

promocional. O processo de adesão estética seria então o ponto de contato inicial com o público 

e uma das chaves para a fruição voluntária. Em relação ao segundo polo, sugere-se uma relação 

de interdependência entre a prática e o contexto tecnológico que lhe serve de suporte, mais 

notadamente as tecnologias de participação social (CHAKA, 2010) em um cenário de 

convergência midiática (JENKINS, 2009). E em relação à recepção, acredita-se que a produção 

espectatorial intensa, aqui associada ao comportamento de fã (FISKE, 2001; JENKINS, 2001; 

STAIGER, 1992), seja um dos recursos fundamentais para a circulação dos mesmos no 

ambiente digital. 

Os objetivos do estudo podem, a partir daí, emergir com mais precisão. Como objetivo 

geral: obter uma visão do processo comunicacional dos produtos audiovisuais oriundos da 

prática do branded content, investigando suas especificidades em três instâncias: produção, 

meio e recepção. Como objetivos específicos: a) investigar sua dimensão estética e a utilização 

da mesma enquanto fator de adesão com o público; b) investigar a utilização das tecnologias de 

participação social e do contexto de convergência midiática em suas estratégias de 

engajamento; c) analisar as práticas de recepção em torno dos mesmos, apreendendo sua função 

                                                             
1 O conceito de dimensão estética da publicidade proposto por Alves engloba os recursos poético-narrativos 

tomados de empréstimo de outros variados gêneros aos quais os conteúdos de marca intentam se mimetizar. 
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enquanto fator de circulação.  Acreditamos que assim, é possível obter mais que um fotograma 

do objeto, mas a compreensão dinâmica de sua interface com o complexo ecossistema midiático 

em que se insere. 

A ideia de uma dimensão estética atribuída aos produtos da cultura de massa, onde se 

inclui a publicidade, tornou-se possível a partir de uma linhagem teórica, representada 

fundamentalmente por autores da escola de Constança (JAUSS, 1979; ISER, 1996), que 

compreendem a experiência estética como o fenômeno comunicacional oriundo da relação dos 

fruidores com as obras. É amparada nesses autores, que Meigle Alves (2003, p. 222) define a 

dimensão estética da publicidade como um “programa” quem tem “a intenção de se apropriar 

da matéria cultural, de modo fragmentário e com base em procedimentos analógicos que 

permitem associar virtualmente qualquer aspecto do universo cultural ao produto anunciado.” 

Ainda segundo Alves (2003, p. 222, grifo nosso), essa dimensão estética construída através da 

manipulação de signos culturais, “é seu modo próprio [da publicidade] de rearranjo simbólico, 

fundado no apelo ao reconhecimento sensorial que conduzirá à adesão, e não ao 

convencimento.” Eduardo José Marcos Camilo (2010, p. 112, grifos nossos) observa, por sua 

vez, o crescente predomínio de um modelo discursivo baseado no pathos (apelo emocional) em 

detrimento do logos (argumentação racional), resultando na “adesão ao publicitado a partir de 

um deleite estético, espirituoso, humorístico e de uma transferência dos valores 

microeconômicos das mercadorias para os da própria sociedade de consumo.” Em uma 

perspectiva mais crítica, Baudrillard (2005, p. 292, grifos nossos) denuncia que “apesar de mais 

resistentes ao imperativo publicitário, estamos cada vez mais vulneráveis ao seu indicativo”. 

A preponderância de uma dimensão estética enquanto fator de adesão já é um consenso entre 

teóricos e analistas da publicidade. E a prática do branded content representa o ponto mais 

extremo até o momento desse processo, uma vez que a adesão estética assume um papel ainda 

mais fundamental quando se busca a fruição voluntária em um contexto de saturação de 

mensagens audiovisuais.  

A relação do branded content com o contexto tecnológico em que ele floresce é vista 

aqui não como causal, o que nos conduziria à armadilha de um determinismo tecnológico, mas 

de interdependência. O fato é que o processo de descompressão do audiovisual publicitário 

ainda é incompatível com o modelo econômico e de regulamentação das mídias de massa, como 

o rádio e a televisão, seja pelo alto custo por segundo de veiculação, pelos formatos pré-

definidos em torno dos 30 segundos, como pela distinção obrigatória entre conteúdos editoriais 

e publicitários. Pela ausência destes parâmetros, a internet se tornou naturalmente um vetor de 

expansão para o setor publicitário, tanto do ponto de vista econômico, quanto criativo. Ainda 
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que no ambiente digital também sejam utilizadas práticas intrusivas, baseadas na exibição 

compulsória de conteúdos (ver 1.3), o branded content inverte essa lógica, baseando-se na 

fruição e engajamento voluntários. Tais intentos são alcançados em grande medida pela 

utilização dos recursos de compartilhamento e conversação das tecnologias de participação 

social e pela multiplicação dos pontos de contato com o espectador através de plataformas 

diversas.  

Já no terceiro polo investigativo, busca-se o entendimento dessa produção espectatorial, 

incluindo seu comportamento e motivações. Partimos do conceito mercadológico de 

engajamento, que se refere ao processo de envolvimento, interação, intimidade e influência do 

consumidor em relação às marcas (CERQUEIRA; SILVA, 2011, p. 114). E para transpor nossa 

análise para o universo mais amplo da comunicação, reinterpretamos o conceito de engajamento 

como um fluxo que envolve a já citada adesão estética, a interatividade e a participação. Os 

dois últimos conceitos são tensionados a partir da distinção proposta por Jenkins (2009), que 

interpreta a interatividade como uma atividade ainda restrita às normas impostas pelas 

instâncias produtoras. E a participação, como uma atividade mais autônoma, baseada nos 

propósitos dos próprios consumidores. Propósitos aliás, que nos levam ao campo do consumo 

midiático, onde, segundo De Certeau (1998, p. 39, grifo do autor), a análise das representações 

sociais difundida pelos media, “deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor 

cultural ‘fabrica’ durantes essas horas e com essas imagens.” Nesse campo, situam-se os 

estudos sobre fãs: espectadores articulados em comunidades, capazes de transformar o seu 

consumo em uma produção cultural. Utilizamos os estudos sobre fãs e suas motivações 

realizados por Jenkins (2001), Fiske (2001) e Staiger (1992) para compreender a produção 

espectatorial intensa que circunda nossos objetos de estudo e revelar como ela se torna fator 

fundamental para a circulação dos mesmos. 

Obtivemos assim uma proposta teórico-metodológica que perpassa as três instâncias do 

processo de comunicação publicitária, a fim de extrair de cada uma destas as especificidades 

do branded content enquanto produto midiático emergente. O desafio seguinte foi a delimitação 

de um corpus analítico. O primeiro passo foi encontrar uma fonte confiável, onde fosse possível 

encontrar casos relevantes sob um critério de seleção coerente com a própria definição de 

branded content. A primeira e mais natural das escolhas foi o festival internacional Cannes 

Lions2, considerado pelo mercado mundial a instância máxima de consagração da criatividade 

publicitária. Coincidentemente, em 2012, mesmo ano de início desta pesquisa, o festival 

                                                             
2 <www.canneslions.com>. 
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inaugurava uma categoria de premiação exclusiva para a nova prática: Branded Content & 

Entertainment Lions. Porém, a categoria nasceu dividida em 10 subcategorias, numa tentativa 

evidente de contemplar a miríade de formatos e linguagens derivados do processo de 

descompressão do audiovisual publicitário: programa ficcional, programa não-ficcional, 

games, mídias sociais, entre outras. Ao mesmo tempo em que a categoria revelava excitantes 

horizontes de pesquisa, afastava-nos, no entanto, de uma delimitação plausível para o corpus.  

Nesse momento, uma subcategoria nos despertou um interesse particular. Tratava-se da 

subcategoria A04 ou Best use or integration of user-generated content. Como o próprio nome 

revela, nesta categoria premiam-se campanhas que têm como premissa o uso ou integração de 

conteúdos gerados por usuários. Duas importantes razões nos fizeram optar por ela. A primeira 

era o fato de proporcionar uma expansão de um dos aspectos mais caros à pesquisa: a produção 

espectatorial. As campanhas da subcategoria user-generated content (UGC) propõem aos seus 

espectadores a oportunidade de participar, de maneiras diversas e com graus distintos de 

liberdade, da criação dos produtos audiovisuais delas derivados. Fato que, sem dúvidas, 

representa uma expansão nos limites da integração entre produtores e consumidores de 

conteúdos. A segunda razão era o fato dessas dinâmicas de integração representarem mudanças 

significativas também na poética desses produtos, que contemplam em seus textos midiáticos 

pré-orientações ou lacunas programadas para ação do espectador, num procedimento aqui 

associado a conceitos da estética da recepção como leitor implícito (ISER, 1996) e o processo 

de fruição estética proposto por Jauss (1979). Por essas razões a subcategoria UGC é aqui vista 

como um decisivo vetor de expansão, não só para a publicidade, mas para o audiovisual em 

geral, em um momento de anseio por uma cultura mais participativa. A partir da subcategoria 

em questão foram selecionadas 6 campanhas, de acordo com os critérios de elaboração estética, 

estratégia de engajamento e quantidade de prêmios conquistados no festival. As campanhas 

selecionadas a partir do cruzamento destes critérios, são listadas no quadro 1. 

Ainda que a presente dissertação aplique os pressupostos teórico-metodológicos 

propostos na busca de uma compreensão mais ampla das transformações ocorridas no campo 

do audiovisual publicitário, ressaltamos que a investigação aqui empreendida é relevante para 

o campo do audiovisual como um todo. Afinal, falamos de um contexto em que as fronteiras 

entre gêneros e linguagens caminham para o desvanecimento. Além do fato de que as 

imbricações entre publicidade e outros gêneros midiáticos tendem a se tornar mais fortes e 

dialogicamente complexas. As dinâmicas de produção, contexto e recepção aqui analisadas são 

pertinentes também para filmes, seriados e documentários que têm a web como meio de 

exibição e circulação. E no momento em que estas linhas são escritas, já é possível falar de uma 
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produção audiovisual para a internet intensa e economicamente sustentável nos mais diversos 

gêneros. Vlogs, canais de humor, ficções seriadas e documentários, por exemplo, trazem 

visibilidade e notoriedade mundial a seus realizadores. Acreditamos que a atuação da 

publicidade nesse espaço tem se constituído numa prolífica zona de testes, cujos experimentos 

e estratégias podem ser de grande valia para o êxito de outros produtos audiovisuais.  

 

 

Quadro 1 - Corpus analítico 

 

 

Os esforços empreendidos em toda a pesquisa são apresentados em 3 capítulos. O 

primeiro deles é uma explanação sobre o fenômeno que aqui definimos como descompressão 

do audiovisual publicitário. De início, propomos um “desemaranhar” dos conceitos oriundos 

do marketing, esclarecendo o que aqui se entende como branded content e evitando possíveis 

indefinições conceituais que possam atrapalhar a leitura. Apresentamos o tema também através 

de uma perspectiva histórica e ética. A primeira revelou-se de extrema valia para a compreensão 

do caráter cíclico que o movimento de descompressão representa para a publicidade, 
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ressaltando a relação do branded content com os conteúdos patrocinados da primeira metade 

do século XX, e a internet atual com o rádio e a televisão daquela época. Já a perspectiva ética 

apresenta de forma concisa alguns dos debates sobre a perda da fronteira entre a publicidade e 

os conteúdos editoriais. Aproveitamos o capítulo ainda para apresentar de forma mais detalhada 

os objetos que compõem o corpus analítico da pesquisa. Sugerimos a apreciação dos videocases 

da cada campanha (Anexo 1 / DVD), para uma compreensão e visualização prévias de suas 

estratégias. A decisão de dedicar todo um capítulo a questões de ordem técnica e conceitual se 

justifica como forma de introduzir o leitor oriundo de outros campos de estudo no universo 

mais específico da publicidade, incluindo aí o Cannes Lions e suas categorias e o glossário dos 

estudos mercadológicos. 

No segundo capítulo pudemos então nos focar na plataforma teórica ao mesmo tempo 

em que apresentamos o desenho metodológico que norteia a pesquisa. A partir desse ponto, é 

oferecida uma abordagem da publicidade enquanto fenômeno de comunicação de massa, 

concentrando os esforços na compreensão da pratica do branded content enquanto processo 

comunicacional. O capítulo é dividido em três seções, correspondentes aos polos metodológicos 

investigados: adesão estética, contexto tecnológico e produção espectatorial. O terceiro 

capítulo é essencialmente analítico ou o momento em que confrontamos os seis casos com a 

proposta metodológica elaborada para a pesquisa. Decidimos nesse ponto executar a análise de 

uma maneira alternativa a usual em pesquisas baseadas em casos distintos. Ao invés da análise 

caso a caso, optamos por dividir o capítulo também em 3 seções, referentes aos polos 

metodológicos, buscando a recorrência das nossas hipóteses nos 6 casos selecionados. 

Evitamos, dessa forma, uma análise puramente tecnicista e, em última instância, uma leitura 

repetitiva.  

Pretende-se aqui, dessa maneira, não apenas lograr a confirmação das nossas hipóteses, 

como também contribuir para o fortalecimento da publicidade enquanto tema de estudos mais 

amplos, indo além das análises de cunho técnico-mercadológico. Como ressaltam Piedras e 

Jacks (2006, p. 59), 

  

[...] cabe desenvolver esquemas conceituais e estratégias metodológicas para uma 

abordagem da publicidade que articule as instâncias de seu processo comunicativo 

(textos, produção e recepção), considerando as suas relações com diferentes dimensões 

do mundo social (como a economia, a política e a cultura) e a sua natureza multifacetada 

e ambígua (sendo instituição cultural e mercadológica, sistema comercial e mágico, arte 

e indústria). 
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Vivemos uma realidade onde conteúdos publicitários são parte cada vez mais intrínseca 

do consumo cultural. Fato que amplia e complexifica as suas interseções com a sociedade e a 

cultura, e ao mesmo tempo, demanda abordagens que ultrapassem “a dicotomia entre a 

perspectiva crítica denuncista e a abordagem econômico funcional” (PIEDRAS; JACKS, 2006, 

p. 57). Esperamos que nossos esforços sejam mais uma contribuição nesse aspecto. 
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1 O BRANDED CONTENT E A DESCOMPRESSÃO DO AUDIOVISUAL 

PUBLICITÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

Não se trata mais de exibir um logotipo. 

 

H. Mitchell Kanner 

 

Fevereiro de 2013: o filme Love in the end, produzido como parte de uma campanha 

promocional da Lacta na Grécia, arrecada no seu fim de semana de estreia 533.878 dólares, 

deixando para trás as produções hollywoodianas Os Miseráveis (Les Misérables; 173.540 

dólares) e Duro de Matar 5 – Um Bom Dia para Morrer (A Good Day to Die Hard; 173.540 

dólares).3 Panos Sambrakos, diretor de criação da Ogilvy Atenas, comemora em uma 

apresentação: “Como fazer um ‘filme de marca’ que a audiência paga para ver e que compete 

com Hollywood nas bilheterias!”4. Um dos objetos de análise desta pesquisa, Love in the end é 

um exemplo dos novos e imprevisíveis vetores de expansão do audiovisual publicitário 

contemporâneo. Todos estes vetores apontam para um processo aqui definido como 

descompressão, referindo-se às novas possibilidades de linguagem, formato e duração destes 

produtos quando comparados ao filme publicitário tradicional, restrito ao paradigma do spot de 

30 segundos e à veiculação nos intervalos comerciais da TV. 

Boa parte dessas transformações decorre da prática do branded content, foco da presente 

investigação e uma das facetas da crescente imbricação entre a função promocional da 

publicidade e os conteúdos de entretenimento audiovisual da cultura popular massiva. Para 

empreender uma visão panorâmica da prática, faz-se necessário um esforço inicial no sentido 

de diferenciá-la de práticas semelhantes, abrigadas sobre o conceito mais amplo de 

advertainment. Além disso, são investigados também os seus antecedentes históricos, mais 

notadamente os conteúdos patrocinados da televisão e do rádio na primeira metade do século 

XX. Esta visão não seria completa sem a apresentação das questões éticas que envolvem uma 

prática publicitária que usa em sua formulação o mimetismo5 em relação a produtos das 

indústrias culturais. E, por fim, são apresentados os objetos de análise: seis campanhas 

                                                             
3 Bilheteria dos cinemas gregos na semana de 14 a 17 de fevereiro, segundo o Box Office Mojo, site pertencente 

ao IMDb (Internet Movie Database), especializado na publicação on-line do desempenho de filmes nas bilheterias. 

Disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/intl/greece/?yr=2013&wk=7&p=.htm>. Acesso em: 08 set. 

2013. 
4 Fonte: apresentação de slides de Panos Sambrakos, publicada em seu próprio perfil no Slide Share. Disponível 

em: <http://www.slideshare.net/psambrakos/love-in-the-end-miptv>. Acesso em: 08 set. 2013. 
5 Utiliza-se aqui o termo “mimetismo” em sua acepção biológica, fazendo uma analogia aos seres que se camuflam 

ao seu entorno natural, passando-se despercebidos. Baseada na fruição espontânea e circulação voluntária, os 

produtos derivados da prática do branded content apropriam-se de fórmulas e linguagens de outros produtos 

audiovisuais no intuito de serem percebidos como um programa de entretenimento. 
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premiadas no Festival Internacional Cannes Lions em suas edições de 2012 e 2013, na categoria 

Branded Content & Entertainment e, mais especificamente, na subcategoria User-generated 

Content ou conteúdos gerados por usuários. A subcategoria em questão foi considerada uma 

fonte ideal, pois envolve a premiação de produtos justamente pelo potencial de engajamento 

dos consumidores, através de proposições colaborativas de criação. 

 

1.1 CONCEITUANDO 

 

O objeto de estudo aqui proposto tem como delimitação inicial um conceito oriundo dos 

estudos de marketing: o branded content. Sendo os estudos mercadológicos um campo marcado 

por um léxico constantemente renovado, com definições que por vezes se sobrepõem, faz-se 

necessário, antes de qualquer esforço investigativo, uma discussão conceitual no intuito de 

esclarecer terminologias e evitar ambiguidades entre elas. Na literatura sobre o tema foram 

encontradas algumas discrepâncias em seu uso. Particularmente entre os termos advertainment, 

product placement, branded entertainment e o próprio branded content6. Todos estes se referem 

à integração entre a publicidade e conteúdos de entretenimento, porém, através de dinâmicas 

distintas. A distinção entre os termos aqui adotada baseia-se nos trabalhos de Russel (2007) e 

Santa Helena e Pinheiro (2012). Estes autores desatrelam o product placement ou inserção de 

produto do conceito de branded content, criando uma classificação mais precisa. Classificação 

esta que pode ser visualizada no organograma da figura 1 e que será utilizada em todo o 

trabalho. Segundo Santa Helena e Pinheiro (2012, p. 100), 

 

Advertainment é o guarda-chuva que abriga algumas ferramentas de marketing que 

utilizam o conteúdo de entretenimento como plataforma de comunicação. Entre elas, o 

branded content (ou branded entertainment) e o product placement (ou merchandising, 

no Brasil). 

 

Para Russel (2007, p. 06, tradução nossa)7, “o branded entertainment é o tipo de 

advertainment que possibilita o maior envolvimento do produto, de maneira muito similar aos 

programas patrocinados da década de 50.” O conceito de advertaitment é, portanto, o mais 

abrangente de todos e define as práticas contemporâneas de fusão da publicidade com o 

entretenimento, incluindo o product placement e o branded content/entertainment. O termo é 

                                                             
6 Opta-se aqui por manter tais expressões em inglês, traduzindo-as nas suas primeiras menções. A escolha deve-

se ao fato de serem expressões globalmente difundidas e reconhecidas dessa forma, tanto no mercado quanto nos 

estudos acadêmicos brasileiros. 
7 “Branded entertainment is the type of advertainment that allows for the greatest product involvment, much like 

the 1950’s sponsor-owned shows.” 
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um neologismo formado a partir da contração das palavras “publicidade” e “entretenimento” 

em inglês8, e emerge nos anos 1990, para dar conta de práticas cada vez mais usuais, nascidas 

de parcerias entre os dois setores. 

 

Figura 1 - Sistema de conceituação utilizado nesta pesquisa (RUSSEL, 2007; SANTA HELENA;  

   PINHEIRO, 2013) 

 

 

Parcerias conhecidas mundialmente também pela rubrica Madison & Vine, lançada em 

2002, como título de um boletim informativo do periódico estadunidense Advertising Age, 

numa alusão às avenidas Madison (Nova Iorque) e Vine (Hollywood), epicentros globais da 

publicidade e do entretenimento midiático, respectivamente (DONATON, 2007). Colunista da 

Advertising Age na época em que a expressão foi cunhada, Scott Donaton (2007, p. 21) explica 

que  

 

o nome Madison & Vine é uma rica descrição dessa interseção de conteúdo (programas 

de TV, filmes, música, videogames, entre outros) e de comércio (representado pela 

propaganda). Isso não se resume a inserir um produto numa cena de filme, ou a ficar 

conjeturando sobre o futuro do comercial de 30 segundos; o que está em jogo não é 

nada menos que a reinvenção do negócio da comunicação do marketing, e para isso é 

                                                             
8 Advertising e entertainment, respectivamente. Não foram encontrados relatos confiáveis sobre a autoria do termo. 
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necessária uma mudança total de mentalidade, de um modelo baseado na intrusão a um 

modelo estruturado no convite e na sedução do consumidor.  

 

Sob o paradigma do advertainment, abrigam-se expressões que definem essa relação em 

suas formas mais específicas. A primeira delas é o product placement ou tie-in. Conhecida no 

Brasil como merchandising editorial, refere-se à inserção intencional de uma marca ou produto, 

de forma visual e/ou sonora, em um conteúdo midiático pré-existente, como filmes, novelas, 

canções e até livros, por exemplo.  

Discussões éticas sobre a prática do product placement costumam polarizar opiniões. 

De um lado, aqueles que a veem como uma simbiose saudável para ambos os setores. Ou ainda, 

aqueles que argumentam a favor do realismo que as marcas imprimem nos produtos de ficção, 

aproximando-os da vida cotidiana, mediada pelo consumo. “Quem poderia imaginar Rocky 

Balboa voltando aos ringues em 2007 [figura 2], no filme dirigido e estrelado por Sylvester 

Stallone, sem patrocinadores a sua volta, num momento em que o mundo do boxe é largamente 

financiado por esses contratos de parceria?”, provoca Lehu (2007, p. 47, tradução nossa)9. Por 

outro lado, há quem denuncie a influência perniciosa das corporações sobre a liberdade criativa 

dos produtores, como o faz de forma irônica o documentarista Morgan Spurlock em The 

greatest movie ever sold (2011)10.  

 

 

Figura 2 - Fujifilm, Mountain Dew, Boyd’s Coffee e Ikon em inserção no filme Rocky Balboa, de 2006   

(IMDb). 

                                                             
9 “How could we imagine Rocky Balboa stepping into the ring again in 2007, in the film directed and starring 

Sylvester Stallone, without sponsors around him, when the world of boxing is to a large extent financed by these 

partnership contracts?” 
10 Para revelar os esquemas comerciais entre Hollywood e as corporações industriais, Spurlock vende cotas do seu 

documentário a anunciantes pequenos e desconhecidos do mercado estadunidense, satisfazendo seus anseios 

promocionais em cenas que ironizam a prática do product placement.  
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Já o branded content, termo aqui utilizado como sinônimo para branded entertainment11 

ou conteúdo de marca, pode ser considerado como um passo adiante no processo de integração 

entre marcas e conteúdos. Ao invés de encontrar meios de integrar marca ou produto em um 

conteúdo pré-existente, agentes da indústria de entretenimento e profissionais de publicidade 

se unem na tarefa de criar conteúdos sob medida para transmitir aspectos promocionais de um 

produto ou, na maioria dos casos, os atributos simbólicos de uma marca. Em outras palavras, a 

“pílula amarga” do apelo de vendas, que é a razão última da atividade publicitária, precisa ser 

diluída no expediente saboroso do entretenimento. Planejar uma ação de product placement 

seria metaforicamente como buscar uma doceria renomada e encontrar em sua vitrine a torta 

cujo recheio encobrisse com mais eficácia o sabor da tal pílula. Empreender uma ação de 

branded content, no entanto, seria fabricar a torta por conta própria, buscando a anulação do 

sabor amargo através de uma combinação exclusiva de ingredientes. Dessa forma, não seria um 

equívoco pensar nos conteúdos de marca como uma versão mais radical de product placement, 

em que o processo de integração da marca se inicia desde a concepção do próprio conteúdo. 

Como bem observa Ribaric (2011, p. 04), tal procedimento  

 

[...] inverte a lógica do merchandising, associando o conteúdo à marca e não a marca 

ao conteúdo. Essa nova lógica é reflexo de um consumidor cada vez mais sócio-

consciente e crítico, quando não resistente, para com a publicidade convencional, que 

obrigou as empresas a criarem novos conteúdos criativos, diferentes dos filmes 

publicitários convencionais para construírem ou fortalecerem os laços entre seus 

produtos e seus consumidores. 

 

A série de curtas-metragens The Hire12 (figura 3), criada pela agência Fallon para a 

BMW e lançada em 2001 via internet, é vista em toda a literatura pesquisada sobre o assunto 

como um epítome das potencialidades e até mesmo como o marco zero da prática. Ribaric 

(2009, p. 69) atenta para o fato de que “para produzir os filmes, foram usadas as tradicionais 

fórmulas de Hollywood, incluindo spots de rádio, cartazes e pôsteres. [...] Os trailers de The 

Hire assemelham-se a trailers comuns de filmes.” O que revela outro aspecto importante do 

branded content: criando narrativas próprias, a publicidade, ao invés de se alocar nos intervalos 

comerciais, interrompendo o fluxo do entretenimento, integra-se a este, mimetizando-se a seus 

                                                             
11 Uma vez que o entretenimento é o vetor usual para a produção de conteúdos com fins promocionais. 
12 Concebida pela agência Fallon, The Hire (O Contrato) é uma série de oito curtas-metragens ficcionais de 10 

minutos cada, em que o personagem conhecido apenas como The Driver, vivido pelo ator inglês Clive Owen, 

envolve-se em missões arriscadas sempre a bordo de um veículo BMW. Dirigidos e estrelados por grandes nomes 

da indústria cinematográfica hollywoodiana, como John Woo e Madonna, os filmes contabilizaram 11 milhões de 

downloads somente do site oficial e geraram o equivalente a 20 milhões de dólares em valor de mídia. 

(DONATON, 2007, p. 116). 
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conteúdos, sejam eles séries, curtas metragens, videoclipes ou vídeos amadores. Todo gênero 

de produto audiovisual que compõe a vasta corrente de entretenimento que circula entre as 

diversas mídias pode servir como matriz para a criação e produção de conteúdos através dos 

quais marcas transmitem seus conceitos, valores e discursos de forma menos evidente. Se a 

produção de conteúdos de entretenimento com fins publicitários pode remeter a exemplos tão 

antigos quanto os dois setores (ver 1.2), a expressão branded content refere-se, no entanto, a 

uma prática contemporânea, que se distingue dos seus antecedentes históricos por algumas 

peculiaridades do atual momento cultural e tecnológico. Entre elas, destacamos a utilização das 

mídias digitais como plataformas para veiculação e o engajamento da recepção; mensagem 

promocional atrelada cada vez mais aos valores simbólicos da marca, em detrimento do 

produto; e uma integração mais meticulosa entre a estrutura poética e a dimensão promocional.  

 

Figura 3 - Madonna, Clive Owen e James Brown em capturas de tela de The Hire 

 

O esforço preliminar até aqui empreendido é fundamental para um melhor entendimento 

do objeto, além de evitar possíveis entraves conceituais durante a leitura. Por se tratar de 

práticas em fase de plena experimentação, as definições sobre as mesmas apresentam diferenças 

entre autores. As imprecisões e interseções no emprego de toda essa terminologia não 

significam, necessariamente, equívoco ou inconsequência por parte destes. Revelam, na 

verdade, que todos os termos são tentativas de conceituar objetos de estudo em constante 

movimento e em plena transformação. As imbricações entre publicidade e entretenimento 

representadas pela rubrica Madison & Vine seguem nesse momento rumos surpreendentes e 

muitas vezes imprevisíveis. De modo que, até o ponto final deste estudo, nada impede que a 

categorização aqui apresentada já precise ser novamente organizada.   

 

 

1.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA 
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O atrelamento ao ambiente digital pode, a princípio, conferir à prática do branded 

content um caráter de ineditismo ou a impressão de ser uma prática radicalmente nova e 

emergente como o meio em que ela floresce: a internet. Essa percepção é fomentada por 

empresas de publicidade e marketing, que a vendem como solução revolucionária, ao lado de 

outras supostas novidades propaladas pelo mercado publicitário, como transmedia storytelling, 

lovemarks ou live marketing. Novos conceitos ampliam de forma veloz o glossário anglófono 

do marketing, constituindo-se porém, na maioria das vezes, numa revisão e/ou ampliação 

conceitual de práticas tão antigas quanto a própria publicidade. Promovido pela Associação 

Brasileira de Marketing Promocional (AMPRO), o termo live marketing representa, por 

exemplo, um esforço de reposicionamento e valorização do marketing promocional e de 

eventos, enfatizando a interação ao vivo e em tempo real com o consumidor.13 Pela alcunha de 

Lovemarks, o CEO da Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts (2013), propõe uma cartilha 

contemporânea para a gestão da dimensão simbólica das marcas. E quanto ao transmedia 

storytelling, o fluxo de narrativas entre múltiplos meios com fins publicitários, apesar de 

potencializada pelas plataformas digitais, tem antecedentes desde a era do rádio. Michele 

Hilmes (1999, p. 103), relata que em 1931, a General Petroleum passou a patrocinar a 

radionovela Memory Lane, ambientada num pequeno vilarejo norte-americano, no fim do 

século XIX. Diante da dificuldade de inserir gasolina e diesel em uma trama de época, o 

patrocinador produziu uma edição do jornal da comunidade fictícia e distribuiu em sua rede de 

postos, num bem-sucedido caso de expansão da narrativa. 

Da mesma forma, a criação de conteúdos de entretenimento com propósitos 

promocionais, hoje conhecida como branded content, era, ainda que com algumas distinções, 

a prática mais usual de publicidade nos meios de radiodifusão até meados do século XX. Em 

The Sponsor, Erik Barnouw (1978), historiador da mídia estadunidense, reconstrói em uma obra 

seminal, um painel que retrata uma época em que a programação do rádio e da televisão era em 

grande parte escrita pelas agências de publicidade, sob a vigilância incisiva dos patrocinadores.  

Somente por volta dos anos 70, a adoção do modelo editorial pelas emissoras de rádio e TV, 

criaria a linha divisória entre conteúdos televisivos ou radiofônicos e a publicidade, ficando 

esta última limitada aos intervalos comerciais e ao formato de 30 segundos e seus derivados. 

                                                             
13 “Estamos falando de ações promocionais para o consumidor final, campanhas de incentivos para públicos 

intermediários, eventos e todos seus desdobramentos sejam eles on ou off-line. O live marketing está calcado na 

interatividade e experiência. As ações ocorrem sempre em tempo real e o feedback é imediato”, afirma Kito 

Mansano, presidente da AMPRO, em nota no Anuário Brasileiro de Marketing Promocional 2012. 

(PROMOVIEW, 2013, p. 17).  
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Movimento aqui chamado de compressão do audiovisual publicitário. No início do século XXI, 

a internet propicia uma retomada da produção de conteúdos publicitários em formatos diversos, 

através da apropriação de fórmulas e linguagens de produtos televisivos, cinematográficos e até 

amadores. Movimento este, aqui denominado por analogia de descompressão do audiovisual 

publicitário. A breve revisão histórica proposta tem como objetivo mostrar que o surgimento 

do branded content e esse processo de descompressão representam, portanto, um movimento 

muito mais cíclico, do que de ruptura. Ou um retorno a um momento histórico em que a fronteira 

entre a publicidade e o entretenimento era bem menos precisa. 

 

1.2.1 A PUBLICIDADE NO ÉTER: A ERA DOS CONTEÚDOS PATROCINADOS 

 

Nas primeiras décadas do século XX, a radiofrequência ainda era chamada de éter 

luminoso e somente em 1927, o regime jurídico de concessões adotado hoje no Brasil e em 

grande parte do mundo seria criado nos EUA (LAENDER, 2012). No centro das discussões, 

estava a questão da comercialização do espaço radiofônico e, consequentemente, a publicidade 

no éter14. Na primeira Conferência do Rádio em Washington (1924), a venda de espaço para 

fins comerciais era vista com repúdio, pois se acreditava que as ondas do rádio eram um bem 

público e deveriam servir a propósitos nobres como a política, o entretenimento cultural e a 

educação. Herbert Hoover, então Secretário de Comércio dos EUA, proferiu de forma veemente 

a sua rejeição à instauração da atividade publicitária no sistema de radiodifusão estadunidense:  

 

Eu acredito que a maneira mais rápida de aniquilar a radiodifusão seria destinar seu uso 

à publicidade direta. O leitor do jornal tem a opção de ler ou não um anúncio, mas se o 

discurso do Presidente for usado como a carne num sanduíche de dois comerciais de 

medicamentos não haverá mais rádio. (UNITED STATES DEPARTMENT OF 

COMMERCE, 1924, tradução nossa)15. 

  

Sendo o rádio visto como um importante bem de utilidade pública, a veiculação de 

mensagens de venda direta era mal vista pelo governo e pela sociedade, especialmente quando 

incluíam preços e endereço de lojas. Por isso mesmo, a mensagem promocional era diluída em 

conteúdos de interesse público oferecidos pelas marcas. 

                                                             
14 Ether advertising (BARNOUW, 1978, p. 15). 
15  “I believe that the quickest way to kill broadcasting would be to use it for direct advertising. The reader of the 

newspaper has an option whether he will read an ad or not, but if a speech by the President is to be used as the 

meat in a sandwich of two patent medicine advertisements there will be no radio left.” 
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Barnouw (1978, p. 19, tradução nossa)16 descreve a aurora do rádio estadunidense como 

um cenário caótico e desregulamentado, onde “as estações usavam materiais registrados, 

incluindo música, boletins da imprensa, ficção e poesia sem a permissão ou o pagamento de 

royalties. Tudo era visto como benefício público.” Exatamente em 28 de agosto de 1922, a 

WEAF, emissora pertencente à companhia telefônica AT&T, inaugura o modelo de venda de 

tempo para fins comerciais. Definida como uma “estação pedágio”17, a emissora não produzia 

programação própria, mas disponibilizava o canal para qualquer um que desejasse fechar um 

contrato e emitir seus próprios programas. Em menos de dois anos, a emissora tinha uma 

programação eclética, composta essencialmente de conteúdos de entretenimento e informação, 

idealizados por agências de publicidade para servir aos propósitos dos anunciantes. “Em um 

programa produzido para Mineralava [cosmético] da agência Rankin, a atriz Marion Davies 

falava sobre ‘Como eu me maquio para os filmes’ e oferecia fotos autografadas para aqueles 

que a escrevessem. As cartas chegavam em centenas.” Já a Gillette, “oferecia um discurso sobre 

moda em barbas desde os tempos medievais, culminando com o triunfo das seguras lâminas de 

barbear.” (BARNOUW, 1978, p. 16-17, tradução nossa)18. 

Os conteúdos patrocinados foram se tornando paulatinamente a base da programação 

radiofônica estadunidense e as práticas de fusão da mensagem promocional com o 

entretenimento foram se sofisticando em esquemas utilizados até hoje. Um exemplo é o 

merchandising envolvendo prova de compra. Em 1930, “aproximadamente 418.000 pessoas 

enviaram o rótulo de uma lata de Ovaltine [achocolatado enriquecido] para ganhar uma foto da 

heroína da série Little Orphan Annie.” (BARNOUW, 1978, p. 26, tradução nossa)19. O autor 

também registra que nessa época, os programas de maior audiência eram batizados com as 

marcas dos seus patrocinadores, como The Palmolive Hour, The General Motors Family Party 

e Ford Sunday Evening Hour. Sem utilizar apelos comerciais explícitos, os patrocinadores 

“eram vistos como patronos das artes no estilo renascentista.” (BARNOUW, 1978, p. 40, 

tradução nossa)20. No Brasil não foi diferente. Queiroz (2006, p. 18) lembra que  

 

                                                             
16 “And stations had used copyrighted material including music, news bulletins, fiction, and poetry, without 

permission or tought of royalties. It was all considered a benefaction.” 
17 Toll-station 
18 “In a program produced for Mineralava by the Rankin agency, the actress Marion Davies talked about ‘How I 

Make Up for the Movies’ and offered autographed photos to those writing in. Letters came by the hundreds.” / 

“Gillette provided a discourse on fachions in beards since mediaeval times, culminating in the triumph of the 

safety razor.” 
19 “Some 418,000 sent the folder from an Ovaltine can to get a Picture of the heroine of The Little Orphan Annie 

series.” 
20 “They were seen as patrons of the arts, Renaissance-style.” 
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é de 1941 uma das mais bem-sucedidas campanhas publicitárias criadas em São Paulo, 

cujo recall existe ainda hoje. A criação do personagem Jeca Tatu, pelo escritor Monteiro 

Lobato [figura 4], que adoeceu e na época foi convencido pelo comerciante Candido 

Fontoura a experimentar o seu Biotônico Fontoura. Lobato melhorou e como retribuição 

criou o personagem [...]. Lobato publicou na época 10 milhões de exemplares do seu 

almanaque, popularizando o tema e tornando o seu personagem e o seu produto best-

sellers da propaganda brasileira.  

 

 

 

Figura 4 - Monteiro Lobato e Jeca Tatu em anúncio dos produtos Fontoura (Almanaque do  

                     Biotônico, 1935)21 

 

O autor lembra também dos irmãos Lever, que em parceria com a Gessy, “passaram a 

investir maciçamente em radionovelas e depois em telenovelas, associando a Gessy Lever à 

difusão desses produtos culturais” (QUEIROZ, 2006, p. 19). Processo, aliás, similar à criação 

das soap-operas norte-americanas. Essa relação de equilíbrio entre marcas, emissoras e público 

atravessou a transição para a TV, porém teria o prenúncio do seu fim na década de 40, com o 

fim da segunda guerra mundial. 

 

1.2.2 A PUBLICIDADE NO ECRÃ: A ERA DO INTERVALO COMERCIAL 

 

                                                             
21 Disponível em: <http://www.miniweb.com.br/literatura/artigos/jeca_tatu_historia1.html>. Acesso em 27 set. 

2013. 
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Na década entre 1945-55, a televisão se sobrepôs velozmente às outras mídias e tomou 

para si a quase totalidade da atenção e das verbas dos anunciantes. Porém, o meio televisivo 

trouxe mudanças fundamentais à relação entre emissoras e patrocinadores. Por uma série de 

fatores, o modelo de patrocínio único foi sendo paulatinamente substituído pelo patrocínio 

múltiplo de programas, até chegar à era do intervalo comercial, que poria um fim efetivo na 

prática da elaboração de conteúdos por agências e anunciantes. Entre estes fatores destacamos 

quatro: a ênfase excessiva da dimensão promocional dado aos conteúdos patrocinados na TV; 

o aumento galopante dos custos de produção; a pressão por uma postura mais editorial das 

emissoras; e de forma bastante decisiva, os escândalos revelados ao público sobre a 

manipulação dos programas de acordo com a conveniência dos anunciantes (BARNOUW, 

1978; TURNER, 2004; RUSSEL, 2007). 

Com o fim da segunda guerra, teve início nos EUA uma explosão do consumo de bens, 

que coincidiu com a aurora da televisão. Se no rádio, a presença do patrocinador era sutil, 

assumindo a forma de um gentil mecenato, na TV, a interrupção de shows para demonstração 

de produtos e preços se tornaria uma prática comum. “Essa explosão no consumo de bens [...] 

elevou o número, extensão e estridência dos comerciais, e trouxe de volta muito da atmosfera 

de ‘casa de leilões’ do começo dos anos 30.” (BARNOUW, 1978, p. 42, tradução nossa)22. O 

autor se refere ao tipo de publicidade de cunho mais apelativo ou varejista que ainda hoje, abusa 

da complacência dos espectadores televisivos. Quanto aos custos, tornaram-se insustentáveis 

para um único patrocinador, por conta da substituição gradual dos programas ao vivo em 

auditório pela teleficção gravada. De forma particular, aquela de ação e aventura, que 

demandava investimentos próximos aos das grandes produções cinematográficas.  

Em paralelo a essas transformações, a discussão em torno da independência editorial da 

TV já mobilizava órgãos federais, imprensa e opinião pública. Uma discussão que, aliás, havia 

sido iniciada já em torno das produções radiofônicas. De forma básica, tratava-se de rumores e 

especulações sobre a manipulação de assuntos polêmicos, como questões raciais e políticas, 

que de alguma forma denegrissem a imagem dos patrocinadores. Essas revelações vieram à 

tona especialmente em um estudo sobre processos decisórios da programação televisiva 

empreendido em 1959 pela Federal Communication Comisssion (FCC). Interrogados pelo 

                                                             
22 “This consumer goods explosion, [...] increased the number, lenght, and stridency of commercials, and borught 

back much of the ‘pawnshop’ atmosphere of the early 1930’s.” 
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órgão federal, vários executivos de agências de publicidade revelaram o poder manipulativo 

dos patrocinadores sobre todos os aspectos da produção dos conteúdos.23 

Porém, a discussão ganharia corpo em 1959, com uma série de escândalos sobre os quiz 

shows, um dos tipos de programas mais populares na época. No mais conhecido deles, 

descobriu-se que a Revlon, marca patrocinadora do quiz The $64,000 Question, forjava a 

derrota e vitória dos candidatos de acordo com sua conveniência. Todas essas revelações  

 

[...] vieram à tona num momento em que cada emissora exibia apenas quinze minutos 

de noticiários noturnos e não tinham séries regulares de documentários; o ‘escapismo 

massivo’ foi severamente condenado. Algumas testemunhas clamavam por um 

‘divórcio pleno’ entre programas e influência do anunciante. (BARNOUW, 1978, p. 55, 

tradução nossa)24.  

 

A esse conjunto de fatores se somava o desejo de autonomia criativa e editorial das 

próprias emissoras. Sylvester L. Weaver Jr., então vice-presidente da NBC, fomentou tal 

discussão ao clamar por um “modelo de revista” ou “um sistema em que os patrocinadores 

apenas comprariam inserções em programas produzidos pelas emissoras, sob o controle das 

emissoras.” (BARNOUW, 1978, p. 47, tradução nossa)25. 

A década de 60 foi marcada então pela transição de uma programação pensada e 

produzida por agências e anunciantes, para a autonomia das emissoras na elaboração e produção 

de seus conteúdos, de forma que  

 

[...] por volta de 1970 as relações econômicas entre emissoras e patrocinadores estavam 

focadas quase que inteiramente na compra e venda de spots, de 30 e 60 segundos em 

sua maioria. [...] De forma geral, os negócios televisivos se assentaram na compra e 

venda de espaços – espaços de 30 ou 60 segundos – de uma programação em rede. Isso 

afetou toda a programação. O ‘programa sustentado’ desapareceu da terminologia das 

emissoras.” (BARNOUW, 1978, p. 68, tradução nossa)26. 

 

                                                             
23 Barnouw apresenta algumas transcrições desses interrogatórios. Em um desses exemplos, Richard A. Pinkham, 

então vice-presidente da agência Ted Bates, esclarece que uma das estratégias utilizadas por um fabricante de 

cigarros com filtro, era apresentar personagens virtuosos usando seu produto e os vilões, os cigarros sem filtro, 

numa estratégia de manipulação deveras subliminar. (BARNOUW, 1978, p. 55). Já na série de documentários 

históricos Cavalgade of America, patrocinada pela Du Pont, estavam proibidos temas considerados controversos 

e socialistas, a exemplo da luta dos afro-americanos ou das questões trabalhistas. (BARNOUW, 1978, p. 34). 
24 “Their testimony came at a time when each network carried only fifteen minutes of evening News and was 

without a regular documentary series; the massive ‘escapism’ was roundly condemned. Some witness demanded 

‘total divorce’ of programs from advertiser incluence.” 
25 “He argued for a ‘magazine concept’ – a system under wich sponsors would buy only inserts in programs 

produced by the networks, under network control.” 
26 “By the 1970’s network-sponsor economic relations focused almost entirely on the buying and selling of spots 

– mostly in 30-second and 60-second units. [...] By and large, television business had settled down to the buying 

and selling of gaps – 30-second and 60-second gaps – in a network schedule. [...] It envolved virtually the entire 

schedule. The ‘sustaining program’ had disappeared from broadcasting terminology.” 
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O spot ou filme publicitário de 30 segundos permanece até hoje como o paradigma da 

publicidade na televisão. Em termos de linguagem e produção, tem sido objeto de inúmeras 

análises, quase sempre em torno da sua intertextualidade com a linguagem cinematográfica 

(RIBEIRO, 2008; COVALESKY, 2003; RIBARIC, 2009; ANEAS, 2010). Ramonet (2000, p. 

63) sintetiza com precisão essa fórmula que já atravessa décadas e se baseia na junção de um 

“suporte ficcional” e uma “mensagem comercial”:  

 

o spot publicitário é antes de tudo um espetáculo. É construído como um esquete e é 

quase exclusivamente fundado numa figura augusta, e breve, do cinema burlesco: a gag. 

Ele integra o produto, cujos méritos elogia, numa dramatização que termina 

inevitavelmente num happy end, isto é, precisamente a descoberta do produto-milagre 

que permite aceder à felicidade. 

 

A intertextualidade do spot com o cinema é ratificada pelo autor também com a 

lembrança de que essa estrutura poética teve como criadores os pioneiros da arte 

cinematográfica, como Georges Méliès e os próprios irmãos Lumière, que desde 1904 já 

criavam “filmetes” baseados em esquetes cômicos, onde “o nome da marca só aparece no fim 

do episódio, uma vez que os espectadores são subjugados pela ação.” (RAMONET, 2000, p. 

39). O spot publicitário encontra-se ainda hoje em uma contínua ascensão estética, em que sua 

linguagem, narrativa e efeitos são cada vez mais burilados, a fim de destacá-los da pesada carga 

de estímulos visuais a que o indivíduo contemporâneo é exposto. Mas é exatamente a saturação 

audiovisual que vem sendo apontada como fator primordial para a falência de sua eficácia a 

partir do final do século XX. 

O próprio Ramonet (2000, p. 33) alerta para o fato de que “o sistema de comunicações 

de massa se encontra engasgado, obstruído pela massa de comunicações que ele mesmo emite. 

Assim, a televisão francesa, abrangendo todos os canais, difundiu em 1999, mais de 500.000 

spots.” Mais recentemente, um estudo realizado pela Simulmedia27 em 2012 revelou que “até 

75% de todos os comerciais veiculados na TV dos Estados Unidos são vistos por apenas 20% 

da audiência” (AMERICANOS..., 2012). Já no Brasil, um estudo do Ibope Media mensura que 

no primeiro semestre de 2012, “o espectador de TV aberta da cidade de São Paulo teve a 

possibilidade de assistir 1017 novos comerciais entrarem no ar a cada mês.” (AGÊNCIAS..., 

2012). Certamente um número em muito superior à capacidade de retenção máxima de qualquer 

espectador. À evidente saturação somam-se outros fatores, formando um quadrângulo 

esquematizado por Schwartz (2002, p. 75) como “saturação, cliques, cinismo e concorrência”. 

                                                             
27 Com sede na cidade de Nova York, a Simulmedia é uma empresa especializada na mineração de dados da 

audiência da TV nos Estados Unidos. <http://www.simulmedia.com>.  



35 

 

Através do esquema, Schwartz refere-se, respectivamente, à saturação das mensagens 

publicitárias, às possibilidades técnicas de dribá-las28, às mudanças sócio-comportamentais que 

tornam o público menos permeável ao código persuasivo da publicidade e, por fim, à migração 

do público para a internet e sua consequente pulverização.  

 

1.2.3 A PUBLICIDADE NA WEB: A ERA DO BRANDED CONTENT 

 

Para Cappo (2004, p. 83), o declínio da eficácia do intervalo comercial é evidente: 

“Atualmente é muito mais difícil um comercial nos fazer rir ou chorar, fazer recuar de espanto 

ou inclinar a cabeça concordando, acreditar no produto anunciado e comprá-lo. Já vimos de 

tudo. Estamos saturados de propaganda. Talvez nos tenhamos tornado imunes à propaganda”. 

Schwartz (2002, p. 75, grifo nosso) complementa lembrando que “estudos sucessivos revelaram 

que os cidadãos estão mostrando níveis permanentemente elevados de cinismo em relação a 

tudo que diz respeito à vida pública, incluindo o processo político, o sistema judiciário, os meios 

de comunicação de massa e a publicidade.” Russel (2007, p. 7) cita as tecnologias que 

possibilitam o espectador driblar os intervalos comerciais, a exemplo do vídeo-on-demand 

(VOD), personal video recorders (PVRs) e TiVo. E lembra que tanto os canais de VOD quanto 

a TiVo passaram a desenvolver programas de marca de longa duração, como forma de continuar 

gerando verba publicitária. 

Enquanto nas mídias tradicionais a publicidade pouco pode fazer para a reversão da 

notória perda de sua eficácia, é na internet que o setor vem trabalhando na experimentação na 

expansão de suas fronteiras, tirando proveito das possibilidades de interação, participação e 

convergência da web 2.0. Cunhado em 2003 por Tim O’Reilly, o conceito de web 2.0 se refere 

à revolução trazida à internet pelo surgimento das plataformas virtuais, de arquiteturas voltadas 

para a participação e do aproveitamento da inteligência coletiva (O’REILLY. 2005). Atributos 

estes fundamentais para a criação das tecnologias de participação social (CHAKA, 2010), entre 

as quais se situam as plataformas de redes sociais. Para Chaka, tecnologias de participação 

social (TPSs) representam a nova geração das comunicações mediadas por computador (CMCs) 

e se distinguem por permitir aos usuários participação coletiva, colaboração em massa e 

interatividade social (CHAKA, 2010, p.628).  

Dentre as TPSs, destacam-se aqui, as plataformas de distribuição de vídeos, ferramentas 

indispensáveis para a circulação da produção audiovisual gerada pela prática do branded 

                                                             
28 Seja com o controle remoto ou com recursos oriundos da digitalização da TV, como digital video recorders 

(DVRs). 
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content. De todas, a mais popular é o YouTube. Comprado pelo Google em outubro de 2006, o 

YouTube oferece ao audiovisual em geral, e em particular ao audiovisual publicitário, um 

ambiente particularmente rico em termos de dinâmicas de exibição e recepção. Especialmente 

pela sua ampla polivalência enquanto plataforma, que além de abrigar conteúdo exclusivo, 

tornou-se suporte alternativo para conteúdo de mídias já consolidadas como o rádio, a TV e o 

cinema, além de ser uma rede social em potencial. A plataforma tornou-se assim um “caldeirão” 

onde convivem conteúdos institucionais e privados, amadores e profissionais, eruditos e 

populares e onde todas essas fronteiras perdem definição.  

Para Burgess e Green (2009), o YouTube é o espaço onde essas categorias não só 

“coexistem e colidem”, como também “convergem”. Ainda segundo os autores, para o público, 

a distinção entre conteúdos de usuário e de mídias tradicionais é difusa, pois “na prática, esses 

vídeos são quase indistinguíveis e, para alguns participantes, o papel que desempenham é o 

mesmo” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 62). Dentro desse ambiente de práticas diversas de 

apropriação e ressignificação, também circula uma parcela significativa de conteúdos 

publicitários, incluindo aí aqueles gerados pela prática do branded content: são webséries, 

paródias, curtas e até vídeos documentais, que revelam novos rumos, possibilitados pela 

flexibilidade de duração e ausência dos custos de veiculação na plataforma. Aproveitando-se 

desse contexto de fronteiras difusas, a publicidade emula conteúdos de entretenimento dos mais 

variados formatos, sendo compartilhada e reproduzida de forma espontânea, reiterando o 

processo de ressignificação acima mencionado.  

A consolidação da web 2.0 como espaço de convergência ou metameio para todo tipo 

de conteúdo midiático, vem reconfigurando o ecossistema das mídias de forma análoga à 

ocorrida com o surgimento do rádio e, posteriormente, da televisão. Porém, a própria 

perspectiva histórica aqui descrita seria suficiente para intuir que a chegada de uma nova mídia 

não aniquila a anterior. Ainda que o seu surgimento possa deslocar fundamentalmente os usos 

e funções das outras, elas terminam por se complementar e conviver em novos arranjos. 

Fenômeno definido por Jenkins (2009) como convergência midiática. Através da prática do 

branded content, a publicidade se utiliza da convergência midiática para multiplicar os pontos 

de contato dos consumidores com uma mesma campanha, bem como para ampliar as 

possibilidades de engajamento, tirando proveito das potencialidades específicas de cada mídia 

e utilizando, para tanto, estratégias transmidiáticas29. Para Jenkins, a convergência é um 

                                                             
29 Não confundir com narrativas transmidiáticas (c.f. SANTOS, 2012). A análise sistemática de casos de branded 

content revelou que o uso do transmedia na publicidade opera-se muito mais em nível estratégico do que narrativo. 
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fenômeno mais cultural do que tecnológico, que “exige que as empresas de mídia repensem 

antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto 

decisões de programação, quanto de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como 

passivos, os novos consumidores são ativos.” (JENKINS, 2009, p. 47). De fato, termos como 

adesão, engajamento e participação vêm ganhando relevância na literatura do marketing e da 

publicidade, sempre com o intuito de disputar a atenção desse novo receptor, munido do poder 

de assistir o que quiser, no momento que quiser.  

 

1.3 COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO 

 

É no ambiente midiático consolidado pela internet que ocorre o recrudescimento dos 

conteúdos de marca, em um processo análogo àquele dos primeiros tempos do rádio e da 

televisão. Naquele momento, a radiodifusão era um ambiente novo e em processo de 

regulamentação, servindo de plataforma para todo tipo de experimentação. A ausência de 

regulamentação definida e de linhas e compromissos éticos e editoriais tornaram o solo fértil 

para o uso indiscriminado do espaço por práticas publicitárias que se mesclavam e se 

confundiam com conteúdos informativos e de entretenimento. Naquele momento, a audiência 

era bastante avessa à interrupção da programação para a inserção de reclames. O que levou 

anunciantes e agências a fabricarem conteúdos em que alocavam a mensagem promocional de 

forma menos perceptível. A internet encontra-se hoje em fase de intensos debates sobre sua 

regulamentação e é, assim como o rádio em suas primeiras décadas, um ambiente hostil à 

intervenção publicitária compulsória, a exemplo dos web banners e anúncios de vídeo true 

view30. Para se integrar, a publicidade usa mais uma vez a fabricação de conteúdos próprios, 

definidos agora como branded content.  

A análise histórica esclarece os conceitos de compressão e descompressão do 

audiovisual publicitário propostos nesta pesquisa. A compressão ocorre com a regulamentação 

dos meios de comunicação e da atividade publicitária neles desenvolvidas. A necessidade de 

garantir a independência e autonomia das emissoras de rádio e TV conduziu à criação da linha 

divisória entre conteúdos editoriais e a publicidade. A mensagem publicitária é restrita então ao 

intervalo comercial, que é repartido e vendido a diversos anunciantes, criando dessa forma o 

                                                             
Do nosso corpus analítico, por exemplo, não detectamos um uso consistente desses recursos com o fim de expansão 

de uma narrativa.  
30 Comercial executado antes ou durante a exibição de um vídeo no YouTube, assistido compulsoriamente pelo 

usuário durante cinco segundos, momento em que ele pode então continuar assistindo ou pulá-lo. Disponível em: 

< http://www.youtube.com/yt/advertise/our-solutions.html>. Acesso em 25 mai. 2012. 

http://www.youtube.com/yt/advertise/our-solutions.html
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spot de 30 segundos. Além da evidente redução temporal, o termo também se refere à redução 

de uma vasta gama de produtos audiovisuais, incluindo desde documentários até musicais e 

shows de variedades, em um único produto midiático, separado da programação pelo uso de 

vinhetas. 

A descompressão ocorre no atual ambiente das mídias digitais, ainda em processo de 

regulamentação, em que o audiovisual publicitário volta a assumir, através da prática do 

branded content, formatos e linguagens variados, sempre através da apropriação da linguagem 

dos conteúdos de entretenimento. As novas práticas surgidas do encontro da publicidade com 

o ambiente digital, mais particularmente sob a égide do branded content, trazem de volta à 

produção audiovisual publicitária, a diversidade de gêneros do começo do século XX. E é esse 

momento de liberdade temporal, ampla variedade de formatos e inúmeras possibilidades de 

experimentação que aqui se define como descompressão dessa produção audiovisual. Junto a 

esse movimento cíclico, são retomadas também discussões éticas sobre a utilização de práticas 

publicitárias que aderem ao fluxo de produtos audiovisuais de forma cada vez menos explícita. 

 

1.4 PERSPECTIVA ÉTICA 

 

A publicidade no éter apresentava uma forte imbricação com os conteúdos de 

entretenimento. Desde a trade-name publicity31 até a produção de programas pensados, 

roteirizados e produzidos por anunciantes e agências em pleno horário nobre. Os abusos 

decorridos desse excesso de poder, incluindo aí os escândalos envolvendo os quiz shows, 

aliados ao desejo natural das emissoras por uma maior autonomia editorial, conduziram à 

criação do intervalo comercial e a consequente compressão do audiovisual publicitário. Turner 

(2004, p. 14, tradução nossa)32 relata que a partir desses escândalos, 

 

nossa inocência sobre a televisão foi destruída, e isso foi como o último prego no caixão 

para o sistema de patrocínio único. Por volta de 1968 menos que 3% da programação 

em rede era criada por anunciantes, e aqueles poucos que resistiram tiveram que 

suportar o controle e o escrutínio crescentes das emissoras. 

 

                                                             
31 Ato de “batizar” um programa com o nome do seu patrocinador, como The Palmolive Hour ou The General 

Motors Family Party. Nesta prática, o patrocinador usualmente exercia pouca influência sobre o conteúdo, 

colocando-se mais como um patrono. 
32 “Our innocence about television was shattered, and it drove the last nail in the coffin of the single-sponsored 

program. By 1968, fewer than 3% of network programs were created by advertisers, and those few endured 

increasing control and scrutiny by the networks.” 
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A descompressão da produção audiovisual publicitária representada pela prática do 

branded content traz de volta um panorama de ampla interseção entre publicidade e conteúdos 

de entretenimento, de uma forma tão pervasiva quanto aquela dos conteúdos patrocinados. 

Publicado em 1934, Our Master’s Voice de James Rorty é um virulento manifesto, ironicamente 

escrito por um ex-redator publicitário, sobre os excessos de influência da publicidade sobre a 

liberdade editorial, bem como sobre a opinião da imprensa e a opinião pública naquela época: 

 

A vasta circulação [de publicações impressas] é mantida por políticas editoriais ditadas 

pelas exigências dos anunciantes. [...] Artigos, ficção, poesia etc., são concebidos como 

‘entretenimento’. Isso significa que temas controversos são evitados. O fato social 

contemporâneo não é adequadamente relatado, interpretado ou criticado. (RORTY, 

1934, p. 17, tradução nossa)33.  

 

Na mesma obra, Rorty relata um estudo empreendido por ele próprio, baseado na análise 

de conteúdo das 13 maiores revistas estadunidenses, investigando se existia apelo promocional 

além dos anúncios, ou seja, nas seções editorias das mesmas. Entre alguns dos resultados, ele 

revela que 13% desse conteúdo editorial era devotado à promoção de consumo ou à chamada 

propaganda editorial. O estudo revelava também que o esnobismo, ou o apelo de diferenciação 

social baseado no consumo, era tema de 22% de todo o conteúdo analisado nas 13 revistas. São 

dados que demonstravam a influência da publicidade sobre sistemas comunicacionais 

sustentados pelo modelo de exploração comercial.  

A discussão ética sobre a prática do branded content gira em torno do mesmo ponto: a 

linha divisória entre conteúdo editorial e promocional e, mais especificamente, a percepção ou 

não desta pelos seus receptores. Pra Russel (2007, p. 18, tradução nossa)34, “o advertainment 

se situa em uma zona nebulosa da regulação. Especialmente, porque as leis de divulgação do 

patrocínio contemporâneo revelam um foco nas tecnologias do passado e falham ao operar na 

mídia eletrônica.” Questionada sobre sua opinião sobre a popularização do branded content, 

Amy Mitchell, diretora do Pew Research Center, ressalta o processo de esvanecimento dessa 

fronteira:  

 

Acho que o pior, nesse sentido, á a dúvida sobre a transparência disso para a audiência. 

Como tornar mais evidente para os leitores que branded content e informe publicitário 

são propaganda, e não jornalismo? [...] Precisa ficar claro naquele espaço, esteja na 

                                                             
33 “The huge circulations are maintained by editorial policies ditacted by the requirements of the advertisers. [...] 

Articles, fiction, verse, etc. are conceived of as ‘entertainment’. This means that controversial subjects are 

avoided. The contemporary social fact is not adequated reported, interpreted, or criticized.” 
34 “Advertainment falls in a grey área of regulation. Mainly, this is because today’s sponsorship disclosure laws 

focus on yesterday’s technology and fail to operate in the eletronic media.” 
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revista ou na internet, se aquilo é um conteúdo produzido por uma empresa ou para a 

empresa. (MITCHELL, 2012). 

 

A presença de um longa-metragem entre os casos aqui estudados pode revelar um entre 

vários pontos de ruptura dessa linha. Lançado nos cinemas da Grécia e tendo gerado uma 

bilheteria de 997.852 dólares35, Love in the end é o cume de uma estratégia de branded content 

desenvolvida pela agência Ogilvy Atenas para os chocolates Lacta no mercado grego. O fato 

de o produto em questão ter obtido uma expressiva audiência pagante, revela o caráter híbrido 

do branded content. Obra cinematográfica em sua forma, mas dotada da função publicitária, o 

longa da Lacta revela a necessidade de rediscussão da ética publicitária.  

Vale ressaltar, no entanto, que o filme citado, assim como todos os outras casos do nosso 

corpus, trazem a presença, ainda que sutil, das respectivas marcas. Usualmente como instância 

que oferece, inspira ou propõe a elaboração dos conteúdos. Diante de uma sociedade cada vez 

mais cética ou cínica em relação aos meios de comunicação de massa e à própria publicidade 

(SCHWARTZ, 2002, p. 75), acreditamos que seus espectadores têm a consciência de estar 

consumindo um conteúdo de cunho promocional. O que torna questionável a ideia de 

consumidores passivos ou vitimados pelo assédio da publicidade. 

Essa relação dialógica entre as audiências e os contéudos publicitários pode ser melhor 

entendida através da antropologia do consumo. McCracken (2012, p. 116) explica que a 

publicidade opera exatamente na transferência de significados do “mundo culturalmente 

constituído para os bens de consumo”. Para o mesmo autor, o processo se completa na recepção. 

Nesse caso, “o movimento dos significados dos bens de consumo para o consumidor individual 

é alcançado por meio de esforços do consumidor. Assim o significado circula pela sociedade 

de consumo.” Ao invés de vítimas, esta perspectiva apresenta, pelo contrário, consumidores 

empenhados em um processo de forma ativa, utilizando estes significados para a construção de 

suas próprias identidades. A publicidade é perspicaz em captar anseios coletivos e devolvê-los 

em forma de micronarrativas e modelos de comportamentos esquemáticos. Torna-se, assim, 

fonte dos significados mais simples, imediatos e prontos para o uso.  

 

Os consumidores buscam algo para usar na construção do self, da família, da 

comunidade. Não procuram significados com ‘S’ maiúsculo ou a noção existencial do 

termo. Buscam pequenos significados, conceitos do que é ser homem ou mulher, 

conceitos do que é ser de meia-idade, conceitos do que é ser pai, conceitos do que é ser 

criança e o que uma criança está se tornando, conceitos do que é ser membro da 

comunidade e do país. Esses são os projetos que nos preocupam numa base contínua. 

                                                             
35 Dado divulgado pelo Box Office Mojo. Disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/intl/greece/yearly/>. 

Acesso em 13 set. 2013. 

http://www.boxofficemojo.com/intl/greece/yearly/
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Essas são nossas preocupações num tempo e espaço que tem dado ao indivíduo 

liberdade para a definição do self. (McCRACKEN, 2012, p. 177). 

 

Em outras palavras, é possível detectar uma união consciente entre consumo, conteúdos 

publicitários e o self contemporâneo. Dentro de uma perspectiva mais crítica, porém, essa união 

é vista como a causa da fragmentação e inconsistência deste self. Desviando-nos de tal 

determinação causal, notamos como problema, a falta das referências sólidas de outrora36. O 

que levaria as pessoas a encontrar nas imagens arquitetadas para a sedução dos sentidos, 

incluindo aí a publicidade, uma dose de material simbólico ineditamente farta e disponível. 

Culminando por fazer disso a principal matéria-prima da construção de suas identidades. 

Segundo Salecl (2005, p. 15), “hoje, o verdadeiro ‘eu’ é cada vez mais autoconstruído e, mais 

do que isso, é um projeto individual [...] e a ênfase não está na determinação social, mas no 

projeto de autofabricação.” Para Bauman (2008, p. 144), o “peso da construção e desconstrução 

da identidade” é aliviado pela aquisição de modelos identitários prontos e fornecidos pelo 

mercado: “Por que se acomodar com aquilo que já terminamos de construir, se novos kits 

automontáveis prometem excitações nunca antes experimentadas e – quem sabe? – a abertura 

de portas que levam a delícias nunca antes usufruídas?”.  

O uso de conteúdos publicitários como fonte de significados, aspirações e modelos 

sociais não é nenhuma novidade. E uma análise crítica desse fenômeno ultrapassa nossa 

intenção. Porém, acreditamos mais na autonomia da recepção do que numa suposta influência 

hipodérmica dos media. Nesse sentido, a crescente preponderância da publicidade enquanto 

“produto de consumo e evidência de uma cultura” (BAUDRILLARD, 2005, p. 292) pode ser 

vista muito mais como uma consequência, do que como a causa da inconsistência das relações 

sociais contemporâneas. Não nos furtamos, no entanto, de apontar aqui as implicações éticas, 

psicológicas e sociais resultantes de uma prática que transforma a publicidade em um produto 

midiático e, consequentemente, cultural.  

De um lado, a perspectiva histórica aqui traçada torna historicamente evidente uma 

influência perniciosa da publicidade sobre os media, resultando em perda da sua autonomia 

editorial, manipulação dos seus conteúdos de acordo com interesses promocionais e comerciais, 

além da preponderância do entretenimento sobre o fato social e a reflexão. De outro, a 

publicidade continua sendo o principal fator de viabilização de suas produções. Acreditamos 

aqui que as discussões éticas e regulatórias devam girar em torno de um ponto de equilíbrio 

entre os polos positivo e negativo da publicidade. Não deixando de levar em consideração uma 

                                                             
36 Família, religião, padrões sociais, para citar algumas delas. 
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relação mais consciente do que hipodérmica do público com seus conteúdos. Em relação ao 

branded content especificamente, acreditamos que sejam necessários estudos para avaliar a 

percepção do público sobre os conteúdos resultantes da prática. Avaliando de que forma esses 

produtos simbólicos são consumidos, bem como os usos e apropriações dos espectadores sobre 

os mesmos. A compreensão dessa relação pode revelar se o espectador contemporâneo das 

mídias digitais, mas particularmente o público jovem e hiperconectado, possui um 

discernimento claro entre o que é conteúdo editorial e promocional, bem como de que forma os 

valores embutidos nestes últimos são utilizados na construção de suas identidades e visões de 

mundo. O tratamento mais aprofundado destas questões certamente foge do escopo aqui 

proposto. Mas não se pode deixar de ressaltar a relevância dessas discussões e, ao mesmo 

tempo, sinalizá-las como potenciais ângulos de estudo para a prática do branded content. 

 

1.5 DELIMITANDO O ESTUDO 

 

Durante o início desta pesquisa, mais exatamente no primeiro trimestre de 2012, o 

Cannes Lions, festival internacional dedicado à criatividade publicitária, lançava a categoria 

Branded Content & Entertainment Lions. O festival é uma das instâncias máximas de 

consagração do campo publicitário, tanto por seus 60 anos de tradição, como por sua 

abrangência global. A seleção de objetos pelo festival representava, portanto, um importante 

atestado da qualidade e engenhosidade estratégica dos casos analisados.  

Para o festival, a prática do branded content é definida como “a criação de conteúdo 

original por uma marca [...] com o objetivo de oferecer mensagens promocionais, engajando o 

consumidor através de plataformas de conteúdos relevantes, ao invés dos métodos tradicionais 

de publicidade.” (BRANDED CONTENT..., 2012). A categoria em questão é dividida em 10 

subcategorias, que têm como objetivo contemplar toda a gama de variações de estratégia e 

linguagem envolvidas na prática do branded content. A subcategoria A01, por exemplo, premia 

o melhor conteúdo ficcional criado em torno de uma marca. Enquanto a A02, o melhor conteúdo 

não-ficcional, a exemplo dos reality shows e documentários. Uma campanha pode disputar 

leões de ouro, prata e bronze em várias destas subcategorias, além de um grand prix por 

categoria.  

Voltando aos objetivos desta pesquisa, um dos seus focos de interesse é exatamente a 

produção espectatorial e sua utilização enquanto fator de circulação dos conteúdos no ambiente 

digital. Diante desse intuito, nenhuma outra subcategoria se revelou tão instigante e produtiva 

quando a A04 – Best use or integration of user-generated content, que premia os casos que, 
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além da adesão estética, convidam seu público à participação através de esquemas de criação 

colaborativa. São campanhas que, tirando proveito das tecnologias de participação social, 

integram a participação de usuários em seus produtos finais ou têm como produtos finais a 

própria produção dos usuários, num processo ainda mais intenso de colaboração.  

A subcategoria em questão teve seis finalistas em 2012 (ver Anexo 2), todos agraciados 

com troféus de ouro, prata e bronze. Em 2013, foram nove finalistas (ver Anexo 2), dos quais 

sete premiados. O universo de treze vencedores foi considerado extenso para uma análise mais 

aprofundada, levando em conta tanto uma provável repetição das estratégias utilizadas, como 

os limites de uma dissertação. Por isso, optou-se aqui pela análise mais aprofundada de uma 

amostra dessa produção, buscando os seus casos mais representativos. Como critérios de 

escolha foram adotados:  

a) A colocação desses produtos na premiação do festival, buscando os melhores 

posicionados através do nível dos troféus obtidos (grand prix, ouro, prata, bronze); 

b) A qualidade estética dos produtos ou seu nível de elaboração estético-visual, bem 

como a sua relação dialógica com outras linguagens e sua imbricação com os campos da cultura 

e do entretenimento. Em outras palavras, a capacidade desse produto extrapolar o caráter 

meramente promocional e/ou mercadológico, resultando em um maior potencial de ser 

percebido e fruído mais como entretenimento e cultura, do que como conteúdo publicitário; 

b) A engenhosidade das suas estratégias para o engajamento e participação, em 

particular a forma como o conteúdo gerado por usuários se encaixa em sua narrativa, bem como 

abre possibilidades para a sua pervasividade; 

Dessa forma foram selecionados entre os ganhadores de 2012, as campanhas vencedoras 

dos leões de ouro37, a saber The Beauty of a Second e New York Writes Itself. Dos casos de 

2013, foi selecionada a campanha vencedora do grand prix da categoria Branded Content, The 

Beauty Inside38; as campanhas laureadas com ouro, Building the People’s Car e Yes, Virginia, 

the Musical. E, a campanha laureada com prata, Love in the end. Utilizamos o critério de 

premiação para a classificação das campanhas e os outros dois critérios como filtro para 

estabelecer a quantidade de campanhas analisadas de cada edição. Dessa forma, decidimos entre 

os selecionados de 2013, por exemplo, parar em Love in the End, pois entre os laureados com 

bronze nenhum caso oferecia uma nova estratégia de adesão estética ou de engajamento 

                                                             
37 Prêmio máximo atingido pelos vencedores da subcategoria em questão na edição de 2012. 
38 The Beauty Inside foi premiada no total com três grands prix. Além da categoria Branded Content, nas categorias 

Film e Cyber. Além disso, conquistou dois leões de ouro, quatro de prata e hum de bronze. Disponível em: < 
http://www.pereiraodell.com/work/inside-beauty>. Acesso em: 15 set. 2013. 

http://www.pereiraodell.com/work/inside-beauty
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diferente daqueles já selecionados. Seguindo a mesma lógica, os vencedores do ouro foram 

nosso ponto de corte entre os selecionados de 2012. O que resultou em uma amostra de seis 

casos. O fato desta amostra conter mais casos de 2013 deve-se tanto ao aumento do número de 

inscritos, como à sofisticação das estratégias de imbricação da mensagem promocional com o 

entretenimento, chegando ao extremo de Love in the end: um longa-metragem campeão de 

bilheteria por duas semanas consecutivas na Grécia. É apresentada a seguir, uma breve 

descrição das campanhas selecionadas, cujo objetivo é fornecer ao leitor uma visão panorâmica 

desses produtos, através das suas fichas técnicas, descrição das estratégias utilizadas, bem como 

dos produtos audiovisuais por elas gerados e aqui analisados. Todo o material audiovisual 

encontra-se disponível em DVD (Anexo 1). 

 

1.5.1 CASO #1 – THE BEAUTY OF A SECOND 

 

Marca / produto: Montblanc International / Cronógrafos Nicolas Rieussec; Agência: 

Leo Burnett, Milão, Itália; Direção de criação: Paolo Boccardi; Redação: Markus Johansson 

/ Francesco Simonetti; Direção de arte: Andre Gidoin; Premiação na categoria Branded 

Content & Entertainment: Ouro na subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário); Ano da 

premiação: 2012. 

Marca mundialmente reconhecida pelos seus atributos de luxo, sofisticação e status, a 

Montblanc lançava uma linha de cronógrafos batizada com o nome do inventor do instrumento, 

o francês Nicolas Rieussec.39 Mais conhecida por seus instrumentos de escrita, a Montblanc 

precisava atrair a atenção, gerando visibilidade e conhecimento sobre a nova linha de produtos.  

A solução da sucursal italiana da Leo Burnett foi um festival de vídeos que impressionava pela 

duração dos mesmos: 1 segundo. O festival foi ciceroneado pelo cineasta alemão Wim Wenders 

(figura 5), que premiou os ganhadores numa cerimônia de gala, em março de 2012, em Berlim.  

 

                                                             
39 Cronógrafos são relógios de alta precisão, com ponteiros que medem frações de segundo. Nicolas Rieussec 

apresentou sua invenção à Academia Francesa de Ciências em 1821. O lançamento da Montblanc em 2011 

configurou-se, portanto, como uma oportuna homenagem aos 190 anos da invenção de Rieussec. 
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Figura 5- O cineasta Wim Wenders em vídeo de lançamento da campanha 

 

As inscrições eram abertas a qualquer pessoa. O envio era feito pelo website montblanc-

onesecond.com, que serviu como plataforma central ou hub da campanha. Na plataforma ainda 

era possível votar, editar compilações de vídeos (playlists) e compartilhar conteúdos via sites 

de redes sociais. Os vídeos também geraram compilações criadas pela própria marca e 

publicados no Vimeo, uma plataforma de distribuição de vídeo mais seleta do que o YouTube. 

Produção audiovisual analisada: vídeos de um segundo enviados pelos usuários; 

playlists geradas por usuários; quatro compilações publicadas no Vimeo a partir dos vídeos 

gerados por usuários; vídeo-convocação de apresentação da campanha com participação de 

Wim Wenders; videocase da campanha e videocase da cerimônia de premiação. 

  

1.5.2 CASO #2 – NEW YORK WRITES ITSELF 

 

Marca / produto: The Village Voice / Jornal The Village Voice (Nova Iorque); 

Agência: Leo Burnett, Nova Iorque, EUA; Direção de criação: Kieran Antill / Michael 

Canning; Redação: Kieran Antill; Premiação na categoria Branded Content & 

Entertainment: Ouro na subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário); Ano da premiação: 

2012. 

The Village Voice é um periódico semanal nova-iorquino com ênfase no cenário político 

municipal e, sobretudo, na intensa atividade cultural da metrópole estadunidense. Na sua versão 

eletrônica40, o jornal oferece um panorama crítico desse cenário cultural e se autoproclama 

“como a fonte oficial sobre tudo o que Nova Iorque tem a oferecer”41. A estratégia de branded 

content desenvolvida pela Leo Burnett tinha como objetivo promover e reafirmar a associação 

do produto com um jornalismo independente, participativo e com ênfase na cultura. New York 

                                                             
40 <www.villagevoice.com> 
41 Disponível em: <http://www.villagevoice.com/about/index/>. Acesso em: 15 set. 2013. 
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Writes Itself é uma estratégia de movimentação cultural em torno do que a cidade tem de mais 

peculiar: a diversidade de seus habitantes. 

Seu epicentro é o website newyorkwritesitself.com, uma plataforma colaborativa em que 

qualquer usuário registrado e morador da cidade pode narrar microestórias de até quinhentos 

caracteres, que envolvam personagens encontrados nas ruas da cidade. A produção gerada por 

usuários serviu de base para uma série de produtos culturais viabilizados pelo jornal em 

parcerias com agentes culturais locais, a saber: a exposição de cartazes tipográficos New York 

Types; a websérie The Chairman (figura 5); e a montagem teatral 8 Million Protagonists. 

 

 

Figura 6 - Fotogramas da websérie The Chairman 

 

Produção audiovisual analisada: websérie The Chairman; vídeo-convocação; 

videocase da campanha; videocase da exposição New York Types; e videocase do espetáculo 8 

Million Protagonists. 

 

1.5.3 CASO #3 – THE BEAUTY INSIDE 

 

Marca / produto: Intel e Toshiba / Laptop Toshiba com processador Intel; Agência: 

Pereira O’Dell, San Francisco, EUA; Direção de criação: Jason Apaliski; Redação:  Neil 

Ramanan; Direção de Arte: Chaz Wtitworth; Premiações na categoria Branded Content & 

Entertainment: Grand Prix na subcategoria A01 (melhor programa ficcional) / Prata na 

subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário) / Prata na subcategoria A09 (uso ou integração 

de mídias sociais) / Ouro na subcategoria A10 (conteúdo integrado); Ano da premiação: 2013. 

The Beauty Inside é um conteúdo ficcional em formato de websérie, com seis episódios 

de sete minutos em média. Narra a história de Alex, um sujeito acometido por uma anomalia 

que o faz acordar todo dia em um corpo absolutamente diferente, variando em biótipo, idade e 

até mesmo sexo. Para manter controle sobre as constantes mutações físicas, Alex utiliza o seu 

laptop para fazer registros em vídeo diários da sua aparência. Esse procedimento do 
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personagem é a brecha pela qual os usuários participavam do produto final. Através da página 

da campanha no Facebook, era possível enviar vídeos em que qualquer um podia fazer o papel 

de Alex, atuando como se fosse o próprio em um de seus registros. Além disso, atores 

profissionais e amadores podiam realizar audições on-line, concorrendo à chance de atuar no 

seriado como Alex, em uma de suas múltiplas versões físicas (figura 6). A premissa de que 

Alex, apesar das mutações, é sempre o mesmo por dentro, é o gancho para a associação com a 

linha de laptops Toshiba com processadores Intel (Intel Inside), ressaltando o valor do 

processador e colocando-o como “a alma do computador”.  

 

Figura 7 - O personagem Alex em suas múltiplas encarnações na websérie 

 

Um dos principais diferenciais de The Beauty Inside em relação aos outros vencedores 

da mesma categoria é a sua qualidade enquanto produto audiovisual. Para obter tal resultado, a 

Pereira O’Dell, agência sediada em San Francisco (EUA), mas ligada ao grupo brasileiro ABC, 

cercou-se de um time de profissionais consagrados no cinema e na TV, como o diretor Drake 

Doremus42 e os atores Topher Grace e Mary Elizabeth Winstead. Como resultado, além dos 

prêmios dedicados à publicidade, a série foi o primeiro conteúdo publicitário laureado também 

com um Emmy43, o prêmio máximo da televisão estadunidense. No Cannes Lions 2013, além 

da categoria Branded Content & Entertainment, The Beauty Inside ganhou também o prêmio 

máximo nas categorias Film e Cyber, dedicadas a produções audiovisuais e atuação na internet, 

respectivamente. 

Produção audiovisual analisada: websérie (06 episódios); trailer; making of e 

videocases da campanha. 

 

                                                             
42 Drake Doremus é diretor e roteirista, mais conhecido por Loucamente Apaixonados (Like Crazy, 2011), filme 

premiado no Sundance Festival 2011.   
43 A websérie foi premiada no Emmy Awards 2013 na categoria Outstanding New Approaches – Original Daytime 

Program or Series (novas tendências em programa ou série). A categoria reconhece a excelência e a inovação em 

produções televisivas veiculadas no horário de 2 às 18h, incluindo a internet como meio. Disponível em: 

<http://www.emmyonline.tv/mediacenter/daytime_40th_creative_winners.html>. Acesso em: 15 set. 2013. 

http://www.emmyonline.tv/mediacenter/daytime_40th_creative_winners.html
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1.5.4 CASO #4 – BUILDING THE PEOPLE’S CAR 

 

Marca / produto:  Volkswagen Group China; Agência: Proximity, Pequim, China; 

Direção de criação: Flavio Vidigal, Daryl Villanueva; Redação:  Derek Liu, Vivian Liu; 

Direção de Arte: John Dietz, Felipe Ferreira, Andy Li, Wil Manning; Premiação na categoria 

Branded Content & Entertainment: ouro na subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário); 

Ano da premiação: 2013. 

Building the People’s Car é a segunda fase da bem-sucedida campanha The People’s 

Car Project, lançada pela Volkswagen chinesa em 2011 e baseada essencialmente em conteúdo 

gerado por usuários. Através do site zaoche.com44, duzentos e sessenta mil pessoas expressaram 

suas ideias sobre como seria o carro ideal, utilizando os recursos interativos da plataforma. Na 

segunda fase, especialistas da Volkswagen selecionaram as 104 melhores ideias, que serviram 

de base para o reality show Building the People’s Car (figura 7). No programa, seis equipes de 

estudantes de design automotivo disputavam entre si a criação do projeto que melhor atendesse 

às necessidades do povo chinês. O melhor projeto teve um protótipo construído pela 

Volkswagen e apresentado numa feira automotiva em Shangai.  

 

Figura 8 - Fotogramas de Building the People’s Car 

 

O programa foi transmitido em 10 episódios na plataforma central da campanha e no 

Youku, a plataforma de vídeo mais popular da China45. O público continuou a participar da 

campanha através de votações que decidiam os rumos da competição. Segundo relatório da 

Proximity, agência mentora da ideia, a websérie alcançou a média de 1,2 milhão de 

visualizações por episódio, ampliou em 300% a base de seguidores da marca nas mídias sociais, 

aumentou a intenção de compra de um Volkswagen em 18% e se tornou a maior campanha de 

conteúdo colaborativo da história até o momento46. 

                                                             
44 Pode-se traduzir como embuscadocarro.com 
45 Fundado em 2006, o Youku é o equivalente chinês do YouTube. <http://www.youku.com/>. 
46 Disponível em < http://www.welovead.com/en/works/details/f34wnuvye>. Acesso em: 15 set. 2013. 

http://www.welovead.com/en/works/details/f34wnuvye
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Produção audiovisual analisada: websérie (10 episódios) e videocases da campanha. 

 

1.5.5 CASO #5 – YES, VIRGINIA - THE MUSICAL 

 

Marca / produto:  Macy’s / Macy’s Loja de Departamento; Agência: JWT, Nova 

Iorque, EUA; Direção de criação: Matt MacDonald; Redação:  Chris Plehal; Direção de 

Arte:  Jim Wood; Premiações na categoria Branded Content & Entertainment: Prata na 

subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário) / Ouro na subcategoria A05 (eventos 

experienciais) / Ano da premiação: 2013. 

Para uma grande cadeia de lojas de departamentos como a Macy’s, o Natal certamente 

representa o ápice das vendas anuais. Não é à toa que a marca investe anualmente em 

campanhas publicitárias que a associam à aura de magia e encanto em torno da data. Desde 

2009, a Macy’s utiliza a história real e muito popular nos Estados Unidos de Virginia O’Hanlon, 

que em 1890, então uma garotinha de dez anos, escrevera uma carta ao jornal nova-iorquino 

The Sun, perguntando se Papai Noel de fato existia. O jornal respondeu em uma nota editorial 

de tom poético, entitulada “Yes, Virginia, there is a Santa Claus”.47 A história de Virginia 

O’Hanlon entrou para o folclore natalino estadunidense e já havia sido explorada em diversas 

produções televisivas48. Mas, foi a partir de 2009, que a Macy’s, em parceria com a agência 

JWT, passou a utilizá-la como tema central de suas campanhas e ações mercadológicas. Para o 

Natal de 2009, produziram o especial Yes, Virginia, uma animação que recria a história em 

computação gráfica, e fecharam um acordo de exibição com a CBS, emissora aberta dos EUA. 

Posteriormente, o filme foi comercializado em DVD e vem sendo reprisado a cada Natal pela 

emissora. 

Em 2012, a parceria Macy’s e JWT levou a narrativa para os palcos de todo o país em 

uma estratégia de criação colaborativa: Yes, Virginia - the Musical. No website da campanha, 

equipes escolares podiam encontrar todo o material conceitual, bem como as diretrizes de 

montagem do espetáculo musical, incluindo roteiro, trilha instrumental, croquis de cenários e 

figurinos, além do registro da montagem-guia, realizada com alunos da escola de artes 

performáticas Stagedoor Manor (figura 8). Como incentivo extra, as cem primeiras escolas a 

se inscrever receberam uma ajuda de custo de mil dólares para a execução da montagem. 

                                                             
47 “Sim, Virginia, Papai Noel existe” 
48 Yes, Virginia, There is a Santa Claus (1974) é uma animação dirigida por Bill Melendez, criador dos personagens 

Snoopy e a turma do Chralie Brown. Na produção canadense homônima de 1991, o ator Charles Bronson faz o 

papel do editor que recebe a carta de Virginia Douglas. Fonte: Internet Movie Database (IMDb). Disponível em: 

< http://www.imdb.com/find?q=YES,%20VIRGINIA&s=tt&ref_=fn_al_tt_mr>. Acesso em: 15 set. 2013. 

http://www.imdb.com/find?q=YES,%20VIRGINIA&s=tt&ref_=fn_al_tt_mr
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Figura 9 - Capturas de tela da montagem-guia de Yes, Virgina - the Musical 

 

É importante ressaltar que montagens teatrais escolares e as comemorações natalinas 

são tradições muito caras à cultura familiar estadunidense. A ligação afetiva entre consumidores 

e marca apresenta-se, portanto, como um dos principais objetivos da estratégia da JWT. 

Produção audiovisual analisada: especial de TV (2009); montagem teatral; 

videocases. 

 

1.5.6 CASO #6 – LOVE IN THE END 

 

Marca / produto: Lacta Grécia / Lacta Chocolates; Agência: Ogilvy, Atenas, Grécia; 

Direção de criação: Konstina Chatzaki / Franceska Galafti; Direção de Arte:  Konstantinos 

Penlidis; Premiações na categoria Branded Content & Entertainment: Bronze na 

subcategoria A04 (conteúdo gerado por usuário) / Prata na subcategoria A01 (conteúdos 

ficcionais); Ano da premiação: 2013. 

A presença de dois longas-metragens entre os casos de branded content selecionados 

pelo Cannes Lions 2013 revela os rumos imprevisíveis que a prática pode tomar. Afinal, até 

então parecia improvável que um filme produzido por e para uma marca pudesse estrear com 

êxito de bilheteria no circuito comercial, concorrendo com grandes produções internacionais. 

O primeiro caso é o longa The Movie Out There, comédia produzida para a cerveja canadense 

Kokanee. O outro é Love in the End, premiado na categoria A04 e um dos objetos deste estudo. 

Love in the End é parte de uma extensa estratégia de relacionamentos da Lacta com os 

consumidores gregos, desenvolvida principalmente através do Facebook. Os seguidores da 

marca foram convidados a contar, através do website loveintheend.gr, experiências de amor 

não-correspondido. Três das histórias seriam escolhidas como base para o roteiro do longa-

metragem (figura 9) lançado no dia dos namorados de 2013, porém com um detalhe: no filme, 

ganhariam um final feliz. Antes do lançamento, uma das histórias foi transformada em um 
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curta-metragem. Era a história de Stella e Niko, um casal de mochileiros que se encontram 

casualmente e se apaixonam. Stella, porém, tem o celular roubado e perde totalmente o contato 

com o amor recém-descoberto. 

 

 

Figura 10 - Fotogramas de Love in the End 

 

A busca de Stella vira uma espécie de jogo de realidade alternativa on-line, em que o 

primeiro fã a encontrar o telefone de Niko ganharia ingressos para a noite de estreia. A essa 

altura, Love in the end já tinha uma grande expectativa gerada em torno de si, criada inclusive 

pela cobertura espontânea da imprensa. O filme é uma comédia romântica, que conta três 

histórias paralelas de amor adolescente de forma esquemática, como nas produções televisivas 

do gênero. A produção é competente e como atrativos extras para o público a que se destina, 

traz um elenco jovem e belo, além de uma trilha sonora recheada de canções pop. Como obra 

cinematográfica, Love in the end é uma produção comercial, destinada ao consumo efêmero. 

Como estratégia mercadológica, porém, foi capaz de expandir a fronteira da publicidade no 

território do entretenimento audiovisual. 

Produção audiovisual analisada: longa-metragem; teaser para internet; trailer; 

videocases. 
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2 PLATAFORMA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

A melhor das comunicações publicitárias é viral, transforma 

seu receptor em suporte emissor e economiza, assim, na 

difusão.  

 

Daniel Bougnoux 

 

A investigação aqui proposta sobre a prática do branded content parte de uma 

abordagem do gênero publicitário que foge daquela mais tecnicista ou mercadológica e se volta 

para o estudo da publicidade enquanto fenômeno de comunicação de massa. A observação 

sistemática de casos revelou que a nova prática publicitária apresenta transformações 

significativas nas três instâncias que compõem o processo comunicativo, a saber, a produção, 

o meio e a recepção. A busca pela compreensão do fenômeno enquanto processo 

comunicacional orientou um desenho metodológico que perpassa essas três instâncias, 

destacando o aspecto transformador mais importante existente em cada uma delas.  

Na instância da produção, destacamos um processo de adesão estética baseado numa 

estrutura poética construída sobre a apropriação de linguagens e gêneros de produtos midiáticos 

diversos, em consonância com o universo simbólico das marcas, em detrimento das 

mercadorias. Em relação ao meio, observa-se que a relação de interdependência destes produtos 

com o ambiente altamente participativo das mídias digitais. E no polo da recepção, observa-se 

uma produção espectatorial, que revela um engajamento até então incomum em torno de 

conteúdos publicitários. Faz-se necessário ressaltar neste ponto que, longe de querer oferecer 

uma visão completa destas transformações (o que seria uma pretensão descabida no âmbito de 

uma pesquisa de mestrado), o objetivo proposto é mapear a dinâmica desses produtos em meio 

ao fluxo comunicacional do ambiente digital, buscando dessa forma a compreensão das 

estratégias utilizadas para o engajamento das audiências.  

Uma vez que as estratégias a ser investigadas estão intrinsecamente atreladas ao público 

e à sua reação, acreditamos que uma análise meramente estruturalista não seria suficiente para 

se chegar a estabelecer relações significantes entre obra e receptores. Já a análise exclusiva das 

práticas da audiência em torno dos produtos em questão poderia nos levar a constatações que 

em muito se distanciam da intenção original do polo emissor, incluindo aí o caráter persuasivo 

das mensagens, finalidade última da publicidade. E a análise técnica do meio per si, poderia 

conduzir a constatações meramente deterministas sobre a relação entre meio e mensagem. Por 

isso, sugere-se aqui, uma plataforma teórico-metodológica que contempla e integra as três 
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instâncias, convertendo-as em polos investigativos e buscando as particularidades da prática 

publicitária do branded content em cada um destes.  

No primeiro polo, partimos do pressuposto que a dimensão estética é condição 

indispensável para o processo de aproximação e identificação do espectador com o produto. 

Referindo-se à crescente preponderância das “dimensões encantatórias e sedutoras” do discurso 

publicitário, Camilo (2010, p. 6) sentencia: 

 

A publicidade já não serve para publicitar, mas para divertir, para passar o 

tempo, para fazer esquecer o Homo Consumptor do quotidiano rotineiro da sua 

vida. Justamente, a gestão desta vertente exigirá a implementação de 

modalidades discursivas que estavam inexistentes na modalidade da 

publicidade do óbvio [...]. 

 

Para se tornar entretenimento assistido de forma voluntária, a publicidade promove uma 

espécie de hipertrofia da sua dimensão estética. E o faz, apropriando-se de toda matéria cultural 

circulante e de suas respectivas linguagens. A adesão do público através desse aparato poético-

estético pode ser compreendida através das proposições teóricas da escola de Constança, mais 

especificamente da estética da recepção de Hans Robert Jauss (1979), e da teoria do efeito 

estético de Wolfgang Iser (1996). Jauss se debruça sobre o aspecto comunicacional da obra 

literária, buscando a compreensão da experiência estética a partir de três funções distintas - 

poiesis, aisthesis e katharsis – relacionadas respectivamente à atividade de criação, à fruição e 

aos afetos e ações da recepção suscitados pelo contato com as obras. Já Iser traz a noção de 

leitor implícito, como um “conjunto de pré-orientações” contidas no texto e atualizadas no ato 

de leitura. Esse conjunto de normas é aqui associado ao rol de proposições interpretativas e de 

ação espectatorial contida nos conteúdos colaborativos definidos pelo rótulo de user-generated 

content (UGC).  

Quanto ao segundo polo investigativo, descrevemos o ambiente em que se dá o encontro 

destes produtos audiovisuais com sua audiência, através dos conceitos de cultura da 

convergência (JENKINS, 2009) e tecnologias de participação social (CHAKA, 2010). O 

objetivo é descrever as ferramentas que fazem da web hoje em dia um ambiente altamente 

conversacional e participativo. Ainda em relação ao meio, apresentamos a distinção proposta 

por Jenkins (2009) entre os conceitos de interatividade e participação, fundamental para 

discernimos se a atividade espectatorial gerada em torno dos UGCs corresponde a uma real 
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autonomia do público – participação - ou restringe-se à execução de ações pré-definidas pelos 

seus produtores - interatividade49. 

Já no polo da recepção, investigamos a produção espectatorial gerada em torno dos 

UGCs publicitários, analisando suas dinâmicas e motivações. Para tanto, propomos uma 

analogia desta atividade com o comportamento dos fãs, a partir dos estudos de Jenkins (2001), 

Fiske (2001) e Staiger (1992). Os estudos dos fãs e de suas comunidades de interpretação e 

produção - os fandoms - revelam que por trás das atividades destes consumidores/produtores, 

existe um sistema de economia cultural (FISKE), um processo de construção do self 

(STAIGER) e o que Jenkins define como cultura participativa ou um desejo premente de 

participar do processo de criação de conteúdos, seja em práticas que convergem com os 

interesses das instâncias produtoras, ou que os subvertem. 

Ao mesmo tempo um “passeio” teórico e uma proposta metodológica para a abordagem 

analítica do corpus, essas três bases reflexivas revelam-se interdependentes e parte de um 

processo único. A abordagem múltipla é justificada também pela crescente complexidade do 

processo de comunicação publicitária. A prática do branded content, por exemplo, concilia em 

sua tessitura a dimensão promocional e a estética; as funções de entreter, informar e persuadir 

(COVALESKI, 2010); além de um aumento da atividade espectatorial, que culmina em atos de 

produção. Acreditamos que um objeto de tal forma multifacetado, só pode ser compreendido 

enquanto processo comunicacional e através de múltiplos ângulos.  

 

2.1. A ADESÃO ESTÉTICA 

 

Outorga-se o status de arte à obra que consiste “no não querer ter outra justificação que 

a de ser um puro êxito, uma forma que vive de per si, uma inovação radical e um incremento 

imprevisto da realidade, [...] uma realização primeira e absoluta.” (PAREYSON, 2001, p. 33, 

grifos do autor). Porém, ainda segundo o próprio Pareyson, ao lado do “fazer arte”, existe o 

“fazer com arte” ou um valor estético inerente à formatividade de determinadas obras, oriundo 

exatamente do seu êxito utilitário. “Trata-se de obras bem-sucedidas no seu gênero, que 

exigiram um exercício de formatividade e, por isso, revestem um caráter artístico, a ponto de 

                                                             
49 A definição do termo interatividade é largamente problematizada, tanto no campo publicitário quanto 

acadêmico.  Em uma pesquisa investigatória sobre as interpretações teóricas sobre o mesmo, Amanda Antunes 

(2012) encontra vertentes interpretativas diversas, focadas ora na relação homem-máquina, ora na performance do 

meio, ou ainda para a circulação social dos produtos midiáticos, sempre relativizando o caráter de autonomia dos 

sujeitos. É exatamente dessa autonomia que parte a definição proposta por Jenkins. Sua distinção entre 

interatividade e participação delimita com mais precisão a fronteira interpretativa do primeiro termo. Nesse 

sentido, sana o problema das interpretações colaterais, atendendo de forma satisfatória aos intentos desta pesquisa. 
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que a avaliação estética coincide com a apreciação específica.”  (PAREYSON, 2001, p. 32). A 

criação publicitária é uma emblemática exemplificação para a definição de formatividade de 

Pareyson, uma vez que o seu êxito decorre exatamente da união do seu intento persuasivo com 

uma performance artística, sendo esta última capaz de cativar até mesmo o espectador 

desinteressado no produto anunciado. Não por acaso, em sua proposição de uma estética da 

formatividade, Pareyson (2001, p. 30-31) estende um valor estético às atividades de 

“demonstrar, convencer e persuadir”, alertando que no mundo moderno “a renovação do gosto 

ocorre não apenas na arte propriamente dita, mas, sobretudo, nos mais diversos âmbitos da vida, 

da decoração à arte gráfica e do desenho industrial às artes de massa.”  

Já na estética da recepção, a ênfase sobre o texto se desloca para o aspecto comunicacional 

ou para a “interlocução das obras com seus fruidores”, movimento que possibilita 

“reivindicações de experiência estética a partir dos produtos da cultura mediática” (CARDOSO 

FILHO, 2007, p. 74). É a partir da legitimação do prazer estético e da sua dissociação dos 

ditames da arte “ascética”, que a estética da recepção defendida por Jauss compreende a 

dimensão estética da arte. Recusando a “negatividade estética” e o “antiiluminismo da indústria 

cultural” de Adorno, Jauss (1979, p. 59) valoriza a experiência estética como uma esfera 

constitutiva básica para entender o processo comunicativo da obra de arte:  

 

Hoje, para muitos a experiência estética só é vista como genuína quando se priva de 

todo o prazer e se eleva ao nível da reflexão estética. A crítica mais aguda a toda a 

experiência de prazer da arte encontra-se, outra vez, em Adorno. [...] A arte ascética e 

estética da negatividade ganham, neste contexto [referindo-se a pintura e poesia 

vanguardista do pós-guerra], o pathos solitário de sua legitimação, a partir do contraste 

com a arte de consumo dos modernos mass media. (1979, p. 71) 

 

Fundamentado na poética aristotélica, Jauss (1979, p. 80) apresenta o processo de 

fruição estética dividido em três funções autônomas, ainda que passíveis de uma relação 

sequencial: poiesis, aisthesis e katharsis. A poiesis se refere à consciência produtora, isto é, a 

faculdade poética do artista. A aisthesis se refere à consciência receptora e representa “o prazer 

estético da percepção conhecedora e do reconhecimento perceptivo”. Pode ser compreendida 

também como a “recepção prazerosa do objeto estético” ou a simples contemplação do mesmo. 

Já a katharsis diz respeito ao “prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela poesia, capaz 

de conduzir o espectador tanto à transformação de suas convicções, quanto à liberação de sua 

psique.”  

Ainda segundo Jauss, o teor comunicacional de uma obra reside nas duas últimas 

funções. Não sendo necessariamente uma exclusividade do momento catártico, a função 
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comunicativa da experiência decorre também da aisthesis. E esta pode se transformar em 

poiesis quando o observador “considerar o objeto estético como incompleto, sair de sua atitude 

contemplativa e converter-se em co-criador da obra, à medida que conclui a concretização de 

sua forma e de seu significado.” (JAUSS, 1979, p. 82, grifo nosso). Já na katharsis, o processo 

se completa quando o receptor transforma sua experiência subjetiva em inter-subjetiva “pela 

anuência ao juízo exigido pela obra, ou pela identificação com normas de ação predeterminadas 

e a serem explicitadas.” (JAUSS, 1979, p. 81). 

Oriundo, assim como Jauss, da escola de Constança, Wolfgang Iser contribui para o 

panorama estético-recepcional com a sua teoria do efeito estético. Para Iser, texto e leitor são 

polos de uma relação e é na convergência entre ambos que a obra se realiza.  

 

Quase toda estrutura discernível em textos ficcionais mostra esse aspecto duplo: é ela 

estrutura verbal e estrutura afetiva ao mesmo tempo. O aspecto verbal dirige a reação e 

impede sua arbitrariedade; o aspecto afetivo é o cumprimento do que é pré-estruturado 

verbalmente pelo texto. Uma análise da interação resultante dos dois polos promete 

evidenciar a estrutura de efeito dos textos, assim como a estrutura da reação do leitor. 

(ISER, 1996, p. 52).  

 

Compreendendo, portanto, como “efeito estético” a relação do leitor com a obra, Iser 

desloca o cerne da questão interpretativa do que significa a obra para “o que sucede com o leitor 

quando com sua leitura dá vida aos textos ficcionais” (ISER, 1996, p. 53). Porém, ao fazer sua 

proposição, Iser não perde de vista a estrutura do texto e “o conjunto das pré-orientações” que 

ele oferece. Esse conjunto de códigos instrucionais gravados na estrutura do texto, que 

“antecipa a presença do leitor” é a base do conceito de leitor implícito. Ainda que o papel do 

leitor possa estar virtualmente previsto na estrutura do texto, ele só se concretiza na experiência 

estético-receptiva. E a esse processo de atualização da leitura, Iser refere-se como “um processo 

comunicativo que deve ser descrito.” (ISER, 1996, p. 54). 

Ancorada justamente nos legados de Pareyson, Jauss e Iser, Meigle Alves (2003) 

ressalta que tais teorias da estética possibilitaram a compreensão de uma dimensão estética não 

apenas aos objetos consagrados no campo das belas artes, mas também aos produtos da cultura 

massiva e até mesmo das experiências da vida cotidiana. E, por conseguinte, à própria 

publicidade. Para Alves (2003, p. 205), 

 

A comunicação publicitária produz-se mediante a elaboração de narrativas que operam 

afetando os modos de compreensão do mundo, como orientadores – não normativos, 

mas sugestivos – das condutas. A eficácia dessa comunicação não ocorre com base no 

argumento convincente, mas numa retórica que, postulando realidades, opera de modo 

performativo. Com isso, a operação publicitária realiza-se esteticamente: dirige-se à 

recepção sensorial e relaciona-se, simultaneamente, com a experiência do belo.  
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Sua observação remete à distinção entre duas dinâmicas discursivas que se alternam nos 

conteúdos publicitários: uma racional/argumentativa e outra emocional e evocativa, 

apresentadas respectivamente por Camilo (2010, p. 109) como o logos e o pathos publicitários. 

O autor ratifica a colocação de Alves, ao constatar o crescente predomínio do pathos sobre o 

logos, numa dinâmica “fundamentada numa intensa valorização do espetáculo e do apelo à 

emotividade dos públicos em detrimento de um julgamento mais ponderado e reflectido 

decorrente de uma argumentação discursiva sobre as mercadorias.” Ainda que devidamente 

amparados pelo ethos, ou a credibilidade da instância emissora, é através do pathos que os 

conteúdos publicitários constroem o modo performativo ou a dimensão estética a que Alves se 

refere. E, em última instância, essa dimensão se constitui no seu mais poderoso elo de adesão 

ao público, como confirma Camilo (p. 112, grifos nossos): 

 

A emotividade desencadeada pelo pathos publicitário encontra, então, os seus alicerces 

persuasivos numa adesão ao publicitado a partir de um deleite estético, espirituoso, 

humorístico e de uma transferência de valores microeconômicos das mercadorias para 

os da própria sociedade de consumo.  

 

O trânsito de significados entre cultura e mercadoria constitui-se, aliás, como intento 

último do projeto estético da publicidade, em um processo definido por McCraken (2012) como 

“transferência de significados”. O antropólogo estadunidense ressalta que esses significados 

vêm da cultura, o que inclui filmes, televisão, rádio, revistas, blogs, tendências, moda, eventos 

históricos, e outros substratos culturais. E eles terminam na vida do consumidor, entre outras 

vias, pela posse do bem (McCRACKEN, 2012, p. 190). Alves reafirma o processo ao constatar 

que a publicidade se apropria de “matéria cultural” ou elementos culturais circulantes, 

rearranjando-os de “modo fragmentário e com base em procedimentos analógicos” ao objeto 

de consumo. Sendo exatamente desse processo que decorre a estetização desses universos 

simbólicos ou a própria dimensão estética em questão: “Assim, um propósito estetizante – ou 

seja, o de operar esteticamente – reside tanto da disposição dos signos, que a ‘poética 

publicitária’ manipula, quanto na forma de comunicação (estética), que ela destina à recepção.” 

(ALVES, 2003, p. 222).  

Outro aspecto importante é o refinamento desse processo através da substituição da 

mercadoria pela marca. A performance poética da publicidade é favorecida por esse processo, 

uma vez que a marca é potencialmente mais aberta à aderência de significados do que o bem 

de consumo em si, com suas delimitações utilitárias. Como potenciais geradoras de símbolos, 
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as marcas têm evoluído historicamente para uma existência cada vez mais transcendente dos 

produtos que representam. Em sua obra Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido, 

a canadense Naomi Klein (2005) elabora um manifesto contra o crescente poder corporativo 

em todas as esferas sociais, simbolizado por marcas estrategicamente arquitetadas para obter 

uma dimensão mais que comercial, humana. A tarefa central das grandes corporações desloca-

se cada vez mais da produção de bens, para a gestão dessas entidades simbólicas, num esforço 

multidisciplinar conhecido internacionalmente na literatura do marketing como branding. Para 

Klein (2005, p. 27), as grandes marcas atuais ultrapassam o caráter simbólico de outrora e 

atingem uma dimensão “espiritual”:  

Segundo o velho paradigma, tudo o que o marketing vendia era um produto. De acordo 

com o novo modelo, contudo, o produto é sempre secundário ao verdadeiro produto, a 

marca, e a venda de uma marca adquire um componente adicional que só pode ser 

descrito como espiritual. A publicidade trata de apregoar o produto. O branding, em 

suas encarnações mais autênticas e avançadas, trata da transcendência corporativa.  

 

Em outras palavras, a centralidade da marca como fonte de produção de discursos, ao 

mesmo tempo em que remete de forma constante ao status quo de uma determinada instância 

emissora (ethos), permite a criação de um fluxo constante de conteúdos que dependem cada vez 

menos das mercadorias e suas características comerciais. E operam em uma lógica dirigida à 

recepção sensorial, calcada numa passionalidade discursiva (pathos). De fato, é em torno quase 

sempre das marcas, e não das mercadorias, que giram os conteúdos de diversos gêneros e 

formatos que operam sob o movimento de descompressão do audiovisual publicitário.  

A essa altura, podemos elencar o conjunto de características da ordem poético-estética 

que definem a prática do branded content. Trata-se de uma publicidade essencialmente baseada 

no pathos ou no discurso emocional e provocador de afetos. É também uma publicidade 

ancorada sobretudo nas marcas em detrimento dos produtos, o que amplia potencialmente o 

leque de significações e possibilidades narrativas. E, por fim, que constrói sua estrutura poética 

através da apropriação de material cultural circulante, sejam produtos da indústria cultural 

massiva ou, até mesmo conteúdos amadores compartilhados de forma espontânea na internet. 

Tais características vêm transformando a publicidade,  

 

num produto cultural – de massa e popular – determinado pela ludicidade, pela sua 

(aparente) gratuidade, pela brincadeira e o registro humorístico. Em suma, num 

fenômeno de cultura onde se encontram momentaneamente esquecidos os 

constrangimentos da literalidade (isto é, da proximidade epistémica entre a mensagem 

e as existências ou os eventos comerciais que relata). (CAMILO, 2010, p. 111). 
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Focando de forma mais específica no corpus analítico aqui proposto, verificamos 

objetos de uma subcategoria particular dentro da categoria do branded content: os conteúdos 

gerados por usuários ou user-generated content (UGC). Ao contrário do que sua rubrica possa 

indicar, não se trata do aproveitamento de conteúdos previamente elaborados pela audiência e 

sua utilização posterior em campanhas. Mas de conteúdos publicitários que abrem uma brecha 

narrativa, uma lacuna programada, para a colaboração do seu público, dentro de diretrizes 

engenhosamente programadas. A websérie The Beauty Inside é um exemplo emblemático dessa 

dinâmica. Alex, o protagonista, é um homem acometido por uma síndrome sobrenatural: acorda 

todo dia em um corpo completamente diferente. Para manter controle sobre as suas múltiplas 

transformações, cria o hábito de fazer um registro diário em video, onde expressa como se sente 

em relação à sua aparência naquele dia. Os vídeo-registros de Alex tornaram-se a lacuna que 

usuários do mundo inteiro puderam completar, através de falas em que se passavam pelo 

protagonista da série em uma de suas encarnações diárias.  

Do confronto entre nossos objetos de estudo e suas peculiaridades com as proposições 

estético-recepcionais aqui abordadas, surge um diálogo que esclarece as dinâmicas 

comunicacionais dos primeiros, e revela a pertinência da plataforma teórica para a análise do 

audiovisual publicitário. Nesse sentido, Alves (2003, p. 223) argumenta que, 

 

a ideia fundamental, em todos esses casos [Iser, Jauss e Pareyson], é a de que o texto já 

traz virtualmente implícito seu receptor, inscrito em orientações prévias para sua 

apreensão por um receptor real. Sem grande dificuldade, pode-se transpor essa 

concepção para a ‘leitura’ dos produtos estéticos construídos com a imagem. 

 

Em linhas gerais, através da sua teoria do efeito estético, Iser discorre sobre uma relação 

dialógica entre texto e leitor, como instâncias de criação e concretização da obra, estrutura 

verbal e estrutura afetiva, respectivamente.  Dessa relação, advém seu conceito de leitor 

implícito, definido como “uma estrutura do texto que antecipa a presença do leitor” (ISER, 

1996, p. 73).  O argumento teórico de Iser contribui para a compreensão dos conteúdos 

publicitários aqui analisados, na medida em que estes se baseiam exatamente na relação entre 

a intenção de suas instâncias produtoras e a adesão da recepção às normas interpretativas e 

mesmo de ação proposta em suas estruturas poéticas. Ressaltamos ainda que para a publicidade, 

a convergência entre as perspectivas do texto e do leitor, é particularmente fundamental ao êxito 

estético da obra. Trata-se, portanto, de objetos estéticos programados através de estruturas 

poéticas que levam o receptor a um padrão de afetos e ações pré-determinado. Nos casos 

analisados, as expressões “pré-orientações” e “normas de instrução” citadas por Iser, adquirem 
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um sentido ainda mais intenso, quando relacionados ao jogo lúdico proposto pelos objetos ao 

seu público. Na plataforma central de New York Writes Itself, por exemplo, a seção Torne-se 

um roteirista! indica que “roteiristas mantém seus olhos e ouvidos abertos para observar 

grandes personagens, cenas, ou situações do cotidiano de Nova York.”50 Dessa maneira, as 

proposições discursivas dos UGCs funcionam como uma espécie de acordo contratual, em que 

produtores e consumidores compartilham referências e perspectivas, tornando viável o processo 

colaborativo. 

E numa segunda analogia, relacionamos a experiência estética decorrente dos UGCs ao 

processo de fruição estética apresentado por Jauss. Para o autor, a experiência estética ocorre 

tanto no âmbito da aisthesis como da katharsis. Como aisthesis, Jauss designa “o prazer estético 

da percepção reconhecedora e do reconhecimento perceptivo, explicado por Aristóteles pela 

dupla razão do prazer ante o imitado.” (JAUSS, 1979, p. 80). O que associamos, entre outros 

aspectos, à identificação das diversas referências culturais embutidas na poética do branded 

content, estruturada exatamente sobre material cultural circulante. Essa poética da apropriação 

revela-se, por exemplo, nas frequentes citações e referências feitas pelos conteúdos 

publicitários a outros produtos da cultura midiática e popular. Para Jenkins et al. (2013, p. 206, 

tradução nossa)51, o valor das paródias ou das citações está no potencial agregador de uma 

referência compartilhada: “ela [a paródia] pode expressar experiências em comum e, 

particularmente quando se baseia em referências nostálgicas, uma história em comum.” O que 

revela uma dimensão sociocultural desse ato de “reconhecimento perceptivo”. O jogo constante 

de citações e referências utilizado em ampla escala nos produtos culturais contemporâneos 

baseia-se em grande parte nesse prazer do reconhecimento do original e da sensação de 

pertencimento que ele pode proporcionar. 

Já a katharsis é o “prazer dos afetos provocados pelo discurso ou poesia, capaz de 

conduzir o ouvinte e espectador tanto à transformação de suas convicções, quanto à liberação 

de sua psique.” (JAUSS 1979, p. 80). Como experiência comunicativa básica, a katharsis, tem 

a função de “libertar o expectador dos interesses práticos e das implicações do seu cotidiano, a 

fim de levá-lo, através do prazer de si no prazer no outro, para a liberdade estética de sua 

capacidade de julgar.” (JAUSS, 1979, p. 81). A função catártica está evidentemente associada 

ao caráter de ludicidade e de entretenimento prazeroso que a publicidade assume 

paulatinamente. Assim como ao seu discurso emocional, que magnetiza “pelo relaxamento mais 

                                                             
50 “Become a scribe”; “Scribes keep their eyes and ears open to observe great characters, scenes they witness, 

or things they hear from their everyday lives in New York.” 
51 “it can express shared experiences and, especially when it plays on nostalgic references, a shared history.” 
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do que pela dramatização; pelo reino da imagem, de preferência ao reino das palavras; pelo 

divertimento mais do que pela informação; pela sensibilização mais do que pela doutrinação ou 

moralização.” (BOUGNOUX, 1994, p. 174).  

Outro ponto de aderência ao processo estético proposto por Jauss é o caráter dinâmico 

apontado pelo autor entre as três funções, incluindo a conversão da recepção estética em poiesis, 

quando o observador “se apropria de uma norma de ação”, sai da pura contemplação e engaja-

se na “concretização de sua forma e de seu significado” (JAUSS, 1979, p. 82). O ato 

comunicativo proposto pelos UGCs baseia-se, tanto na adesão puramente contemplativa, 

quanto na mobilização de afetos e, em última instância, também na adesão a normas de ação 

que prometem transformar o simples espectador em co-criador de um produto midiático. Ou 

co-enunciador, como explica Camilo (2010, p. 115):  

 

Se na dimensão mais clássica da publicidade (a veiculada pelos mass media) os 

fenômenos da co-enunciação e da réplica se encontravam limitados na sua plena 

afirmação, já o mesmo não podemos referir no tocante às vertentes mais 

contemporâneas, suportadas por meios de comunicação on line. A possibilidade do 

utilizador interagir – mais ou menos ludicamente – com os conteúdos disponibilizados, 

de contribuir para a criação de novas informações, de poder exprimir e disseminar as 

suas opiniões [...], constitui-se como uma gama de possibilidades que o visam 

aproximar do tal estatuto do co-enunciador publicitário. 

 

O confronto do objeto de estudo com as teorias da estética da recepção desdobra, 

portanto, uma série de questionamentos e possibilidades de investigação. Todas concernentes 

ao processo de adesão estética do espectador aos textos midiáticos em questão. Se, por um lado, 

as novas práticas publicitárias prometem um espaço para as performances pessoais dos seus 

receptores, por outro, almeja o controle dessa atividade através condutas de ação pré-

estabelecidas. O que complexifica o panorama estético, criando novas tensões entre intenção 

autoral/estrutura do texto e a estrutura da reação dos seus receptores.  

 

2.2. CONTEXTO TECNOLÓGICO 

 

Evitando uma lógica determinista, busca-se aqui uma análise da relação dialógica entre 

a produção, a circulação e a recepção de conteúdos simbólicos com o meio técnico que os 

abrigam. No caso, a relação entre a prática do branded content e as mídias digitais. Sobre a 

inter-relação entre meio e mensagem, Thompson (2011, p. 44) explica: “a natureza do meio 

técnico pode variar grandemente de um tipo de produção simbólica (e intercâmbio) para outro, 

e as propriedades dos diferentes meios técnicos facilitam e circunscrevem os tipos de produção 
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simbólica e de intercâmbio possíveis.” Thompson examina essa relação baseado em quatro 

atributos referentes aos meios: fixação ou a capacidade de preservação da forma simbólica; 

reprodução ou a capacidade de multiplicar as cópias de uma forma simbólica; distanciamento 

espaço/temporal; e os tipos de habilidades, competências e formas de conhecimento exigidas 

pelo uso técnico dos meios. A internet representa uma expansão de fronteiras da comunicação 

mediada em todos esses aspectos. A digitalização dos conteúdos facilita não só sua preservação, 

mas sua circulação através do compartilhamento. A acessibilidade aos conteúdos também se 

tornou assíncrona e ubíqua, uma vez que pode ser realizada a qualquer momento e de 

praticamente qualquer lugar. A digitalização dos conteúdos trouxe não apenas a possibilidade 

da reprodução ilimitada, como também da sua manipulação, através da re-mixagem, processo 

definido por Lemos (2005, p. 01) como um “conjunto de práticas sociais e comunicacionais de 

combinações, colagens e cut-up de informação”. E as novas possibilidades de interferir e 

participar do processo comunicacional alçou os consumidores de conteúdos à condição de co-

criadores ou prosumers (TAPSCOTT, 2006). 

Em 1991 a web tornou a internet acessível às pessoas comuns (ROSE, 2011), mas só a 

partir do advento da web 2.0 ou a internet das plataformas, ela se tornaria um ambiente 

realmente participativo. Um dos criadores do conceito de web 2.0, O’Reilly (2005) afirma que 

uma das principais características dessa nova geração da web é a capacidade que suas 

plataformas trouxeram de fomentar a inteligência e a criação coletiva de conteúdos, a exemplo 

da Wikipedia, Google e Flickr. Chaka (2010) compreende as transformações ocorridas na 

comunicação mediada por computador (CMC) através do conceito de tecnologias de 

participação social (TPSs). Para o autor, as tecnologias de participação social representam a 

nova geração das CMCs e se distinguem por permitir aos usuários “participação coletiva, 

colaboração em massa e interatividade social” (CHAKA, p. 628, tradução nossa)52. Outro 

importante ponto de distinção é o fato de que elas também possibilitam aos usuários  

registrar ou representar suas emoções, pensamentos, visões e opiniões de forma escrita, 

oral, gráfica, pictórica, visual, icônica, digital ou numérica, ou numa combinação de 

duas ou mais formas. Elas também permitem que eles registrem ou representem 

aspectos de suas próprias características – reais ou não – em qualquer uma dessas 

formas. Nesse sentido, elas são tecnologias representacionais. (CHAKA, 2010, p. 629, 

tradução nossa)53. 

                                                             
52 “They allow users to communicate by leveraging their collective participation, their mass collaboration and 

their social interactivity.” 
53 “[...] technologies that allows users to inscribe or represent their feelings, thoughts, views and opinions in a 

written, oral, graphic, pictotial, visual, iconic, digital or numeric form, or in a combination of two or more of these 

forms.  They also enable users to inscribe or represent aspects of their features and atributes – real or unreal – in 

any of these forms. In this sense, they are representacional technologies.” 
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Algumas particularidades das tecnologias de participação social são fundamentais para 

o embasamento do presente estudo. A primeira delas, é que as TPSs tornaram-se ponto de 

convergência de outras mídias, inclusive aquelas de massa. Através delas são distribuídos 

conteúdos como música, vídeos, notícias, mensagens síncronas e assíncronas, por exemplo. 

Outro ponto importante é a sua ubiquidade: espalhadas por aparelhos móveis, elas podem estar 

disponíveis em praticamente qualquer lugar, 24 horas por dia. Chaka (2010, p. 629) as define 

também como multimodais e policontextuais, no sentido de que operam em diversos modos 

comunicativos (textos, gráficos, imagens etc.) e envolvem múltiplos contextos digitais 

(mensagens instantâneas, compartilhamento de conteúdos, bate-papo, jogos etc.), 

respectivamente. Esse conjunto de atributos faz com que as TPSs reconfigurem de forma 

incisiva a criação e o consumo de conteúdos audiovisuais. 

Frank Rose acrescenta que o caráter imersivo da web tem transformado os conteúdos de 

entretenimento e a maneira de se contar histórias, seja pelas emissoras de TV, pela publicidade 

e até mesmo pelo usuário comum, que tem uma vasta gama de ferramentas para criar narrativas 

sobre si mesmos. Para Rose (2011, pos. 133 de 5767, grifos nossos, trad. nossa)54,  

 
a internet é um camaleão. É um primeiro meio que pode atuar como qualquer outro 

meio – ela pode ser texto, ou áudio, ou vídeo, ou todos eles. Ela é não-linear [...]. Ela é 

inerentemente participativa – não apenas interativa, uma vez que além de responder 

seus comandos, ela é também instigante ao lhe incentivar a comentar, contribuir, curtir. 

E é também imersiva, o que significa que você pode ir tão fundo quanto queira em 

qualquer assunto que lhe interesse. 

 

O empoderamento e o protagonismo crescente da recepção se apresentam como a tônica 

de todas as transformações trazidas pela emergência das mídias digitais. Todo esse cenário de 

mudanças de ordem comunicacional, assim como social e cultural, é sintetizado no que Jenkins 

chama de cultura da convergência. Um contexto que, segundo o autor, pode ser compreendido 

a partir de três termos-chave: convergência midiática, inteligência coletiva e participação. A 

convergência pode ser compreendida como a utilização sinérgica dos mais diversos suportes, 

incluindo os meios de massa e as diversas plataformas digitais, para a circulação do fluxo de 

conteúdos. O cenário de convergência é marcado, entretanto, por dois movimentos distintos: de 

um lado, as fusões multimídia e as concentrações de empresas na produção de cultura e, de 

                                                             
54 “The internet is a chameleon. It is the first medium that can act like all media – it can be text, or áudio, or vídeo, 

or all of these above. It is nonlinear, thanks to the World Wide Web and the revolutionary convention of 

hyperlinking. It is inherently participatory – not just interactive, in the sense that it responds to your commands, 

but an instigator constantly encouraging you to comment, to contribute, to join in. And it is immersive – meaning 

that you can use it to drill down as deeply as you like about anything you care to.” 



64 

 

outro, consumidores engajados em práticas individuais e em interações sociais uns com os 

outros, em um processo de consumo coletivo. Ainda que a convergência digital traga em si, 

potencialmente, a promessa de democratização dos meios de produção, o surgimento dos 

megaconglomerados da indústria midiática, criados a partir de fusões iniciadas já nos anos 

oitenta, ampliam seu domínio também nesse novo cenário. Sobre essa dicotomia, Castells 

(2005, p. 24) pondera: 

 

A sociedade em rede constitui comunicação socializante para lá do sistema de mass 

media que caracterizava a sociedade industrial. Mas não representa o mundo de 

liberdade entoada pelos profetas da ideologia libertária da Internet. Ela é constituída 

simultaneamente por um sistema oligopolista de negócios multimédia, que controlam 

um cada vez mais inclusivo hipertexto, e pela explosão de redes horizontais de 

comunicação local/global. 

 

Ainda que essencialmente otimista em relação ao equilíbrio dessas forças, Jenkins (p. 

30) admite que “corporações – e mesmo indivíduos dentro das corporações da mídia – ainda 

exercem maior poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 

consumidores”. A tensão entre o movimento bottom-up que vem dos consumidores-cidadãos 

(CANCLINI, 2008) e os interesses corporativos da indústria de conteúdos é o ponto central de 

praticamente todas as abordagens sobre o cenário de convergência. A favor dos primeiros, a 

articulação dos consumidores através do uso da inteligência coletiva e de uma cultura 

participativa. 

Ao tomar emprestado de Pierre Levy o termo inteligência coletiva, Jenkins refere-se às 

ações colaborativas dos usuários a partir das tecnologias de participação social como “uma 

fonte alternativa de poder midiático” (p. 30). E por participação, a utilização das diferentes 

tecnologias pelos consumidores de mídia, numa luta para participar mais ativamente dos 

processos de elaboração da cultura. Dessa forma, a inteligência coletiva pode ser associada às 

estruturas sociais e a cultura participativa aos modelos de produção cultural emergentes. Para 

Jenkins, a participação através da relação com o entretenimento comercial seria um primeiro 

passo para uma utilização mais politizada desses recursos, o que já parece ser uma realidade 

através de movimentos arquitetados via TPSs, como o Occupy e o Black Bloc. Porém, para a 

grande maioria dos consumidores “brincar com a cultura popular é muito mais divertido do que 

brincar com questões mais sérias” (JENKINS, 2009, p. 328). 

É nesse ambiente altamente participativo, de intensa movimentação em torno dos 

produtos massivos voltados para o entretenimento que ocorre o movimento contemporâneo de 

descompressão do audiovisual publicitário. Porém, ao se libertar das limitações de duração e 
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custos de veiculação impostas pelas emissoras de televisão, a publicidade enfrenta um grande 

desafio: a conquista da atenção voluntária da audiência, ao contrário da atenção compulsória, 

imposta pela interrupção dos conteúdos pelos intervalos comerciais. A produção de conteúdos 

de marca que emulam programas de entretenimento tem sido a solução mais utilizada até o 

momento. E para angariarem a atenção no ambiente digital, esses conteúdos precisam também 

agregar à sua estrutura, recursos de interação e participação típicos do meio. Covaleski (2010, 

p. 17) define o resultado dessas transformações como um novo produto midiático: o 

entretenimento publicitário interativo, isto é, “híbridos que, em um mesmo esforço 

comunicacional, persuadem, entretêm, interagem e são, de alguma forma, compartilháveis.”  

Nesse ponto, faz-se necessário descrever a distinção entre interatividade e participação 

proposta por Jenkins e utilizada em nossa metodologia. Segundo Jenkins, a participação é uma 

instância mais ampla do que a interatividade, pois diz respeito à dimensão sociocultural e não 

apenas tecnológica. Dessa forma, a interatividade 

 

refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas para responder ao 

feedback do consumidor. Pode-se imaginar os diferentes graus de interatividade 

possibilitados por diferentes tecnologias de comunicação, desde a televisão, que nos 

permite mudar de canal, até videogames, que podem permitir aos usuários interferir no 

universo representado.  [...] As restrições da interatividade são tecnológicas. Em quase 

todos os casos, o que se pode fazer num ambiente interativo é determinado 
previamente pelo designer. (JENKINS, 2009, p. 189-190, grifo nosso).  

 

Ainda segundo o autor, a participação, por sua vez, 

 

é moldada pelos protocolos culturais e sociais. Assim, por exemplo, o quanto se pode 

conversar num cinema é determinado mais pela tolerância das plateias de diferentes 

subculturas ou contextos nacionais do que por alguma propriedade inerente ao cinema 

em si. A participação é mais ilimitada, menos controlada pelos produtores de mídia 

e mais controlada pelos consumidores de mídia. (JENKINS, 2009, p. 190, grifo 

nossos).  

 

A liberdade e a independência dos consumidores em relação às intenções dos produtores 

parece ser a principal linha divisória entre os dois conceitos, sendo a interatividade uma 

atividade ainda moldada pela instância produtora, predeterminada em seus textos. Para Canclini 

(2013, p. 28), as novas formas de interatividade produzidas pela tecnologia são “apenas 

simulacros de participação e de democracia direta, como as entrevistas dirigidas ou editadas 

pelos noticiários. Ou essa ilusão de que o público pode escolher quem fica ou quem sai do Big 

Brother”. Ainda para Canclini, uma real participação residiria na possibilidade de interferir nas 

“regras da casa”, referindo-se à produção e organização da informação. Não tão circunscrito a 
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um enfoque político, Jenkins vê a participação nas manifestações da cultura popular e sua 

influência na cultura de massa. E toma como símbolo maior dessa possibilidade, as 

manifestações da cultura dos fãs, que são para ele, “um importante campo de teste para ideias 

sobre consumo ativo e criatividade alternativa” (JENKINS, 2009, p. 329). E a web, enquanto 

contexto tecnológico, possui um papel fundamental para o empoderamento e visibilidade das 

suas comunidades e atividades. 

Entende-se aqui que a fronteira entre a interação e a participação pode ser imprecisa, 

dependendo das intenções, muitas vezes ocultas, tanto dos produtores quanto dos receptores. 

Sendo assim, a partir da distinção elaborada por Jenkins, propomos uma escala classificatória 

que tem os dois conceitos como polos extremos. Definimos que quanto mais a ação dos 

receptores seja constrita a condições pré-determinadas e controladas pelos produtores, mais 

próximos estamos de uma situação de interatividade. E quanto mais próxima esta ação esteja 

da liberdade e da proposição de regras pela recepção, mais próximos estamos de uma situação 

de participação. Para Jenkis, a liberdade do consumidor de conteúdos pode culminar com a 

própria subversão dos propósitos dos produtores, contrariando seus propósitos comerciais. Se 

para a indústria do entretenimento essa possibilidade é encarada como uma ameaça, para a 

publicidade ela representa um tiro certeiro na alma do negócio: o êxito promocional. O que 

coloca as práticas publicitárias digitais em um dilema ainda insolúvel: se por um lado dependem 

da atividade espectatorial para a circulação dos conteúdos, por outro são ameaçadas pela perda 

do controle dessa mesma atividade. Encontrar o ponto ideal na escala interatividade-

participação apresenta-se, portanto, como um desafio para os produtos decorrentes desse 

movimento de descompressão. A relação da prática do branded content com o ambiente digital 

revela-se, portanto, repleta de dicotomias. Ao mesmo tempo em que as mídias digitais 

viabilizam a prática, impõem-lhes também desafios, sendo o principal deles, lidar com um grau 

de autonomia, inclusive interpretativa, que pode ser por vezes fatal aos objetivos persuasivos 

da publicidade.  

  

 

2.3. A PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

 

Ao fundir as palavras producer e consumer55 para formar o neologismo prosumer, 

Tapscott (2006) fazia menção a um novo modelo de consumo, em que os usuários participam 

                                                             
55 Produtor e consumidor, respectivamente. 
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da criação de produtos de maneira ativa e processual. Desde o surgimento da web 2.0 e das 

tecnologias de participação social, as ferramentas que viabilizam a interatividade e a 

participação tornaram-se disponíveis de forma cada vez mais democrática. E desde então, toda 

instituição ou instância produtora que não convida o público a fazer parte do processo de 

desenvolvimento de seus produtos, passa a parecer anacrônica e obsoleta. A lógica é válida 

também para a indústria de conteúdos midiáticos. Na TV, o sucesso dos reality shows e o 

recrudescimento dos programas de calouros é alicerçado sobre a participação massiva da 

audiência como principal jurado. Nesse aspecto, a publicidade tem se revelado uma prolífica 

zona de testes, onde é experimentada uma ampla gama de recursos voltados para a participação 

das audiências, sempre motivadas pelo fator entretenimento. Advergames, filmes interativos e 

a atuação em sites de redes sociais são algumas das possibilidades que vêm se consolidando 

entre as práticas publicitárias no ambiente digital e sob a égide do branded content. Entre estas, 

incluem-se os objetos deste estudo, que têm como premissa a criação de conteúdos em 

esquemas de colaboração com usuários.  

Mesmo antes do surgimento da web, a atividade espectatorial já era amplamente 

discutida nos campos dos estudos literários e das mídias de massa, através das várias vertentes 

em que os estudos da recepção foram se ramificando, a exemplo da estética da recepção, dos 

estudos culturais e das análises da recepção. Sobre a crescente centralidade do espectador nesses 

diversos campos de estudo, Jensen e Rosengren (1997, p. 347-348, tradução nossa)56 ressaltam:  

 

Em termos metafóricos poderíamos afirmar que o público já não se contenta mais em 

‘decifrar’ as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa. Ao 

contrário, as ‘produzem’ pela diversidade de significações que extraem dos textos. [...] 

Simultaneamente, a importância que se atribui ao contexto social não deixa de 

aumentar, seja em relação à formação dos públicos, da questão dos gêneros e das 

instituições midiáticas, ou da interação entre os meios e seus receptores. 

 

É essa atividade interpretativa, contextualizada por questões sociais, econômicas e 

culturais, que passou a ser definida como consumo. E muitas vezes ela pode representar uma 

batalha, quando a interpretação e o uso de produtos culturais pelos consumidores, divergem e 

até subvertem as intenções pelos produtores, como explica Certeau (1998, p. 94):  

 

                                                             
56 “Em términos metafóricos podríamos afirmar que el público ya no se contenta más com ‘descifrar’ los mensajes 

transmitidos por los médios de comunicación de masas. Ao contrario, los ‘produce’ por la diversidade de 

significaciones que extrae de los textos. [...] Simultáneamente, la importância que se le reconoce al contexto social 

no deja de aumentar, ya sea que se trate de la formación de los públicos, de la de los géneros y de las instituiciones 

mediáticas, o de la interacción entre los médios y sus receptores.” 
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Diante de uma produção racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e 

barulhenta, posta-se uma produção do tipo totalmente diverso, qualificada como 

‘consumo’, que tem como característica suas astúcias, seu esfarelamento em 

conformidade com as ocasiões, suas ‘piratarias’, sua clandestinidade, seu murmúrio 

incansável, em suma, uma quase invisibilidade, pois ela não se faz notar por produtos 

próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe são 

impostos.  

 

Michel de Certeau não chegou a presenciar a nova frente de batalha entre produtores e 

consumidores aberta no espaço da internet e na era da convergência midiática. Mas Jenkins 

(2009, p. 47) parte das investigações do filósofo francês para se debruçar sobre esse contexto 

de forma otimista e, por vezes, entusiástica: “se os antigos consumidores eram indivíduos 

isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 

barulhentos e públicos.”  

 

Espectadores passam a ser vistos não mais como vítimas das determinações das 

instâncias produtoras, mas como atores do processo comunicacional. Esse novo modelo de 

espectador ainda mais ativo e engajado em práticas produtivas ao redor de seus produtos 

culturais favoritos, trouxe para o centro dos estudos da recepção uma figura até então 

discriminada e vista de forma desdenhosa, como portadora de um afeto excessivo: o fã. Em seu 

levantamento histórico sobre a percepção social dos fãs, Jenkins (2001) constata que estes 

foram sempre associados a um comportamento patológico do ponto de vista psicológico, social 

e até espiritual. Loucura, possessão demoníaca, instabilidade emocional e descompasso com a 

realidade foram alguns dos estereótipos a eles atrelados. Fundamentado no trabalho de Certeau 

sobre as práticas socioculturais de apropriação dos produtos da indústria cultural, mais 

especificamente a televisão, Jenkins propõe um novo olhar sobre os fãs, vistos agora como 

“produtores ativos e manipuladores de significado” (2009, p. 434). Baseada em Jenkins, Staiger 

(1992, p. 95, tradução nossa)57 esclarece o ponto central dessa definição: 

 

De acordo com Jenkins, ‘uma pessoa é um fã não por ser um espectador usual de um 

programa particular, mas por transformar essa apreciação em algum tipo de atividade 

cultural, compartilhando sentimentos e pensamentos sobre o programa com amigos, por 

juntar-se a uma comunidade de outros fãs que compartilham interesses comuns’. 

 

                                                             
57 “According to Henri Jenkins, a person is a fan ‘not by being a regular viewer of a particular program but by 

translating that vieweing into some type of cultural activity, by sharing feelings and toughts about the program 

content with friends, by joining a community of others fans who share common interests’.” 
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Essa noção de atividade e produção compartilhada ressalta uma importante caraterística 

dos fãs para este estudo: a estrutura sociocultural formada em torno de suas atividades, 

denominada de fandom. Como explica Fiske (2001, p. 446, tradução nossa)58, 

 

Todas as audiências populares se engajam em vários graus de produtividade semiótica, 

produzindo significados e prazeres circunscritos à sua situação social, 

independentemente das determinações das indústrias culturais. Mas os fãs quase sempre 

transformam essa produtividade semiótica em alguma forma de produção textual que 

circula entre – e assim ajuda a definir – uma comunidade de fãs.  

 

Fiske observa ainda que a cultura dos fãs floresce à margem da cultura oficial e 

canônica. Ela utiliza elementos da cultura massiva para transformá-los em cultura popular. Essa 

aproximação dos produtos da cultura massiva se deve ao fato, segundo Fiske, do distanciamento 

dos produtos da dita “cultura oficial”59 do grande público:   

 

A cultura oficial gosta de ver seus textos (ou mercadorias) como criações de pessoas ou 

artistas especiais: essa reverência ao artista e, consequentemente ao texto, coloca os 

leitores numa relação de subordinação a eles. A cultura popular, no entanto, é 

reconhecida pelo fato de que suas mercadorias são produzidas industrialmente e não 

têm, portanto, o status de obra de arte singular. Elas estão dessa forma abertas à 

reescrita, à reelaboração e à colaboração produtivas de um modo que a obra de arte 

completa não está. (FISKE, 2001, p. 454, tradução nossa)60. 

 

Não é à toa, portanto, que diante do crescente anseio de participação dos consumidores, 

muitos produtos já “saiam de fábrica” com lacunas para o preenchimento público, como é o 

caso dos objetos aqui estudados. Para Jenkins et al. (2013, p. 209, tradução nossa)61 essas 

lacunas se constituem em um importante fator de pervasividade62: “O conteúdo inacabado, ou 

não inteligível de imediato estimula a inteligência individual e coletiva da sua audiência.” O 

que também é reforçado por Fiske (apud Jenkins et ali, 2013, p. 201, tradução nossa)63 ao 

                                                             
58 “All popular audiences engage in varying degrees of semiotic productivity, producing meanings and pleasures 

that pertain to their social situation out of the products of the culture industries. But fans often turn this semiotic 

productivity into some form of textual production that can circulate among – and thus help to define – the fan 

community.” 
59 Referindo-se aqui à “alta cultura”, legitimada pela crítica e de acordo com a ideia de gosto cultural de Bourdieu, 

a exemplo dos museus e do sistema educacional. 
60 “Official culture likes to see its texts (or commodities) as the creation of special individuals or artists: such a 

reverence for the artist and, therefore, the text necessarily places its readers in a subordinate relationship to them. 

Popular culture, however, is well aware that its commodities are industrialy produced and thus do not have the 

status of a uniquely crafted-art object. They are thus open to the productive reworking, rewriting, completing and 

to participation in a the way that a completed art-object is not.” 
61 “Content which is unfinished, or not immediately intelligible, drives the individual or collective intelligence of 

its audiences.” 
62 Tradução nossa para o termo “spreadability”. 
63 “Openness, loose ends and gaps that allow viewers to read material against their own backgrounds and 

experiences” 
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afirmar que os textos utilizados por fãs são preferencialmente aqueles que oferecem “abertura, 

pontas soltas e lacunas que permitem aos espectadores ler o material de acordo com seus 

próprios repertórios e experiências”.  

Partindo do conceito de capital cultural de Bourdieu, Fiske (2001) observa importantes 

características que regem a economia cultural do fandom. A primeira delas é o fato de que um 

fandom é uma estrutura sociocultural que se desenvolve de forma paralela à cultura oficial, 

repetindo seus esquemas de discriminação social através de gosto e conhecimento acumulado. 

Dessa forma, “oferece formas de preencher o vazio cultural e prover o prestígio social e a 

autoestima gerada pelo capital cultural” (FISKE, 2001, p. 447, tradução nossa)64. A segunda 

característica é o fato de que essa estrutura social é capaz de gerar uma intensa produção textual, 

calcada não no capital financeiro, como é o caso da cultura massiva, mas no capital cultural. E 

uma terceira e não menos importante característica é a própria estrutura de circulação desses 

textos criada e sustentada pelos fãs.  

No contexto das tecnologias de participação social, a produção e a circulação geradas 

em torno de um determinado conteúdo é o que garante a sua audiência. Por isso, não é de 

espantar o fato de que as indústrias do entretenimento e da publicidade tanto estimulem o 

comportamento de intensa mobilização e produção típico dos fãs. Como ressalta Esquenazi 

(2005, p. 106), “ser um ‘fã’ aumenta a atividade espectatorial. Esta atividade se torna tão forte 

que exige a elaboração de um discurso coerente a respeito da série, que possa ser compartilhado 

pela comunidade [...]”. As audiências engajadas são capazes de criar fluxos de circulação 

próprios, de acordo com seus propósitos em uma dinâmica similar a dos fãs. Dessa forma, os 

conteúdos de entretenimento, incluindo os publicitários, são agora elaborados a partir do seu 

potencial de pervasividade ou spreadability65. Criado por Jenkins, Ford e Green (2013), o termo 

é uma alternativa ao que se chama de viralização. Segundo os autores, a ideia de viralização 

pressupunha uma fórmula mágica capaz de gerar uma transmissão passiva e involuntária. Já o 

conceito de spreadability se volta para um novo modelo de circulação, que pelo contrário, flui 

da base para o topo e da resistência popular para a produção comercial.  

Faz-se necessário ressaltar que o espectador que adere aos jogos propostos pelos 

conteúdos de marca possa não se enquadrar em alguns pontos importantes do conceito de fã. 

Especialmente pelo caráter efêmero e utilitário de seu interesse, que vai na contramão de alguns 

pressupostos básicos deste conceito: a exemplo do investimento mais intenso na atividade de 

                                                             
64 “Fandom offers ways of filling cultural lacks and provides the social prestigie and self-esteem that go with 

cultural capital.” 
65 “Espalhabilidade” numa tradução literal.  
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interpretação e produção em torno dos seus objetos de culto; o caráter muitas vezes subversivo 

de sua produção; ou ainda a formação de comunidades alternativas capazes de construir de 

forma autônoma seu próprio conhecimento coletivo66 (JENKINS, 2001).  Mas ainda assim 

sustentamos a analogia por alguns pontos de aderência básicos, como uma atividade 

espectatorial mais intensa, calcada numa mobilização e culminando em uma produção 

colaborativa em torno de proposições oferecidas por produtores de conteúdos. Apontamos 

ainda a formação de comunidades interpretativas, ainda que efêmeras e transitórias. O próprio 

Jenkins abarca em seus estudos as novas práticas publicitárias, dentro do contexto que ele cita 

como “economia afetiva”:  

 

A nova ‘economia afetiva’ incentiva as empresas a transformar as marcas naquilo que 

uma pessoa do meio da indústria chama de ‘lovemarks’ e a tornar imprecisa a fronteira 

entre conteúdos de entretenimento e mensagens publicitárias. Segundo a lógica da 

economia afetiva, o consumidor ideal é ativo, comprometido emocionalmente e 

parte de uma rede social. (JENKINS, 2009, p. 48, grifos nossos). 

 

Dentro da lógica desse “consumo afetivo”, o desejo de toda marca é ter mais que 

consumidores, fãs. Por isso mesmo, o engajamento, torna-se um imperativo. Porém é preciso 

atentar para o fato de que, ao estimular a atividade espectatorial, a publicidade tem finalidades 

bem definidas: transformar o espectador em um potencial retransmissor da sua mensagem e, 

em última instância um defensor da marca anunciada. Jenkins (2009, p. 236) alerta sobre os 

mecanismos de controle das instâncias produtoras, para manter essa atividade espectatorial 

dentro dos limites de suas expectativas: “As corporações imaginam a participação como algo 

que podem iniciar e parar, canalizar e redirecionar, transformar em mercadoria e vender.”  

Essa observação é tida como fundamental para a presente investigação, pois nos conduz 

a outro conceito proposto a partir desta pesquisa: o fã domesticado. Ele se refere à contradição 

ou conflito existente no comportamento dos produtores de conteúdos que, se por um lado, 

necessitam do consumidor ativo para que seus materiais circulem e sejam assistidos nas 

plataformas de participação social, por outro, não permitem que essa atividade ultrapasse os 

limites de seus interesses. No caso da publicidade, esses interesses passam a ser ainda mais 

preservados, pois o que está em jogo não são somente os propósitos dos produtores, mas dos 

anunciantes. A estes, aqueles devem se reportar. E um erro nesse processo pode significar a 

pena capital no mercado publicitário: a perda da conta.  

                                                             
66 “Autônoma” no sentido de independente das proposições das instâncias produtoras. 
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Dessa forma, a publicidade almeja uma mobilização espectatorial circunscrita às 

predeterminações da instância produtora, beneficiando-se das vantagens do consumidor 

engajado, mas buscando o risco zero. Jenkins et al. (2013, p. 95/7916, tradução nossa) 67 

denuncia a forma esquemática como o mercado publicitário tem utilizado seus conceitos de 

convergência e participação:  

 

Muitos mercadólogos e produtores de mídia têm se apegado a noções simplificadas 

destes fenômenos, noções que distorcem sua percepção das necessidades, desejos e 

atividades de seu público. Ideias como ‘conteúdos gerados por usuários’ e ‘plataformas 

de marca’ ignoram a larga história e poder da cultura participativa, definindo 

colaboração apenas em termos corporativos. 

 

Se para Jenkins o nível de participação é proporcional à liberdade do consumidor em 

relação à interpretação e uso dos produtos midiáticos, as práticas publicitárias aqui analisadas 

são afligidas por um dilema atávico. O ideal de um consumidor ativo, porém obediente às 

instruções e pré-determinações da instância produtora, aqui chamado de fã domesticado, vem 

exatamente desse conflito entre liberdade e cerceamento, benefício e risco. Para Jenkins (2009, 

p. 190),  

 
a indústria midiática está cada vez mais dependente de consumidores ativos e 

envolvidos para divulgar marcas em um mercado saturado e, em alguns casos, 

procurando formas de aproveitar a produção midiática dos fãs para baixar os custos de 

produção. Ao mesmo tempo fica aterrorizada com o que pode acontecer se esse poder 

do consumidor fugir ao controle [...]. 

 

Spurgeon (2008) lembra uma situação emblemática dessa tensão e conflito de interesses 

entre os polos da produção e do consumo: o caso Coca-Mentos. Tudo começou quando 

experimentos caseiros detectaram que inserir balas comestíveis da marca Mentos em uma 

garrafa de Coca-Cola causava uma forte erupção, como uma espécie de gêiser. As experiências 

registradas em vídeo não apenas se multiplicaram pela web, como se sofisticaram esteticamente, 

como a elaboração de fontes e batalhas a partir do efeito de erupção. Enquanto a Mentos chegou 

a patrocinar eventos envolvendo a experiência, a Coca-Cola manteve o silêncio sobre o assunto. 

Para Spurgeon (2008, p. 3), o caso Coca-Mentos demonstra que “mídias conversacionais 

também podem circular de baixo para cima” e que o caso “alimentou a discussão entre os 

                                                             
67 “Many marketers and media producers have embraced simplified notions for understanding these phenomena, 

notions that distort how they perceive their audiences’ needs , wants and activities. Ideas such as ‘user-generated 

content’ and ‘branded platforms’ ignore the larger history and power of particpatory culture in attempting to 

define collaboration wholly on corporate terms.” 
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profissionais de marketing sobre o papel da comunicação gerada por consumidores nas 

estratégias mercadológicas.”  

Os casos aqui analisados, rotulados pelo Cannes Lions como user-generated content 

(UGC), revelam a estratégia de estimular o engajamento, porém a partir de normas pré-

determinadas ou lacunas programadas. Ao fã domesticado da publicidade são endereçadas 

normas de ação simplificadas com instruções bem definidas: “Compartilhe as pérolas que você 

testemunha nas ruas de Nova York”, “capture a beleza em um vídeo de um segundo”, “Envie-

nos sua história de amor não-correspondido”. Em parte, a publicidade se aproveita do fato de 

quem nem toda a audiência, na verdade a grande maioria, não deseja exercer a produtividade 

intensa e, por vezes subversiva, dos fãs genuínos. Mas ainda assim, uma grande parcela dos 

espectadores ordinários demonstra-se propensa ao engajamento pelo simples prazer do 

divertimento e pela possibilidade de participar, de alguma forma, da criação de um produto 

audiovisual midiático. O encontro dos estudos da recepção com o campo da publicidade revela, 

portanto, uma tensão inerente entre uma atividade que passa a depender da atividade 

espectatorial para a sobrevivência, mas que tem seu objetivo final – a persuasão – atado a 

normas mais rígidas de interpretação. 

 

2.4. DESAFIO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O desenho metodológico aqui proposto abriga três polos investigativos e é 

esquematizado na figura 11. Ao perpassar as instâncias da produção, do contexto tecnológico e 

da recepção, pretendemos chegar a uma visão do processo comunicacional gerado através da 

prática do branded content, bem como de especificidades desse produto midiático em cada uma 

destas instâncias. Além de apresentar o processo analítico, faz-se necessário reforçar os 

objetivos que o guiaram.  

Em relação ao primeiro polo, temos como objetivo compreender o processo de adesão 

estética, visto como elo de contato inicial entre público e conteúdos publicitários. Para tanto, 

analisamos os conteúdos a partir da sua estrutura poética, relacionando-a com os universos 

simbólicos das respectivas marcas, e com o intento promocional da campanha. Partimos da 

evidência que o consumo do branded content se dá pela sua interface lúdica e interativa, tendo 

o entretenimento como chave para sua fruição voluntária e circulação espontânea. Para a 

compreensão do processo de adesão estética, escrutinamos cada caso a partir de quatro ângulos 

analíticos: marca e gerenciamento de significados; dimensão promocional; estrutura poética; 

e o encaixe entre as dimensões estética e promocional.  
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Figura 11 – Esquema visual da proposta teórico-metodológica 

 

O primeiro desses ângulos diz respeito ao processo de gerenciamento de significados 

(McCRACKEN, 2012) através do qual uma marca cria em torno de si o que aqui definimos 

como um universo simbólico. Cada uma das marcas foram analisadas a partir desse conjunto 

de significados simbólicos a elas agregados e como esse processo foi trabalhado historicamente 

através das ferramentas do marketing. Por dimensão promocional nos referimos à investigação 

dos intentos publicitários por trás de cada estratégia analisada: lançar uma linha de cronógrafos, 

reposicionar um jornal frente ao seu público leitor ou estreitar o relacionamento entre marcas e 

consumidores são alguns deles. A estrutura poética diz respeito à apropriação de fórmulas e 

linguagens dos produtos da cultura popular massiva para a criação da dimensão lúdica e estética 

dos produtos audiovisuais em questão. E, por fim, foi analisado o encaixe entre essa interface 

poética e os intentos promocionais, em consonância com os universos simbólicos construídos 

durante décadas por estas marcas. Fechando dessa forma um ciclo que visa fornecer uma visão 

mais clara da relação entre as dimensões estética e promocional contidas nestes construtos. 

Em relação ao contexto tecnológico, buscamos a compreensão de como esses conteúdos 

tiram proveito das tecnologias de participação social, utilizadas de forma sinérgica num 

contexto de convergência midiática. A partir da identificação de algumas recorrências na 

construção transmidiática das estratégias, definimos um percurso analítico baseado na 

plataforma central das campanhas, nas plataformas adicionais e nos pontos de contato com o 

público. O primeiro item dedica-se à análise das funcionalidades da plataforma usualmente 

denominada como hub da campanha. Geralmente sites criados especificamente para as mesmas 

e que agregam em um mesmo espaço os seus diversos produtos derivados. Como plataformas 

adicionais são geralmente utilizadas os sites de redes sociais e de compartilhamento de mídia 

mais populares, a exemplo do Facebook, Twitter, YouTube e Vimeo. Analisamos quais deles 
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são utilizados em cada campanha e a função que exercem. Sendo a audiência do branded 

content baseada no compartilhamento voluntário, busca-se em pontos de contato com a 

campanha a reconstrução dos possíveis e mais prováveis percursos de contato dos espectadores 

com os conteúdos. No entanto, um estudo de métricas ou monitoramento está fora dos objetivos 

do presente empreendimento. Dessa forma, nos atemos ao levantamento das possibilidades de 

acesso, buscando uma melhor compreensão do papel das tecnologias de participação social na 

viabilização da experiência estética do espectador. 

E, no campo da recepção investigamos a produção espectatorial decorrente das 

proposições de criação colaborativa, que se constituem no próprio diferencial da subcategoria 

de user-generated content. Aqui foram utilizados três ângulos de análise: a proposição de co-

criação das campanhas; os compartilhamentos efetuados pelos usuários em sites de rede 

social; e também uma análise da conversação gerada em torno destes produtos. O primeiro 

destes ângulos é aqui associado ao conceito de leitor implícito (ISER, 1996), enquanto conjunto 

de pré-orientações contidas no próprio texto midiático. Em relação aos compartilhamentos, foi 

analisada a atividade espectatorial ligada à circulação destes produtos, incluindo o ato de 

compartilhar em si, além de uploads dos conteúdos.  Analisamos também os registros de 

conversação deixados pelos espectadores nas plataformas, em busca de pistas sobre suas 

motivações e percepções sobre os conteúdos. Ressaltamos que neste sentido, os esforços 

realizados em relação ao polo da recepção são ainda exploratórios, têm o intuito de fornecer 

algumas evidências prévias sobre a atividade espectatorial, podendo servir como vetores para 

novos empreendimentos de pesquisa.  

O desenho metodológico aqui proposto aponta, dessa forma, para uma estrutura circular, 

em que o ato do consumo se transforma novamente em produção. O próprio desenho se 

configura como a hipótese que guia a investigação. E a análise apresentada a seguir almeja a 

sua confirmação. Os esforços analíticos empreendidos a partir da proposta metodológica acima 

descrita são resumidos nos quadros analíticos apresentados no Apêndice 1. Dessa forma, foi 

possível tornar o terceiro capítulo em um texto mais fluido, onde a tradicional análise caso a 

caso foi substituída por uma apresentação de resultados e aspectos conclusivos referentes a cada 

um dos pontos analíticos abordados. 
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3 ANÁLISE DOS CASOS 

 

A internet atinge os militantes, a televisão os indecisos.  

 

Henry Jenkins  

 

A análise aqui proposta baseia-se num processo sistemático de observação, descrição e 

interpretação de uma gama de produtos derivados das 6 campanhas que compõem nosso corpus 

(ver 2.6). Cada uma dessas campanhas, traz uma construção estratégica da qual derivam os mais 

diversos produtos culturais, incluindo audiovisuais, assim como uma intensa produção 

espectatorial em torno das suas proposições de criação colaborativa. Acreditamos que a 

apresentação dos resultados analíticos caso-a-caso poderia se tornar extensa e até mesmo 

repetitiva, uma vez que tratamos de objetos pertencentes a uma mesma subcategoria e que 

apresentam, ainda que uma produção audiovisual e espectatorial tão diversa, configurações 

estratégicas semelhantes. Por isso, optamos por apresentar os resultados refazendo o percurso 

metodológico, ou seja, revisitando os polos investigativos, agora porém com o foco nos objetos 

de análise. 

Ainda assim, apresentamos como Apêndice, um resumo dos esforços analíticos 

empreendidos sobre cada caso em forma de quadros. Todo o material audiovisual analisado 

encontra-se em DVD  (ANEXO 1). Compreendendo que se trata de um volume excessivo de 

conteúdos, sugerimos aos leitores deste trabalho, a apreciação mínima dos videocases de cada 

caso. De curta duração, os videocases são materiais tradicionalmente utilizados por agências, 

para apresentar de forma ágil, as complexas estratégias de integração de conteúdos e produção 

espectatorial elaboradas para as campanhas de branded content. Feitas essas considerações 

preliminares, iniciamos o capítulo analítico. 

 

3.1 A ADESÃO ESTÉTICA 

 

O processo aqui definido como adesão estética refere-se especificamente à eficácia 

comunicativa baseada numa “recepção sensorial” (ALVES, 2003) e “numa adesão ao 

publicitado a partir de um deleite estético, espirituoso, humorístico e de uma transferência de 

valores microeconômicos das mercadorias [no nosso caso, das marcas] para os da própria 

sociedade de consumo.” (CAMILO, 2010, p. 112). Processo que não se constitui em uma 

especificidade ou exclusividade da prática do branded content. Pelo contrário é amplamente 

utilizado pela publicidade mesmo em suas vertentes mais tradicionais. Mas que adquire, no 
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caso do entretenimento publicitário interativo (COVALESKI, 2010), uma preponderância e 

uma importância vital, posto que é condição primeira e indispensável para sua fruição e 

circulação voluntárias. Para compreender a adesão estética como um processo, realizamos aqui 

um esforço teórico-metodológico no sentido de separar seus componentes, a saber: o universo 

simbólico das marcas; a estrutura poética dos conteúdos; a dimensão promocional das 

campanhas; e, por fim, o encaixe entre estas dimensões.  

Iniciamos, portanto, a análise pelo trabalho de gerenciamento de significados realizado 

pelas respectivas marcas no processo de construção de seus universos simbólicos. Para tanto, 

foi necessário um resgate da história destas instituições simbólicas e suas estratégias de 

posicionamento e relação com o ambiente cultural à sua volta ao longo do tempo. Em seguida, 

analisamos a estrutura poética dos produtos audiovisuais derivados das campanhas. 

Ressaltamos no entanto, que a análise poética aqui empreendida não se volta exclusivamente 

para os elementos que compõem a estrutura interna destes produtos. O objeto em questão, por 

suas especificidades, nos demandou um olhar diferenciado, mais voltado para as estratégias de 

integração dos diversos produtos audiovisuais que compõem as campanhas, bem como para a 

presença do público e suas atividades. Em nosso caso, são essas estratégias de integração entre 

produtos diversos e a produção espectatorial o objetivo último e específico da prática do UGC 

e em torno do qual gira a sua estrutura poética. A análise tradicional, baseada essencialmente 

nos elementos de ordem visual, cênica e narrativa intrínsecos a cada produto, conduziria a um 

olhar interno da tessitura de cada produto derivado, deixando de fora o que os objetos têm de 

mais rico: as suas dinâmicas de articulação entre público e uma extensa gama de produtos 

derivados. Esse olhar mais amplo coaduna-se, inclusive, com a visão mais estratégica da 

criatividade publicitária demandada pelo mercado e descrita com propriedade por Cappo (2003, 

p. 81): 

 

O aspecto criativo da propaganda não é tão importante quanto era vinte ou trinta anos 

atrás. [...] Quando digo que a criatividade é menos importante, estou me referindo à 

função criativa na sua definição mais geralmente aceita, a incorporação de uma 

estratégia de marketing na criação da propaganda por meio da redação, da ilustração, 

da fotografia, da produção para televisão e assim por diante. 

 

Cappo (2003, p. 81, grifo nosso) então explica: “há uma definição mais ampla de 

criatividade que poderia e deveria incluir estratégia, posicionamento, seleção de mídia e 

outras áreas menos estreitas.” E é o que percebemos nos casos que compõem o nosso corpus. 

A sua formatividade ou o seu êxito estético está indelevelmente atrelado às supracitadas 
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estratégias de integração, que passam a constituir, ao lado dos aspectos formais, a sua estrutura 

poética. 

Em relação à dimensão promocional, analisamos os intentos mercadológicos e 

persuasivos de cada caso. Afinal, o êxito da poética publicitária está atrelado ao seu êxito 

persuasivo. E, por fim, nossa análise almeja a compreensão de como esses objetos conciliam 

essas dimensões em uma fórmula baseada na hipertrofia da dimensão poética, no atrelamento 

desta ao universo simbólico da marca e não da mercadoria, e na quase invisibilidade da 

dimensão promocional. 

 

3.1.1 MARCA E UNIVERSOS SIMBÓLICOS 

 

Muitos dos autores que compõem nossa plataforma teórica ressaltam a crescente 

preponderância das marcas, em detrimento das mercadorias, enquanto elemento gerador do 

discurso publicitário. “Da noite para o dia, ‘Marcas, não produtos!’ tornou-se o grito de guerra 

de um renascimento do marketing liderado por uma nova estirpe de empresas que se viam como 

‘agentes de significado’ em vez de fabricantes de produtos.” (KLEIN, 2008, p. 27). Porém, esse 

movimento difere da tradicional prática da publicidade institucional, cujos anúncios têm como 

função enaltecer as qualidades da marca, valendo-se de argumentos racionais, ou seja, operando 

na dinâmica discursiva do logos. A publicidade contemporânea, ao contrário, caminha a passos 

largos para a dinâmica do pathos, ou a criação de discursos lúdicos, emotivos ou bem-

humorados em torno das marcas, capazes de gerar afetos, atitude e ação nas suas audiências. A 

prática do branded content é o avanço mais radical até o momento nessa direção. Trata-se de 

conteúdos cujos principais objetivos são o entretenimento e o engajamento das audiências. 

Porém, não podemos esquecer que ainda são publicidade. E a sua estratégia persuasiva está 

exatamente na ligação dos conteúdos com o conjunto de valores, atitudes e símbolos culturais 

que compõem o universo simbólico das respectivas marcas. Camilo (2010, p. 183)68 observa 

que as marcas “passam a ser realidades semânticas muito mais fluidas, heterogêneas, difundidas 

pelos mais variados meios de comunicação, matérias expressivas e produções textuais [...]”. O 

                                                             
68 Para Camillo (2010, p. 109), “o ethos, enquanto variável discursiva” perde sua relevância na publicidade de 

cunho mais sedutor. Confirmamos esse processo em nossos materiais, porém com uma particularidade: o ethos de 

marcas longevas e, em alguns casos, centenárias, encontra-se presente como lastro subjacente, ainda que não tão 

evidente no discursivo, atuando de forma enfática na percepção e predisposição dos espectadores em relação aos 

conteúdos. Sustentamos aqui que a presença de marcas como Montblanc ou Intel, por exemplo, no início dos 

materiais, atua de forma decisiva no processo de adesão. 
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autor se refere a substituição paulatina da mercadoria pela marca, em um discurso ancorado 

essencialmente no pathos.  

O que aqui definimos como universo simbólico é comumente denominado no mercado 

publicitário de “personalidade” da marca. Para Naomi Klein, trata-se de um “componente 

espiritual”. Kevin Roberts (2010), CEO da agência de publicidade Saatchi & Saatchi, é o autor 

de Lovemarks: o futuro além das marcas. Uma cartilha voltada para profissionais do setor, onde 

enumera uma série de estratégias com o objetivo de estabelecer conexões afetivas entre marcas 

e consumidores, que “ultrapassem os limites da razão”. Entre as lições está o que ele chama de 

“toque humano”, que consiste basicamente em envolver os consumidores através dos cinco 

sentidos. Já em “perto de você”, Roberts recomenda a criação de laços de intimidade entre 

marcas e consumidores. Todas as lições apontam para o desenvolvimento de uma dimensão 

humana das marcas e o estabelecimento de relações afetivas e sensórias entre marcas e pessoas. 

A essa altura fica evidente que a prática do branded content pressupõe marcas bem 

paramentadas neste aspecto, dotadas de um universo simbólico previamente trabalhado em 

ações de marketing e publicidade diversas e, portanto, bem delineado, sedimentado e 

reconhecido pelo púbico a que se endereça. Esse universo simbólico funciona como fonte 

geradora de discursos e narrativas, numa lógica muito semelhante ao que Jenkins define como 

universo ficcional: “O universo é maior do que o filme, maior, até, do que a franquia – já que 

as especulações e elaborações dos fãs também expandem o universo em várias direções.” 

(JENKINS, 2009, p. 162). De forma análoga, o universo simbólico de uma marca é maior do 

que as campanhas e conteúdos isoladamente. E também é expandido pela atividade 

espectatorial gerada em torno dele, propiciada pelo ambiente conversacional das mídias 

digitais.  

Portanto, propomos iniciar nossa análise com um breve levantamento de como essas 

marcas construíram ao longo do tempo, um universo simbólico em torno de si, que é a interface 

necessária para que se realize o processo de transferência de significado dos conteúdos de 

entretenimento para elas. Dessa maneira, podemos compreender de que forma a estrutura 

poética dos nossos objetos de estudo se coaduna com os universos simbólicos das respectivas 

marcas. Esse “encaixe” será posteriormente analisado na seção 3.1.3. 

 

3.1.1.1 MONTBLANC – ESCREVENDO OS RUMOS DA ARTE69 

                                                             
69 Informações extraídas das páginas institucionais do website da Montblanc.                                         Disponíveis 

em: <https://www.montblanc.com/en/flash/default.aspx/#/meet-montblanc/history> e 

<https://www.montblanc.com/en/meet-montblanc/arts-and-culture.aspx>. Acesso em: 02 set. 2013. 

https://www.montblanc.com/en/flash/default.aspx/#/meet-montblanc/history
https://www.montblanc.com/en/meet-montblanc/arts-and-culture.aspx
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A Montblanc é um caso emblemático de como a mercadoria pode se tornar um símbolo 

de distinção social e de como uma marca pode transcender a existência física da própria 

mercadoria. A criação do nome Montblanc em 1908, partiu de uma analogia entre a alta 

qualidade da sua fountain pen - uma evolução da caneta-tinteiro, que trazia a carga de tinta 

embutida - e a montanha mais elevada da Europa, o Monte Branco70, localizada nos alpes 

suíços. Em 1910, seria criado o seu ícone gráfico: uma estrela branca que representava o cume 

daquela montanha visto de cima. Mais exatamente em 1924, seria lançada a Meisterstück – 

“obra-prima” em alemão - a caneta preta e dourada de design atemporal, que pode ser 

reconhecida até hoje nas mãos de influentes magnatas e políticos mundo afora.  

Na década de 20, a empresa alemã já era uma marca global, distribuindo seu produto 

em mais de 60 países. Nessa época, já eram utilizadas estratégias de marketing que podem ser 

consideradas inovadoras mesmo para os padrões atuais, como o envelopamento de automóveis 

com uma caneta gigante e a utilização dos primeiros aeroplanos publicitários, que carregavam 

o logotipo pelos ares. Em 1993, a Monblanc era comprada pelo grupo Richemont, gestor de 

marcas de alto luxo como Cartier, Piaget e Chloé.   A partir de então, seria iniciado o processo 

de diversificação do mix de produtos que estenderia a marca Montblanc a relógios, joias, 

acessórios em couro e perfumes, inclusive em versões femininas. Em 2008, era lançada durante 

um encontro do Salon International de Haute Horlogerie em Geneva, a linha de relógios de 

pulso Nicolas Rieussec, em homenagem ao inventor do cronógrafo.  

Foi na década de 80, porém, que se iniciou a estratégia de associação da marca ao 

universo das belas artes, através de ações sistemáticas de mecenato a produtos artísticos de 

pronunciado valor estético, a exemplo da literatura, balé e música erudita. Tudo devidamente 

amparado pelo slogan The art of writing ou A arte da escrita. Em 1996, a marca se tornou 

patrocinadora de eventos e projetos culturais internacionais como a Filarmônica das Nações 

(1996). Algumas dessas ações passariam a ser dirigidas à descoberta de novos talentos, numa 

provável estratégia de rejuvenescimento da marca. Em 2002, a Montblanc patrocinou um 

projeto para a descoberta de novos talentos da direção teatral dentro do Festival de Saulzburgo. 

Ciceroneado pelo cineasta Wim Wenders, o misto de concurso cultural e campanha publicitária 

The Beauty of a Second soma-se a essa vertente. 

 

                                                             
70 Conhecida como Mont Blanc em francês ou Monte Bianco em italiano. 
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3.1.1.2 THE VILLAGE VOICE – A VOZ DE NOVA IORQUE71 

 

Fundado em 1955, a publicação nova-iorquina The Village Voice foi o primeiro jornal 

urbano em formato tabloide dos Estados Unidos, dando origem ao formato dos semanários 

alternativos no país. Ao longo de sua história, a publicação se especializou em duas vertentes: 

a investigação dos bastidores da política de Nova Iorque e a cobertura crítica do amplo leque 

de eventos culturais da metrópole, incluindo as artes visuais, cinema, teatro, música e dança. O 

jornal tornou-se reconhecido pelo exercício de um jornalismo independente em um cenário de 

crescente controle econômico dos meios de comunicação. 

Em 45 anos de história, The Village Voice conquistou 3 prêmios Pulitzer. O primeiro 

veio em 1981, pela matéria de Teresa Carpenter sobre o assassinato da playmate Dorothy 

Stratten. O segundo em 1986, pelas charges políticas de Jules Feiffer. E em 2000, por uma série 

de oito reportagens sobre a epidemia de AIDS no continente africano, realizada pelo escritor 

jornalístico Mark Schoofs.72 As páginas do periódico já abrigaram textos de escritores 

renomados como Ezra Pound e Henry Miller. O jornal é reconhecido também como um 

importante agente cultural da cidade. Através do Obie Awards, por exemplo, premia e 

reconhece a produção teatral alternativa da cidade, conhecida como off-broadway desde 1956.  

Em 2005, porém, o jornal foi comprado pelo grupo New Times Media e, segundo alguns 

críticos, a partir desse momento começou a perder boa parte da sua independência editorial e 

do seu discurso iconoclasta. A partir desse período iniciou também uma série de demissões que 

incluíram colunistas decanos na publicação. Diante de sistemáticas acusações de perda do seu 

caráter de independência, a campanha New York Writes Itself é uma evidente tentativa de 

recuperar a imagem da “voz independente de Nova Iorque”. 

 

3.1.1.3 INTEL – MAIS VALE O QUE ESTÁ POR DENTRO73 

 

Fundada em 1968 em Mountain View, California, a multinacional Intel é hoje a maior 

fabricante de semicondutores e microprocessadores do mundo. A história da empresa se 

                                                             
71 Informações extraídas da página institucional do jornal e da página wiki sobre o mesmo. Disponível em: 

<http://www.villagevoice.com/about/index/> e <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Village_Voice>. Acesso em: 

10 set. 2013. 
72 Disponível em: http://www.villagevoice.com/2000-04-11/news/voice-writer-wins-pulitzer/. Acesso em: 10 set. 

2013. 
73 Informações extraídas da página institucional da corporação e da página wiki sobre a mesma.                 Disponível 

em: <http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/history/historic-timeline.html> e 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Intel>. Acesso em: 10 set. 2013. 

 

http://www.villagevoice.com/about/index/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Village_Voice
http://www.villagevoice.com/2000-04-11/news/voice-writer-wins-pulitzer/
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/history/historic-timeline.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel
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confunde com a história da computação pessoal, uma vez que foi a primeira a viabilizar 

comercialmente a fabricação dos microprocessadores. O microprocessador foi o elemento 

essencial para a fabricação dos computadores pessoais, por permitir uma alta capacidade de 

processamento aliada ao tamanho extremamente reduzido.  

Apesar de toda a vanguarda tecnológica, a Intel era pouco conhecida pelos 

consumidores finais, uma vez que fabricava apenas os componentes internos dos computadores 

pessoais. Somente em 1991, a empresa iria adotar a estratégia conhecida como ingredient 

branding ou a valorização das marcas presentes na estrutura interna ou composição química de 

determinados bens de consumo. Neste ano, era criada a marca Intel Inside, afixada como um 

selo de garantia de qualidade em todos os computadores que utilizavam os microprocessadores 

da marca. Como resultado, dois anos depois a Intel já era avaliada como a terceira marca mais 

valiosa do mundo. Dessa forma, a Intel saiu da invisibilidade da arquitetura interna das CPUs 

e passou a se tornar, em muitos casos, o fator determinante para a escolha de equipamentos de 

computação, em detrimento inclusive da marca fabricante destes.  

É claro que o sucesso dessa estratégia foi calcado não na concorrência, mas na parceria 

com essas marcas, incluindo a Toshiba – parceira nesta campanha. A marca Intel Inside 

funciona hoje como o atestado último de qualidade de um computador. Para o público leigo, as 

entranhas dessas máquinas continuam sendo um mistério e muitos têm apenas uma vaga ideia 

do que seja um processador ou uma placa-mãe. O selo Intel Inside adquire dessa forma uma 

áurea distintiva misteriosa, que leva o consumidor a escolher o produto primeiramente pela sua 

composição interna. 

 

3.1.1.4 VOLKSWAGEN – EM BUSCA DO CARRO DO POVO74 

 

A marca Volkswagen é hoje uma entre 12 marcas que compõem o Grupo Volkswagen. 

Segundo a página institucional do grupo75, “cada marca tem sua própria personalidade e opera 

como uma entidade independente no mercado”. São elas: Audi, SEAT, SKODA, Bentley, 

Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Veículos Comerciais, Scania, MAN e a 

própria Volkswagen, marca original e líder de vendas do grupo.  

                                                             
74 Informações extraídas da página institucional da corporação e da página wiki sobre a mesma.                 Disponível 

em: <http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group/history.html> e 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen>. Acesso em: 10 set. 2013. 
75 <http://www.vw.com.br/pt/institucional/grupo_volkswagen.html>. 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group/history.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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“Carro do povo” em alemão, o nome Volkswagen revela um projeto particular de Adolf 

Hitler durante o nazismo: viabilizar a produção de um veículo acessível a toda família alemã. 

Uma espécie de símbolo de prosperidade nacional que faria frente ao processo de popularização 

do automóvel empreendido nos Estados Unidos por Henry Ford. O projeto “carro do povo” 

tornou-se uma das obsessões do líder nazista, cujo governo chegou a subvencionar a produção 

do veículo em convênio com uma rede de montadoras. Como resultado, nasceu o protótipo que 

iria ser conhecido no Brasil como Fusca e nos Estados Unidos como Beetle. Após a guerra e a 

derrota da Alemanha nazista, o projeto foi retomado pela iniciativa privada, originando a 

empresa batizada com o mesmo nome do projeto de Hitler. 

Por razões evidentes, toda essa história foi apagada das páginas institucionais da 

Volkswagen. Ironicamente, a campanha aqui analisada e produzida para a sucursal chinesa do 

fabricante, retoma a ideia original de Hitler ao propor um novo People’s Car Project. Dessa 

vez, no entanto, com os apelos da interatividade, da criação colaborativa e do entretenimento. 

Com isso, o novo People’s Car Project expande a proposta de um carro feito para o povo (no 

caso, o chinês), para um carro feito pelo povo. 

 

3.1.1.5 MACY’S – FAZENDO A MÁGICA ACONTECER76 

 

A história da Macy’s é um epítome do sonho americano de riqueza e prosperidade. 

Fundada por Rowland Hussey Macy em Nova Iorque, 1858, o negócio se iniciou como um 

modesto armazém de secos. Logo foi se expandindo com a fundação de novas e maiores lojas, 

sempre usando a estrela como ícone, numa referência a uma tatuagem do seu fundador. Já a 

partir da década de 20, a cadeia de lojas começou a se expandir pelo território estadunidense. E 

desde os anos 50 já utilizava estratégias de marketing como as decorações temáticas para o 

Natal, data festiva fundamental no calendário de campanhas da marca.  

Em 1994 a marca era adquirida pela Federated Department Stores Inc., um 

conglomerado formado pela fusão de diversas cadeias de lojas de departamento por todo o país. 

A marca Macy’s prevaleceu sobre as outras. Hoje, a Macy’s é uma cadeia com 840 lojas de 

departamento espalhadas pelos Estados Unidos. As lojas de departamento podem ser 

consideradas importantes instituições para um modelo de sociedade baseada no consumo. 

Segundo Fred Lazarus Jr., um dos fundadores da Federated Inc., elas são “um espelho vivo da 

nossa civilização, através do qual enxergamos as mudanças de necessidades e desejos do nosso 

                                                             
76 Informações extraídas da página institucional da corporação e da página wiki sobre a mesma.                 Disponível 

em: < http://www.macysinc.com/about-us/> e <http://en.wikipedia.org/wiki/Macy's>. Acesso em: 10 set. 2013. 

http://www.macysinc.com/about-us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Macy's
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povo.”77 Para tanto, a corporação não mede esforços para associar sua marca a dois dos eventos 

comemorativos mais caros aos americanos: o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) e o Natal. 

Sendo este último, a época do ano responsável pelo maior volume de faturamento do setor 

varejista. 

A parada de Ação de Graças organizada pela Macy’s em Nova York acontece desde 

1924, é amplamente coberta pela rede de TV NBC e já se tornou uma tradição cultural do país. 

Em 2008, a marca se apropria da história de Virginia O’Hanlon, que em 1897, aos oito anos de 

idade, escrevera uma carta ao jornal The Sun, perguntando se Papai Noel existia. A reposta do 

jornal veio em forma de um editorial intitulado “Yes, Virginia, there is a Santa Claus”. 

Utilizando-se do universo mítico e extremamente caro para os americanos dos contos natalinos, 

cria-se “a mágica da Macy’s”. Uma estratégia pautada no discurso emocional e no imaginário 

de um povo em torno do espírito natalino. 

 

3.1.1.6 LACTA – O AMOR É DOCE78 

 

Assim como a Lacta brasileira, a Lacta grega pertence à Mondelez, a divisão de 

guloseimas da companhia americana Kraft Foods. Com a aquisição de várias empresas 

alimentícias ao redor do globo, inclusive a Lacta brasileira em 1996, a Mondelez é hoje a maior 

fabricante de chocolates do mundo. A marca Lacta se desenvolveu de forma independente no 

Brasil e na Grécia. Enquanto aqui a marca se diversificou e, uma série de produtos diferenciados 

como bombons, wafers e ovos de páscoa, a Lacta grega concentrou-se essencialmente nas 

icônicas barras de chocolate de embalagem vermelha e branca. 

As barras de chocolates Lacta sempre foram usadas como presente entre namorados e a 

área branca da embalagem era comumente utilizada para se escrever dedicatórias românticas. 

Foi a partir de 1990, sob o comando da Ogilvy, que a marca passou a associar sistematicamente 

seus chocolates ao imaginário de doçura das relações amorosas entre jovens. Essa associação é 

devidamente arrematada pelo slogan The sweetest part of your life.  

Mais recentemente, a marca passou a centralizar suas ações de marketing e publicidade 

no ambiente digital, tendo o Facebook como epicentro desse processo. Em uma das ações mais 

                                                             
77 Disponível em: <http://www.macysinc.com/about-us/macysinc-history/overview/default.aspx>. Acesso em: 

10 set. 2013. 
78 Informações extraídas da página institucional da corporação e do site da sucursal grega da agência Ogilvy.                 

Disponível em: <http://www.mondelezinternational.com/about-us> e < http://ogilvy.gr/en>. Acesso em: 10 set. 

2013. 

 

http://www.mondelezinternational.com/about-us
http://ogilvy.gr/en
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comentadas mundo afora, está um aplicativo em que era possível personalizar a imagem de uma 

barra de chocolate, substituindo o nome Lacta pelo nome da pessoa amada. A atividade gerada 

em torno da marca nas mídias sociais serviu como ponto de partida para a criação, em esquema 

colaborativo com o público, de diversos conteúdos de marca, que culminaram no longa-

metragem Love in the end, um dos objetos deste estudo. 

 

3.1.2 ESTRUTURA POÉTICA 

 

O movimento de descompressão do audiovisual publicitário proporcionado pelo 

ambiente das mídias digitais gerou a criação de um produto híbrido, definido por Covaleski 

(2010) como entretenimento publicitário interativo. A expressão cunhada por Covaleski, além 

de ser bastante ilustrativa em relação a esses novos produtos midiáticos, pode ser interpretada 

também a partir da ordem das palavras: trata-se de um entretenimento que é publicitário e não 

apenas uma publicidade que entretém. Ou seja, com o objetivo de antes entreter para depois 

persuadir, a chave para a fruição voluntária desses produtos é o que apresentam de lúdico, 

divertido, bem-humorado e/ou emotivo.  

Para operar como entretenimento, a publicidade não inventa uma nova fórmula ou 

linguagem. Ao contrário, apropria-se das fórmulas e linguagens consagradas pela cultura 

massiva e até mesmo pela cultura popular, sendo esta última representada pela vasta produção 

amadora que circula nas mídias sociais. Ficção seriada, documentários, reality shows, cinema, 

vídeos caseiros. Tudo pode servir de molde em que se forjam os conteúdos de marca 

contemporâneos. E a tão propalada intertextualidade entre o spot publicitário e a linguagem 

cinematográfica se amplia para todo tipo de cruzamento possível entre cultura e publicidade, 

gerando híbridos que cada vez mais diluem as fronteiras entre os dois campos. 

Ao trabalhar esses signos em torno de uma poética voltada num primeiro plano para o 

entretenimento e a ludicidade, a publicidade constrói sua dimensão estética (ALVES, 2003). 

Ao lado dos propósitos promocionais/persuasivos, é essa dimensão estética a interface através 

da qual o entretenimento publicitário interativo dialoga com seu público em uma base de 

consumo voluntário. O engajamento que leva à interatividade e possivelmente à participação 

em torno destes produtos só e possível a partir da mediação dessa interface lúdica e do discurso 

ancorado prioritariamente no pathos, em um processo que aqui definimos como adesão estética. 

Todos os casos analisados trazem construtos poéticos engenhosamente elaborados, tanto 

do ponto de vista formal, quanto estratégico. E a sua ligação com outros produtos das culturas 

massiva e popular oferece um rico panorama para análise. Um festival de vídeos, uma exposição 
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de artes visuais, duas webséries, uma montagem teatral, um reality show e, mais 

surpreendentemente, um longa-metragem. Esse é o balanço de produtos gerados pelas 06 

campanhas analisadas. De antemão, já se comprova a diversidade de formatos e linguagens, 

bem como a sua intertextualidade com o fluxo de conteúdo da cultura massiva.  Indo além, 

verifica-se em alguns casos uma interconexão com o campo da produção cultural, extrapolando 

mesmo a esfera da produção audiovisual, como é o caso de The Beauty of a Second, New York 

Writes Itself e Yes, Virginia. A produção de conteúdos gerada em torno de suas proposições 

estratégicas extrapola o círculo de produtos audiovisuais, gerando respectivamente um festival, 

uma exposição de artes visuais e uma montagem teatral replicada por escolas de todo um país.  

The Beauty of a second é uma estratégia promocional criada pela sucursal italiana da 

Leo Burnett, que rompe os limites de uma campanha publicitária para afirmar-se como um 

“concurso de filmes de curta duração”. Mas um concurso com a chancela Monblanc não poderia 

ser um concurso qualquer. Para tanto, conta com o cineasta alemão Wim Wenders como 

cicerone. Ao lado de Rainer Werner Fassbinder e Werner Herzog, Wenders compõe o que se 

chamou de a nova onda do cinema alemão dos anos 70. Com o apoio de Francis Ford Coppola, 

Wenders inicia sua carreira nos Estados Unidos na década de 80, tendo o filme Paris, Texas 

(1984) como a obra mais popular dessa fase. Em 1987, volta para a Alemanha, lançando o 

aclamado Asas do Desejo. A trajetória de Wim Wenders é marcada pela conciliação entre o 

sucesso de público e o sucesso de crítica em obras como Até o fim do mundo (1991), Tão longe, 

tão perto (1993), Buena Vista Social Club (1999) e Pina (2011)79. O reconhecimento público, 

a consagração pela crítica e a imagem carismática fazem de Wenders um protagonista ideal 

para a campanha. No vídeo-convocação,80 ele afirma que “hoje, todo mundo é um cineasta”. E 

segue conclamando participantes: “então eu convido todos vocês a participar do festival de 

filmes de curta duração The Beauty of a Second”. Wenders segue explicando o concurso:  

 

tudo o que você tem a fazer é capturar a beleza em um vídeo de 1 segundo de duração 

[...] Qual o tema? Qualquer coisa que você considere belo: um sorriso, o rosto de uma 

criança, uma flor, sua árvore preferida, uma vista deslumbrante, um beijo, um pedaço 

do mundo e da vida.  

 

Enquanto a voz em off de Wenders explica os detalhes do concurso, pode-se vê-lo 

passear descontraidamente pelas ruas de Berlim, escrutinando possíveis objetos para o registro 

                                                             
79 Dados biográficos da página do cineasta no IMBb. Disponível em: 

<http://www.imdb.com/name/nm0000694/?ref_=nv_sr_5>. Acesso em: 13 out. 2013. 
80 Chamamos de vídeo-convocação aos vídeos que cumprem a função de apresentar ao público a proposição 

criativa da campanha e estimular seu engajamento (ver 3.3). 

http://www.imdb.com/name/nm0000694/?ref_=nv_sr_5
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de 1 segundo. Deitado no gramado de um parque, o aclamado cineasta finge tocar com o dedo 

a ponta da famosa torre de TV. “Oops”, diz Wenders simulando ter espetado o dedo na torre, 

para levá-lo à boca na típica ação de remediar o ferimento sugando o sangue. Toda a mise-en-

scène apresenta um Wenders bem-humorado, divertido e acessível, ao contrário da suposta aura 

blasé de um artista consagrado mundialmente. É esse Wenders descontraído que declama de 

forma incisiva o convite final: “envie o seu vídeo hoje! Cada segundo conta!”. Como se pode 

conferir no videocase da cerimônia de premiação (Anexo 1), o próprio Wenders entregou os 

prêmios aos vencedores, num evento de gala (figura 12), abrilhantado por celebridades do 

cinema e TV, e executivos da marca. A cerimônia reforça a proposta de um evento cultural, e 

o seu glamour é mais um elemento a reforçar os atributos de sofisticação da marca. 

 

 

Figura 12 – Wim Wenders em cerimônia de premiação (montblanconesecond.com) 

 

A análise dos vídeos produzidos pelo público revela, no entanto, uma produção 

inconsistente de imagens relâmpago que ganham uma intenção poética muito mais pelo 

casamento com o título do material do que pelas suas propriedade formais. Assim, um campo 

de trigo ao pôr do sol, é intitulado de “golden grasses” e o movimento de gotas d’água num 

recipiente de vidro vira “a refreshing idea”. As playlists, sejam feitas por usuários ou pela 

própria marca, estas últimas publicadas no Vimeo, trazem sempre uma colagem randômica dos 

clipes de 1 segundo, embaladas pelas trilhas encomendadas ao compositor Marcus Loeber. A 

adição da trilha e de títulos sugestivos conferem um certo apelo emocional ao conjunto. O fato 

é que parece importar muito mais a emulação da estrutura de um festival de audiovisual do que 

o valor artístico das produções concorrentes. O que revela que a simples participação do público 

é mais importante do que o resultado desta. 

Já New York Writes Itself parte de uma outra proposição: as microestórias narradas por 

cidadãos nova-iorquinos na plataforma central da campanha servem de matéria-prima para uma 
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pletora de produtos culturais alternativos, que na campanha são atrelados à imagem de 

fomentador cultural da cena alternativa cultivada ao longo de décadas pelo jornal The Village 

Voice. Entre estes produtos está a websérie The Chairman, estrelada pelo ator nova-iorquino 

Kevin Conway, que empresta a sua figura desgrenhada para narrar os exóticos relatos sobre as 

“personagens” inusitadas na cidade em esquetes de um minuto.  Todos os episódios são ligados 

pela poltrona amarela, situada em algum recanto de Nova Iorque e que serve de ponto de apoio 

para a performance de Conway. A cor amarela é um importante elemento de coesão visual entre 

todos os produtos derivados da estratégia. Como por exemplo, a exposição New York Types, 

realizada entre dezembro de 2011 a janeiro de 2012 no Art Director’s Club de Nova Iorque 

(figura 13), em que diversos artistas gráficos foram convocados a criar cartazes a partir das 

microestórias, utilizando a técnica dos clichês tipográficos. Todos os cartazes tinham como base 

folhas de papel amarelas.  

 

 

Figura 13 – Exposição New York Types, baseada nas microestórias enviadas pelo  

                                  público (newyorkwritesitself.com) 

 

O projeto ainda gerou, numa segunda fase da campanha, a montagem teatral 8 millions 

protaonists. O espetáculo off-broadway também se baseia nas micronarrativas da plataforma 

central da campanha e foi capaz de firmar-se como mais um produto cultural que extrapola o 

limite do audiovisual, redefinindo a relação da publicidade com o campo das artes e espetáculos. 

Na campanha do Village Voice, a produção espectatorial é um input no processo de produção 

dos conteúdos derivados e não um output como no caso da Montblanc. O resultado são produtos 

mais elaborados do ponto de vista poético e, consequentemente, mais relevantes do ponto de 

vista artístico.  

Porém, em Yes, Virginia, the Musical esse fluxo se inverte novamente. Aqui, a 

plataforma central, o website yesvirginiamusical.com abriga em um ambiente lúdico, todas as 
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diretrizes para a montagem de um espetáculo teatral escolar, incluindo o script, trilha sonora, 

croquis de figurino e cenário, além de uma montagem-guia executada pela escola de artes 

performáticas nova-iorquina Stagedoor Manor. Como resultado, centenas de remontagens 

escolares, porém com um padrão de qualidade garantido pela assistência oferecida pela 

campanha. Nas remontagens, crianças e pré-adolescentes encarnam os personagens em torno 

da história de Virginia O’Hanlon. O espetáculo tem o formato de um musical, mesclando falas 

a canções em estilo Broadway. Os personagens de Virginia e do pai têm destaque, incluindo 

solos musicais. As montagens escolares infantis e as comemorações natalinas são práticas tão 

caras à cultura popular estadunidense como os preparativos para os folguedos carnavalescos o 

são para os brasileiros. Dessa forma, não seria um exagero dizer que a Macy’s, enquanto 

instância simbólica, “finca sua bandeira” mais uma vez no território dos costumes e tradições 

populares norte-americanos, como já o faz anualmente na parada de ação de graças da cidade 

de Nova Iorque. O que corrobora o supracitado ideal de inserção da publicidade no campo 

cultural. 

Mais restritos ao campo da produção audiovisual estão os outros três casos. Building the 

People’s Car traz um reality show de dez episódios, em que equipes de universitários chineses 

competem em torno do desafio de criar um protótipo de automóvel a partir dos anseios do 

público sobre o carro ideal, registrados na plataforma central da campanha: o site zaoche.cn81. 

O programa segue a fórmula consagrada pelos realities televisivos, como O Aprendiz, por 

exemplo, revelando os bastidores do processo criativo de cada equipe, a crescente tensão interna 

entre os componentes e as histórias de superação de cada um. No episódio 5, por exemplo82, 

enquanto assistimos ao empenho dos estudantes em modelar seus protótipos em argila, 

adentramos, através de depoimentos endereçados às câmeras, em suas histórias de vida, quase 

todas revelando as dificuldades das famílias chinesas em promover a educação dos filhos. O 

senso de disciplina, empenho e perfeccionismo dos estudantes chineses torna a competição 

particularmente acirrada. Não foram incomuns os choros de decepção mesmo nas pequenas 

derrotas. Tudo conflui, como reza a cartilha dos realities, para uma representação ficcionalizada 

da realidade. Os executivos da Volkswagen atuam como avaliadores e tutores dos processos 

criativos. Como em todo reality show, ao público foi dado o poder de participação através de 

votações processuais, através das quais era possível pontuar as ideias e soluções encontradas 

pelas equipes.  

                                                             
81 Pode ser traduzido como embuscadocarro.com 
82 O único encontrado com legendas em inglês (ANEXO 1). 
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Ainda no campo dos derivados audiovisuais, Love in the End, enquanto obra fílmica, é 

uma produção essencialmente comercial. Não no sentido publicitário, mas enquanto produto 

feito para atender aos anseios de um público adolescente ávido por narrativas melodramáticas 

de teor romântico. O longa é composto por três histórias de romance entre jovens, que se 

desenrolam como tramas paralelas até chegar a um catártico e prometido final feliz. Na primeira 

delas, uma jovem embarca em um cruzeiro com a família e se apaixona pelo capitão. No meio 

da viagem, em Istambul, ele troca o comando com outro oficial. A jovem deve decidir entre o 

amor ou a família. Na segunda, um adolescente tímido se apaixona pela melhor amiga. Com 

receio de levar um fora, cria um perfil falso no Facebook para flertar com a garota, até que ela 

descobre e decide romper a amizade. E na terceira, um casal de mochileiros se encontra 

casualmente numa de suas viagens e se apaixonam. Trocam os números de telefone, mas o 

celular dela é roubado. As histórias caminham paralelamente até a situação de “beco sem saída”, 

tal como descritas pelos usuários. É daí que ocorre o ponto de virada prometido pela marca, 

onde as situações de desencontros e desentendimentos são resolvidas, conduzindo a trama aos 

seus happy ends. Como acontece em quase todo lugar, produtos voltados para o público 

adolescente costumam arrebanhar grandes plateias, menos por seus atributos artísticos, do que 

pela sintonia com os afetos e anseios do referido público. Atribui-se aqui o sucesso do filme 

também pela identificação do público em questão com um produto local, com atores e locações 

nacionais, na contramão das produções hollywoodianas que dominam as salas de exibição 

mundo afora. Aqui também o conteúdo gerado por usuários é utilizado como input ou matéria-

prima textual que serviu de base para a construção do roteiro, adicionando-lhe o apelo da co-

criação. 

E The Beauty Inside é considerado um destaque entre o corpus analisado pelos seus 

atributos estéticos e poéticos, que o tornam um produto audiovisual instigante e interessante 

enquanto obra ficcional. Essas qualidades conferem a websérie uma autonomia da estratégia 

promocional em que se insere, apresentando-se como um produto genuinamente cativante pela 

sua inventividade poético-narrativa. A proposição da trama, um personagem que acorda todo 

dia num corpo inteiramente diferente, opera no universo do gênero literário e, posteriormente 

audiovisual, definido como realismo mágico. Amplamente difundido na literatura e 

dramaturgia latino-americana das décadas de 60 e 70, sua principal particularidade é “fundir o 

universo mágico à realidade, mostrando elementos irreais ou estranhos como algo habitual e 

corriqueiro. Além desta característica, o realismo mágico apresenta os elementos mágicos de 
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forma intuitiva (sem explicação).”83. A telenovela brasileira sempre foi um profícuo campo para 

o exercício do gênero, mais especificamente nas obras de autores como Dias Gomes e 

Aguinaldo Silva, ambientadas em pequenos vilarejos em que as estranhezas de seus habitantes 

são sempre associadas às questões sociais do mundo real.  

Em The Beauty Inside o protagonista Alex tem que conviver de forma prática com sua 

estranha anomalia até o dia em que se apaixona por uma vendedora de uma loja de antiguidades. 

Fotografia, trilha sonora, direção e performance do elenco sustentam o potencial dramático da 

narrativa, criando a ambiência necessária de mistério e suspense. E a curiosidade em torno da 

solução a ser encontrada pelo personagem para viver um romance em meio a sua condição 

anômala é capaz de mover o espectador entre os seis episódios de seis minutos cada. Não, por 

acaso, The Beauty Inside é um produto elaborado com um alto teor de autonomia criativa. Drake 

Doremus, escalado como diretor e roteirista, já havia sido premiado por Like Crazy (2011) no 

festival de cinema independente Sundance Film festival.84 E o elenco traz atores experientes 

nos campos de cinema e TV, como Mary Elizabeth Winstead e Topher Grace. Nesse aspecto, 

a websérie da Intel/Toshiba apresenta uma interseção mais bem-sucedida entre as indústrias 

publicitária e cinematográfica, com a realização de um produto bem-elaborado, dotado de uma 

considerável autonomia estética e que ainda cumpre com honestidade o intento de promoção 

dos produtos anunciados. 

 

3.1.3 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL 

 

Ainda que a dimensão estética adquira uma larga preponderância em relação à dimensão 

promocional, os produtos do entretenimento publicitário interativo não deixam de ser 

publicidade. Mas de que forma é possível manter a função promocional e persuasiva ao mesmo 

tempo em que se almeja que o discurso argumentativo em torno da marca ou do produto se 

torne praticamente invisível? Um dos objetivos da presente investigação é compreender como 

essas duas dimensões se encaixam.  

Como já foi aqui assinalado, nota-se a substituição da mercadoria pela marca enquanto 

fonte geradora de discurso em todos os casos analisados. O que não significa, porém, a presença 

de um discurso institucional. Pelo contrário, as marcas aparecem muito pouco, de forma muito 

sutil e sempre como a instância que proporciona, viabiliza ou inspira a criação do conteúdo, 

                                                             
83 ARAÚJO, Felipe. Realismo Mágico. Info Escola. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/literatura/realismo-magico/>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
84 IMDb, Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt1758692/?ref_=nm_knf_i1>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
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uma vez que a criação em si é sempre gentilmente creditada à audiência participante. Dessa 

forma, o ethos publicitário cede lugar ao pathos, colocando-se como plano de fundo85 para a 

performance discursiva emocional Em todos os produtos analisados, a aparição da marca no 

início dos produtos audiovisuais derivados enquadra-se no esquema do soft sponsoring ou 

gentil mecenato: “Monblanc apresenta The Beauty of a second” ou “Intel e Toshiba 

apresentam” nos créditos iniciais dos episódios de The Beauty Inside.  Tais aparições são sutis 

o suficiente para evitar a identificação dos materiais prioritariamente como conteúdos 

publicitários, porém suficientemente marcantes para que se estabeleça uma conexão do 

conteúdo às marcas que os oferecem. Essa dinâmica termina por ratificar a identificação já feita 

da prática do branded content (ver 1.1) como um product placement às avessas. De fato, a 

inserção da marca e, por vezes, dos produtos nos conteúdos é muito similar à prática do product 

placement, como é o caso do uso do notebook Toshiba com selo Intel Inside pelo protagonista 

Alex. Porém, em termos mercadológicos, a vantagem do branded content é que todos os 

elementos poético-narrativos apresentam-se em sinergia com o universo simbólico e discursivo 

das respectivas marcas. E é essa a principal forma de encaixe entre as dimensões estética e 

promocional.  

Dessa forma, cabe analisar de que forma a estrutura poética, lembrando que aqui 

incluímos também as estratégias de integração entre os diversos produtos que dão forma às 

campanhas, é pensada de forma a estabelecer uma relação de plena sinergia com os universos 

simbólicos constituídos em torno das respectivas marcas, e também com seus propósitos 

promocionais. Percebemos de forma nítida, o expediente descrito por Alves (2003, p. 222) 

como um programa cuja intenção é a de “se apropriar da matéria cultural, de modo fragmentário 

e com base em procedimentos analógicos que permitem associar virtualmente qualquer aspecto 

do universo cultural ao produto anunciado.” O concurso de vídeos proposto por Wim Wenders, 

por exemplo, valoriza de forma lírica o pedaço de tempo contido em 1 segundo. Por analogia, 

valoriza também o instrumento capaz de medi-lo com tamanha precisão, oferecendo de forma 

lúdica e emocional (pathos), a resposta para a provável pergunta “para que serve um 

cronógrafo?”. A imagem de Wim Wenders, cineasta reconhecido globalmente e bem-sucedido 

junta à crítica e ao público, coaduna-se com a imagem de sucesso e distinção social da 

Montblanc e seus produtos. Por outro lado, sua figura carismática e performance descontraída 

fogem de uma atmosfera vetusta, contribuindo com o propósito de rejuvenescimento da marca. 

                                                             
85 Já ressaltamos em 2.1, que ainda assim, a credibilidade das referidas marcas desempenham papel decisivo na 

percepção dos conteúdos e na predisposição da recepção. 
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A ideia de um concurso de audiovisual reforça ainda a postura da Montblanc como patronesse 

das artes e da descoberta de novos talentos.  

Na ideia de retratar artisticamente uma cidade a partir da voz de seu povo, proposta pela 

campanha do The Village Voice, operam os ideais de autenticidade, de uma verdade sem 

mediações e, sobretudo, o da liberdade de expressão. Ideais também transferidos por analogia 

para a referida marca. Todos os produtos culturais e/ou midiáticos gerados em torno da 

campanha, revelam-se intrinsecamente ligados à verdade das ruas da cidade, assim como estaria 

o periódico, remetendo em última instância, ao ideal de um jornalismo colaborativo. Todos os 

produtos derivados da campanha têm uma aura alternativa, fora do mainstream, que se coaduna 

com a imagem de independência editorial. A exposição de cartazes resgata a velha técnica dos 

clichês tipográficos, associados aos primórdios do jornalismo, numa era pré-conglomerados 

midiáticos. A figura do Chairman, encarnada por Conway, é quase a de um morador de rua, 

porém com um certo charme intelectual e sempre instalado em uma poltrona amarela old-

fashioned. Ao mesmo tempo narrador, ele é visivelmente um habitante das ruas da cidade, capaz 

de dar voz aos milhares de habitantes da grande metrópole. 

Em um dos episódios de Building the People’s Car, o diretor de design da Volkswagen, 

Simon Loasby, orienta os estudantes, lembrando que para criar um carro é preciso pensar na 

forma, no interior, no motor, mas “sobretudo, é preciso entender as pessoas”. A conexão com 

o consumidor chinês foi mantida durante toda a campanha, sob a premissa de “criar um carro 

feito para e pelo povo chinês.” A suposta criação colaborativa entre montadora e consumidores 

é propalada como uma iniciativa pioneira, colocando a Volkswagen como a primeira marca a 

estabelecer um diálogo produtivo com os chineses sobre seus anseios de consumo. Pensando 

no contexto de um país ainda jovem em termos de abertura econômica ao capitalismo global, a 

ação torna-se ainda mais significativa: uma corporação ocidental, curva-se ante o consumidor 

chinês, para escutá-lo e atendê-lo. Antes mesmo de qualquer marca chinesa. Os executivos 

ocidentais da Volkswagen são generosos tutores, que compartilham seus conhecimentos com 

os jovens chineses.  

Já para a sociedade estadunidense, possuidora de um estilo de vida e de hábitos culturais 

notadamente pautados no consumo, é provável que uma marca centenária como a Macy’s possa 

ter o valor próximo a de um bem cultural. Cada montagem escolar realizada com o suporte da 

campanha nos diversos pontos de país, reforça a ligação da marca com as tradições do Natal. 

Assim, além de espalhar 840 lojas pelo território americano, a Macy’s pode ser percebida como 

uma marca que se solidariza com o esforço de milhares de estudantes nas montagens 

comemorativas, espalhando também o que se chama de “magia do Natal”. 
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Em Love in the End a Lacta seleciona três dos inúmeros casos de amor enviados por 

seus seguidores e os reinterpreta adicionando-lhes um final feliz. Dessa forma, a marca é alçada 

a uma instância superior, capaz até de reescrever histórias, deixando-as mais belas, fantasiosas 

e satisfatórias. Por analogia, a marca torna-se uma instância que se preocupa com seus 

consumidores ou um agente de transformação das suas vidas, ainda que através da ficção. No 

universo romântico do filme, os adolescentes são os protagonistas. Eles encontram um grande 

amor, mas as desventuras da vida os levam ao desencontro. E a marca conserta na ficção, o que 

na vida real parece tão imperfeito.  

Em The Beauty Inside, a cada manhã Alex desperta com uma nova aparência física. No 

momento em que se apaixona pela vendedora de uma loja de antiguidades, ele percebe que para 

manter um relacionamento, teria que fazê-la enxergar e se apaixonar pelo seu eu interior, o que 

inclui personalidade e sentimentos. Por analogia, o consumidor que escolhe entre as múltiplas 

configurações e design dos laptops disponíveis no mercado deve estar atento ao componente 

que é considerado “a alma do computador”: o microprocessador. E a marca Intel Inside é a 

única a oferecer garantia de qualidade ao componente interno. De forma habilmente sensível e 

emotiva (pathos), o consumidor é levado a constatar que o que conta na escolha de um 

parceiro(a) – e por que não incluir um laptop nesta categoria? – é o que está por dentro. 

Como se pode perceber, todos os atributos poéticos, e mais notadamente a narrativa dos 

produtos culturais gerados em torno das campanhas analisadas fazem parte de estratégias que 

criam associações indeléveis entre conteúdos e marcas. O discurso verbal também é um forte 

índice desse entrelaçamento: “Este ano, a Macy’s está dando a professores e estudantes toda a 

magia do Natal”; ou “The Beauty Inside. Inspirada por Intel Inside. Apresentando o Toshiba 

Ultrabook. Estrelando Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead e o público”; ou ainda, “Se você 

entende as pessoas, você pode criar o carro certo para elas. É por isso que criamos the People’s 

Car Project”. A marca, aí percebemos a presença do seu ethos, integra-se sempre como 

elemento catalisador do projeto, seja como fomentadora, mentora ou uma simples fonte de 

inspiração. O discurso, porém, é fortemente ancorado no pathos, mobilizando causas relevantes 

para o público como ecologia, auto-expressão, cidade, cultura, além da própria criação 

colaborativa, tão em voga em tempos de sociedade em rede. “Criar o carro do povo, feito pelo 

povo”, “Fazer a magia do Natal acontecer”, “Dar um final feliz às histórias de amor” ou ainda 

“Executar produções criadas pelo povo de Nova Iorque”. São conteúdos em que aparentemente 

nada se vende e nada se compra. Não há qualquer traço de argumentação em torno de produtos, 

aspectos promocionais e tampouco qualidades institucionais das marcas, como credibilidade, 

confiança, solidez ou tradição. Porém a estratégia promocional revela-se presente ao olhar mais 
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atento, na ligação entre cada recurso poético desses materiais – narrativa, cenografia, identidade 

visual, trilha sonora, ambiências, discurso – e o universo simbólico das respectivas marcas. 

Trata-se de uma publicidade que coloca a si mesma como “produto de consumo e evidência de 

uma cultura” (BAUDRILLARD, 2005, p. 292). Ao oferecer gratuitamente, entretenimento, 

beleza e engajamento, insere essas marcas nos contextos da criação colaborativa. E cria, em 

última instância, liames afetivos entre elas e seus consumidores. 

 

3.2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

 

O atual movimento de descompressão é fruto do encontro da publicidade com o 

ambiente das mídias digitais, tão permissivo às interseções entre publicidade e conteúdos 

editoriais quanto a TV e o rádio em seus primórdios. Porém, atuar nesse ambiente demanda 

habilidades de ordem estratégica mais complexas do que nas mídias de massa tradicionais. Nas 

mídias conversacionais, o público pulverizado entre diversas plataformas é o maior responsável 

pela promoção e circulação dos conteúdos. Se na TV, o fluxo de conteúdos era controlado 

prioritariamente pelas emissoras, no novo contexto tecnológico, os conteúdos trafegam entre 

diversos suportes e, sobretudo, de receptores para receptores, através do compartilhamento e da 

conversação em torno deles. 

Para compreender como nossos objetos de estudo se relacionam com este contexto 

tecnológico, analisamos os casos sob a ótica dos conceitos de convergência midiática 

(JENKINS, 2009) e tecnologias de participação social (CHAKA, 2010). O primeiro se refere 

à utilização sinérgica dos diversos suportes para a circulação de conteúdos. Jenkins, porém, 

ressalta que mais que o aparato tecnológico, a convergência é um fenômeno que diz respeito, 

sobretudo, às práticas socioculturais das audiências em torno desse fluxo, apontando para a 

crescente importância dos consumidores na constituição desse cenário. Já o segundo conceito 

refere-se a própria natureza desses suportes: multimodais, policontextuais e, essencialmente, 

participativos. Cada caso analisado apresenta estratégias criativas que trazem em seu bojo 

múltiplos conteúdos, proposições de ação do público sob o apelo da criação colaborativa e 

estratégias de circulação baseadas nos compartilhamentos voluntários e nas conversações 

geradas em torno dos mesmos.  

Partindo para uma análise da estrutura tecnológica através da qual fluem os processos 

comunicacionais estudados, observamos que a recorrência mais notória em todos os objetos é 

a definição de uma plataforma como ponto central ou zona de convergência de toda produção 

gerada pela marca e pelos consumidores. Como definido no jargão mercadológico, o hub da 
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campanha.86 Os hubs das presentes campanhas são plataformas arquitetadas especialmente para 

cada uma delas, com os objetivos de abrigar num mesmo espaço todos os seus produtos 

derivados, oferecer suporte às atividades propostas aos usuários e, viabilizar o 

compartilhamento de todo o conteúdo. Para tanto, assumem as características apresentadas por 

Chaka (2010) ao definir as tecnologias de participação social. São multimodais – operam 

diversos modos comunicativos, como textos, gráficos, imagens etc. – e policontextuais – 

envolvem múltiplos contextos digitais, como compartilhamento, jogos, mensagens etc.  

O site montblanconesecond.com (figura 14) é o mais complexo nesse sentido. Através 

da plataforma, era possível se registrar como usuário, fazer upload de vídeos, assistir e votar 

nos vídeos enviados, além de criar playlists através da junção de múltiplos vídeos de 1 segundo 

e da adição de trilha sonora. Por uma interface que remete ao mostrador do cronógrafo ainda 

era possível navegar entre os 4.436 vídeos enviados, seja por classificação, como por categorias.  

 

 

Figura 14 – Interface do website montblanconesecond.com 
 

Todo esse conteúdo podia ser compartilhado via Facebook, Twitter e e-mail. Ao clicar 

em um dos botões de compartilhamento, automaticamente era gerado uma tela com o material 

a ser compartilhado e um texto padrão (figura 15). No caso dos vídeos de 1 segundo, por 

exemplo: “Título do vídeo. Watch and vote for this one-second video in Montblanc's The Beauty 

of a Second short-film contest, supported by Wim Wenders.” Já no caso das playlists, ao clicar 

num dos botões, elas já eram automaticamente publicadas no feed da plataforma selecionada, 

                                                             
86 Em português, “eixo central”, o termo é uma referência ao equipamento de informática que concentra o sinal 

da internet e o redistribui entre diversos pontos receptores. 
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acompanhada do seguinte texto: “Take a few seconds to watch this playlist from The Beauty of 

a Second-competition by Montblanc.”  

 

 

Figura 15 – Automatização do processo de compartilhamento (www.montblanconesecond.com) 

 
 

O design da interface é destaque também no site yesvirginiamusical.com. Uma 

plataforma extremamente lúdica, com recursos de animação e funcionalidades intuitivas e 

múltiplas. De forma simples, era possível fazer o download dos croquis de cenário e figurino, 

trilhas instrumentais, script e planilhas de produção. As escolas também podiam se inscrever 

para receber um auxílio financeiro. Ainda era possível assistir à montagem-guia e aos conselhos 

dos idealizadores do musical. Botões de compartilhamento para as plataformas sociais mais 

populares estavam presentes durante toda a experiência.  

Já o site newyorkwritesitself.com impressiona pela sua simplicidade visual. Logo de 

início, percebe-se que é uma plataforma essencialmente textual. A tipografia utilizada remete 

aos tipos das máquinas de escrever. Para moradores de Nova Iorque, é possível se registrar e 

enviar micronarrativas de até 500 caracteres. Para os demais, é possível navegar pelas estórias, 

filtrando-as por data, popularidade e região da cidade. Os usuários também encontram vídeos 

sobre os produtos derivados da campanha. E podem compartilhar todo o conteúdo através do 

Facebook e Twitter. Ao clicar em um dos botões de compartilhamento, automaticamente é 

gerado uma tela com o material a ser compartilhado e um texto padrão: “[Título do script]. Join 

the New York Writes Itself story! http://www.newyorkwritesitself.com/scripts/christmas-

blessings/ via @NYWritesItself”. Estão presentes em toda a experiência de navegação, botões 

de acesso às plataformas sociais. 
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Como se pode notar, o estímulo e a facilitação do ato de compartilhar é um atributo 

comum entre todas as plataformas analisadas. A automatização dos scripts de 

compartilhamento revelou-se uma constante em todas elas. O compartilhamento é um 

pressuposto básico para a circulação do conteúdo. Jenkins et al. (2013, p. 1, tradução nossa)87 

se referem a um “modelo híbrido emergente de circulação, onde um misto de forças top-down 

e bottom-up determinam como o material é compartilhado através e entre culturas de maneiras 

muito mais participativas e também caóticas.” De fato, podemos interpretar o ato de 

compartilhar resultante das estratégias analisadas como resultante dessas duas forças opostas. 

De um lado toda a estratégia das instâncias produtoras voltadas para seu estímulo e facilitação, 

mas de outro, os interesses individuais e coletivos, sobre os quais lançamos um olhar na seção 

3.3.  

Para Chaka (2010), essa participação é em grande parte possibilitada por duas 

subcategorias que integram o conceito de tecnologias de participação social: os sites de redes 

sociais e os sites de compartilhamento de mídia88. Os primeiros são representados pelas 

plataformas que têm como função principal a integração social, a exemplo do Facebook, 

MySpace e G+. E os segundos, oferecem suporte ao armazenamento e à distribuição de mídia, 

como o YouTube, o Vimeo e o Flickr. Na prática, com o crescente diálogo entre todas estas 

plataformas, todas terminam por exercer de forma híbrida as funções de participação e 

colaboração social. Não é à toa, que ambos os tipos são largamente utilizados como plataformas 

adicionais em todos os casos analisados. De forma mais frequente, o Facebook,  YouTube e 

Vimeo.  

Em The Beauty of a Second, o canal da campanha no Vimeo foi utilizado como ponto 

de contato alternativo, provavelmente, pelo fato de ser uma plataforma de vídeos mais seleta e 

profissional do que o popular YouTube. Lá foram adicionados, além do vídeo-convocação com 

Wim Wenders, 5 compilações criadas a partir dos vídeos enviados em cada uma das etapas ou 

rounds do concurso. As compilações são clipes de 1 minuto em média, com uma montagem 

randômica dos materiais enviados. O Vimeo se revelou como um importante ponto de 

conversação sobre os materiais (ver 3.3). O YouTube teve um papel decisivo na circulação da 

intensa produção advinda das remontagens escolares do musical proposto pela Macy’s. 

Já para The Beauty Inside, o Facebook teve papel mais relevante do que a própria 

plataforma central. Através de aplicativos integrados à plataforma, os usuários podiam conectar 

                                                             
87 “An emerging hybrid model of circulation, where a mix of top-down and bottom-up forces determine how 

material is shared across and among cultures in far more participatory (and messier) ways,” 
88 Social network sites e media sharing sites, respectivamente (CHAKA, 2010, p. 633).  
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facilmente suas webcams para registrar performances em torno da proposição colaborativa 

(figura 16). O Facebook era também o ponto de visualização e discussão dos videos enviados 

pelos usuários em que se passavam pelo protagonista da série. Em Love in the End, foram 

utilizados a página institucional no Facebook e o canal da marca no YouTube. A primeira já 

vinha sendo trabalhado de forma bastante ativa, obtendo um expressivo engajamento em ações 

como a das barras de chocolate personalizadas (figura 17), citada anteriormente. O segundo 

funcionou como repositório para os vídeos e também um espaço de discussão sobre os mesmos.  

 

 

Figura 16 – Página do Facebook da campanha The Beauty Inside com aplicativos multifuncionais:  

                                    realizar audições, assistir episódios, visualizar fotos, entre outras possibilidades. 

 

A integração entre plataformas centrais e as plataformas adicionais apontam para o ideal 

da multiplicação dos pontos de contato com os consumidores, numa clara tentativa de capturar 

sua atenção. Dessa forma, o ponto de contato inicial do consumidor com a campanha pode se 

dar por qualquer uma das múltiplas plataformas envolvidas nas suas estratégias e não somente 

pela plataforma central. Cada um desses pontos, pode funcionar, portanto, como retransmissor 

do conteúdo, num processo em cascata.  
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Figura 17 – Barras de chocolate personalizáveis em ação da Lacta, realizada em 2011 no Facebook  

                                   (Ogilvy Atenas) 

 

 

Fenômeno que Chaka (2010, p. 633) interpreta pela ótica dos discursos digitais 

distribuídos em rede (DDDRs)89. Para o autor, tanto os sites de redes sociais, quanto os de 

compartilhamento de mídia se constituem em arquiteturas de participação, colaboração, 

compartilhamento e conexões, que abrigam as redes sociais ou grupos de pessoas. Estas 

arquiteturas possibilitam a troca participativa entre redes sociais distintas e diversas gerando 

uma atividade conversacional em torno dos mais diversos conteúdos (vídeos, músicas, imagens, 

textos etc.) a que dão suporte. A troca de informações entre os diversos grupos sociais, 

potencializa a dispersão destes conteúdos, causando o efeito conhecido como viralização:  

 

Cascatas sociais têm efeitos de adensamento. Dessa forma, quanto mais usuários criam 

e compartilham conteúdos, perfis pessoais ou favoritos nos sites de redes sociais e de 

compartilhamento de mídia, mais seus atos de participação, colaboração, 

compartilhamento e conexões são intensificados e mais vêm à tona seus discursos de 

participação e colaboração. (CHAKA, 2010, p. 634, tradução nossa)90. 

                                                             
89 Networked and distributed digital discourses (NDDDs). 
90 “Social cascades have densification effects. So, as more users create and share content, personal profiles or 

favourite informations in SNSs and MSSs, the more theirs physics of participation, collaboration, sharing and 

connections gets enhanced and the more their participatory ans collaborative discourses come into play.” 
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O processo descrito por Chaka ressalta a ideia de que a circulação de conteúdos na web 

é um fenômeno essencialmente social, possibilitado porém por uma estrutura tecnológica. Fato 

que só reforça o protagonismo do público enquanto motor da circulação de conteúdos no 

ambiente conversacional das mídias digitais. Jenkins et al. (2013, p. 2, tradução nossa)91 

destacam esse papel, sinalizando uma evolução do conceito de distribuição para o de 

circulação:  

 

o público não é formado apenas por meros consumidores de mensagens pré-construídas, 

mas pessoas que estão formatando, compartilhando, reelaborando e remixando 

conteúdos midiáticos de maneiras surpreendentes. E estão fazendo isso não como 

indivíduos isolados, mas dentro de redes e comunidades amplas, que lhes permitem 

espalhar conteúdos além das suas proximidades geográficas. 

 

O que os autores entendem como fator de pervasividade engloba, além dos recursos 

tecnológicos que facilitam a circulação dos conteúdos, as “redes sociais que ligam as pessoas 

através da troca de bytes significativos” (JENKINS et ali, 2013, p. 3). E é sobre essa atividade 

espectatorial que lançamos o olhar no próximo tópico da análise. 

 

3.3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

 

Neste ponto da análise, voltamos o olhar para o encontro das obras analisadas com a 

recepção, buscando a compreensão da atualização dos efeitos pretendidos pelas instâncias 

produtoras no público. Acreditamos que num estudo sobre publicidade não se deve desatrelar 

o ato receptivo da intenção persuasiva, uma vez que o êxito estético de uma peça publicitária 

tem nesta última a sua base. Bamba (2013) elenca as diversas abordagens e modelos de análises 

que o termo espectatorialidade ganha dentro do vasto e fragmentado campo dos estudos da 

recepção. Destas, selecionamos duas vertentes que aqui serão utilizadas.  

A primeira é baseada na estética da recepção, mais especificamente o processo de 

fruição estética definido por Jauss (1979) e o conceito de leitor implícito apresentado por Iser 

(1996). Segundo Bamba (2013, p. 20), a aplicação destes pressupostos teóricos ao estudo do 

audiovisual “contribuiu para inferir tipos de espectadores que são tão textuais quanto 

hipotéticos”. Para Iser (1996, p. 50), “a obra literária se realiza então na convergência do texto 

                                                             
91 “[...] the public not as simply consumers of preconstructed messages but as people who are shaping, sharing, 

reframing, and remixing media content in ways wich might not have been previously imagined. And they are doing 

so not as isolated individuals but within larger communities and networks, which allow them to spread content 

well beyond their immediate geographic proximity. 
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com o leitor; a obra tem forçosamente um caráter virtual, pois não pode ser reduzida nem à 

realidade do texto, nem às disposições caracterizadoras do leitor.” Nesse embate entre sentido 

e apreensão estética é forjado o conceito de leitor implícito. Ainda nas palavras de Iser (1996, 

p. 73), “o leitor implícito não tem existência real; pois ele materializa o conjunto das 

preorientações que um texto ficcional oferece, como condições de recepção, a seus leitores 

possíveis.”  

Enquanto textos midiáticos os nossos objetos de estudo demonstram-se habilmente 

versáteis na construção desse leitor implícito, ou seja, na antecipação de possíveis experiências 

oriundas do contato obra-receptor92. Sendo assim, temos aqui uma série de lacunas programadas 

para possíveis reações e interações, indo além, evidentemente das possibilidades oferecidas 

pelo texto literário, sobre o qual se referia Iser. Sob a rubrica user-generated content abrigam-

se exatamente a construção dessas lacunas em que espectadores se convertem em colaboradores 

na criação da obra. O tipo de atividade demandada por esses objetos, quase sempre relacionada 

ao domínio das tecnologias digitais, já fornece uma imagem desse espectador em uma base 

empírica: o jovem hiperconectado.  Em um artigo escrito para a revista Wired, Frank Rose 

(2004) cunha o termo “garotos perdidos”, aqui tomado de empréstimo no título do projeto, para 

designar o público jovem disperso e pulverizado entre as inúmeras opções de consumo 

midiático conectadas à internet, e explicar como eles estariam causando a reinvenção da 

publicidade. Millenials, nativos digitais ou geração y são algumas formas de designar 

indivíduos nascidos a partir dos anos 80, atualmente entre 18 e 34 anos e que, portanto, 

cresceram sob os paradigmas da comunicação virtual e da convergência midiática. Dotados de 

uma autonomia inédita sobre o que, quando e como assistir, eles são, de certa forma, os 

responsáveis pelo surgimento de uma publicidade que emula conteúdos de entretenimento com 

o intuito de ser fruída voluntariamente, numa prática já chamada de advertainment, Madison & 

Vine e hoje reconhecida como branded content. “Perdidos” (mais no sentido de pulverizados, 

do que à deriva) entre plataformas múltiplas, eles consomem entre seus conteúdos de 

entretenimento favoritos, curtas-metragens de uma marca de automóveis, webséries pensadas 

por uma marca de refrigerante e animações de um famoso biscoito, por exemplo. E se utilizam 

desses materiais em práticas que envolvem a apropriação, o compartilhamento e a 

ressignificação, com propósitos que nem sempre se coadunam com as intenções da instância 

produtora: o anunciante.  

                                                             
92 “A concepção do leitor implícito designa então uma estrutura do texto que antecipa a presença do autor” (ISER, 

1996, p. 73). 
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A segunda vertente que o termo espectatorialidade assume aqui, parte de uma 

perspectiva sociocultural. Nesse caso, “a recepção é apreendida pelo viés de um leque de 

comportamentos que incluem tanto o consumo quanto os diversos modos de usos e de 

apropriação das obras no espaço público” (BAMBA, 2013, p. 21). De forma mais específica, 

referimo-nos à atividade produtiva associada ao comportamento dos fãs. Ainda segundo Bamba 

(2013, p. 13),  

 

se o filme [podemos estender o raciocínio para o audiovisual em geral] proporciona um 

prazer estético, às vezes, ele demanda do espectador não só um trabalho no plano 

cognitivo, mas também no plano do fazer, da atividade da criação que toma o próprio 

filme como matéria-prima para um exercício de ‘reprodução’. Sendo assim, passamos 

da cinefilia passiva a uma espécie de espectatorialidade que flerta mais com o fenômeno 

dos fãs. 

 

Staiger (1992, p. 107), por sua vez, ressalta que “a tecnologia da internet adicionou um novo 

suporte às conversações interpessoais, cartas e chamadas telefônicas [...], além de ser um espaço 

para a performance dos fãs.” Naturalmente essa atividade espectatorial gerada em torno do 

entretenimento publicitário interativo tem sido associada pelo mercado e pela academia ao 

comportamento de fã. Faz-se necessário ressaltar que o espectador que adere às dinâmicas 

propostas pelos UGCs possa não se enquadrar em alguns pontos importantes do conceito de fã. 

Faltam-lhe a devoção e o comprometimento mais intenso com a atividade interpretativa a partir 

do objeto de culto, característicos dos fãs. Em nossos casos, nota-se um interesse mais efêmero 

e utilitário, baseado no divertimento simples e descomplicado. Mas ainda assim a analogia tem 

sido sustentada por semelhanças comportamentais, assim como pelos usos que fazem destes 

produtos. Como observamos da presente análise, os produtores destes conteúdos arquitetam 

estratégias já com um conjunto previsto de possibilidades de produtividade espectatorial, 

controlando dessa maneira o comportamento do espectador que adere ao jogo participativo. 

Dessa forma, a publicidade revela o desejo de um fã domesticado (ver 2.3), que age dentro dos 

parâmetros estabelecidos, potencializando a circulação dos conteúdos, sem chegar a deturpar 

os seus significados, tampouco os objetivos mercadológicos. 

Feitos estes esclarecimentos preliminares, podemos nos debruçar sobre o trabalho de 

reconstrução dessa atividade espectatorial, tanto a projetada nos próprios textos audiovisuais, 

quanto aquela advinda da reconstrução dos modos de consumo, uso e apropriação, através dos 

vestígios desse ato receptivo encontrados nas plataformas digitais analisadas.  

Em todos os casos analisados, a principal forma de ativação da recepção advém das 

proposições de co-criação. Nesse aspecto, torna-se comum a todos o uso de um mesmo 
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instrumento: o que aqui definimos como vídeo-convocação. Com uma média de 1 minuto de 

duração, esses materiais apresentam um texto-provocação, espécie de conclame ou 

convocatória, que ao mesmo tempo incentiva o engajamento e expõe as regras de participação. 

Em The Beauty of a second, o cineasta Wim Wenders explana: 

 

tudo o que você tem a fazer é capturar a beleza em um vídeo de 1 segundo de duração 

[...] Qual o tema? Qualquer coisa que você considere belo: um sorriso, o rosto de uma 

criança, uma flor, sua árvore preferida, uma vista deslumbrante, um beijo, um pedaço 

do mundo e da vida. 

 

E então conclama: “envie o seu vídeo hoje! Cada segundo conta!” Já em New York 

Writes Itself, o ator Kevin Conway expõe a proposta: “Se o mundo é um palco, não existe um 

teatro melhor do que o povo de Nova Iorque. Qualquer que seja seu personagem, [...] Nova 

Iorque é um palco e somos todos parte dele. New York Writes Itself: uma produção feita pelo 

povo de Nova Iorque.” A Lacta convoca seus “fãs” a participarem da criação do seu longa-

metragem, enviando relatos de caso amorosos mal-sucedidos. Já os chineses são convocados a 

participar do projeto para “o primeiro Volkswagen criado em parceria com o povo da China”, 

participando do reality show produzido pela marca.  The Beauty Inside convoca o público a 

participar do “primeiro filme em que qualquer um pode atuar no papel principal”. As 

“audiências” eram realizadas na fan page do Facebook. Mais de cem participações desses 

usuários foram inclusas nos seis episódios da série. As convocações eram sempre seguidas de 

uma sentença do tipo “tudo o que você tem a fazer é...”, à qual se seguiam orientações que 

conduziam a ação dos participantes. 

Do ponto de vista da criação publicitária, essas estratégias demandam dos profissionais 

que as elaboram um senso de antecipação das possíveis reações dos seus espectadores. Do ponto 

de vista da recepção, esse rol de possíveis reações representa o acesso à dinâmica participativa 

proposta pelos produtos. A reação fora do previsto, pode até gerar uma outra dinâmica criativa 

baseada na subversão da intenção da instância produtora. Sobre esse ponto de vista, Iser ressalta 

que esse tipo de reação colocaria o leitor fora da estrutura da perspectiva e quadro de referências 

que compõem a estrutura textual. Sendo assim, “a estrutura do texto e o papel do leitor estão 

intimamente unidos.” As ponderações de Iser são de grande valia para questionarmos a 

premissa de participação e criação colaborativa de vários produtos midiáticos contemporâneos, 

a exemplo dos conteúdos interativos ou dos filmes sociais, como é o caso de The Beauty Inside. 

Até que ponto essa atividade pode ser classificada como co-criação? Teria esse público uma 

autonomia suficiente para alcançar a consciência criativa da poiesis?  
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Para melhor esclarecer essas questões, os limites dessa autonomia são aqui analisados 

através dos conceitos de interação e participação propostos por Jenkins (ver 2.2). Para o autor, 

a interação é a atividade subordinada ao script previsto pela instância produtora. Enquanto a 

participação diz respeitos às dinâmicas autônomas de significação e apropriações pelos 

consumidores. Como vimos mais acima, toda a atividade espectatorial é previamente planejada 

pelas instâncias produtoras, como normas de instruções e conduta para a participação no 

projeto. Jenkins et al. (2013, p. 201, tradução nossa)93 colocam como características dos textos 

producentes94, “abertura, pontas soltas e lacunas que permitem aos espectadores uma leitura do 

material de acordo com seus repertórios e experiências próprias” Porém, alertam para o fato de 

que as marcas evitam criar textos producentes porque materiais abertos à interpretação tomam 

o controle dos significados das suas mãos. Os objetos da subcategoria user-generated content 

parecem se situar numa zona intermediária entre os conteúdos de sentido único e a plena 

liberdade interpretativa/participativa. 

Como se demonstra mais acima, todos os textos midiáticos são formados por um 

conjunto de produtos derivados – vídeos-apresentações, websódios, filmes, videocases etc. – 

que trazem em seu bojo as pré-orientações para o engajamento. À primeira vista poderia se 

afirmar que esse público apenas age de acordo com as normas definidas pelas instâncias 

produtoras, o que nos aproximaria do conceito de interatividade. Mas ao mesmo tempo observa-

se que no caso específico dos UGCs, as lacunas oferecidas pelo texto são amplas o suficiente 

para oferecer a esse receptor uma margem de autonomia criativa maior do que a interação 

puramente tecnológica dos games ou de outros produtos do branded content, como vídeos 

interativos, por exemplo. Afinal, a relação desse participante com a atividade criativa proposta 

nos projetos dos casos analisados não é mediada por scripts eletrônicos, mas por diretores, 

roteiristas e realizadores que se utilizam dessa atividade como base para o desenvolvimento ou 

complementação dos conteúdos. Essa mediação humana já é por si um avanço na direção do 

conceito de participação. 

                                                             
93 “openess, loose ends, and gaps that allow viewers to read material against their own backgrounds.” 
94 Utilizando a expressão de Fiske (1989), producerly, referem-se a materiais mais abertos a ressiginificações por 

parte das audiências. 
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Em New York Writes Itself, por exemplo, as microestórias narradas pelo público na 

plataforma central se constituem no ponto de partida para a criação dos produtos derivados, 

como a websérie, cartazes tipográficos e até uma montagem teatral. Ainda que o público não 

participe de forma direta da elaboração destes produtos, seus textos ali se apresentam como 

fonte de inspiração. Em Yes, Virgina e The Beauty of a Second, a produção espectatorial, ao 

invés de input é output, ou o material resultante da estratégia. Ainda que trabalhando sobre 

proposições muito limitadas do ponto de vista artístico e poético, não se pode descartar a 

intencionalidade individual de cada prosumer, mesmo ao elaborar um registro de 1 segundo ou 

replicar uma montagem teatral em sua escola. Em The Beauty Inside, as performances de 

usuários diversos engajados na tarefa de viver o protagonista Alex, revelam atuações 

surpreendentes, que de fato expandem as possibilidades criativas e poéticas do texto original. 

Em uma dessas atuações, um espectador usa anotações em papel para suas falas, dando a ideia 

de que uma em uma das suas transmutações físicas, Alex acordou mudo (figura 18). O que dá 

uma nova perspectiva ao drama do personagem.  

Figura 18 – Fotogramas das performances dos usuários no papel de Alex (thebeautyinsodefilm.com) 

 

Atuações como essas foram selecionadas e integradas ao produto não de forma 

randômica, mas pelo olhar do diretor Drake Doremus. Ainda que a elaboração dos produtos 

audiovisuais derivados seja controlada essencialmente pelos seus realizadores, a mediação 

humana destes com um público que reage às suas proposições criativas apresenta-se como um 

diálogo, que não pode ser visto simplesmente pela ótica automatizada da interatividade. Mas 

que também, não atinge a autonomia plena ou mesmo subversiva proposta por Jenkins como o 

paradigma da participação. 

Ainda que a análise mais profunda do receptor empírico fuja do nosso escopo, 

sugerimos uma proposição baseados na observação sistemática da reação do público a esses 

produtos. Observa-se que para a maioria daqueles que se engajam nas dinâmicas propostas 

pelos UGCs, a atividade criativa ali proposta é suficientemente gratificante para os seus intentos 

particulares. Desta forma, propomos aqui uma relativização da dicotomia interatividade x 
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participação proposta por Jenkins, a partir de uma perspectiva subjetivista. Afinal, nem todos 

têm a intenção, interesse, motivação ou talento para elaborar seus próprios materiais 

audiovisuais, com todo o trabalho de roteirização, filmagem e edição que isso requer. Na 

verdade, apenas uma parcela reduzida dos internautas em geral revela essa disposição. A grande 

maioria consome silenciosamente conteúdos e, no máximo, reverbera esse consumo através do 

compartilhamento em suas redes sociais. Para estes, o simples fato de sair da zona da pura e 

simples apreciação e se engajar em alguma atividade criativa já representa um enorme ganho 

em termos de participação. Seja o estudante que replica o musical da Macy’s em sua escola, 

seja o amador que envia o registro de 1 segundo feito com seu celular para a Montblanc. Para 

um roteirista profissional, narrar o cotidiano de sua cidade em 500 caracteres pode ser uma 

experiência pueril. Mas para o indivíduo ordinário no que diz respeito ao talento narrativo, pode 

ser uma atividade que demanda até mesmo a superação das suas limitações em relação à 

linguagem escrita.  

A análise da subjetividade do ato receptivo certamente foge dos nossos limites e 

possibilidades. Mas ainda cabe aqui o olhar sobre os vestígios desse ato registrados através nas 

tecnologias de participação social utilizadas pelas campanhas. Duas características apontadas 

por Chaka nos ajudam a compreender a funcionalidade destas plataformas e o seu papel 

decisivo no desenvolvimento das táticas receptivas analisadas. São elas o fato de que as TPSs 

operam como tecnologias de registro e são também tecnologias representacionais95. Enquanto 

tecnologias de registro elas “permitem aos usuários registrar ou representar suas emoções, 

pensamentos, pontos de vista e opiniões de modo oral, visual, gráfico, pictórico, visual, icônico, 

digital ou numérico, ou numa combinação de dois ou mais destes modos.” (CHAKA, 2010, p. 

629, tradução nossa)96. Enquanto tecnologias representacionais, “elas permitem aos usuários, 

registrar ou representar suas características e atributos – reais ou não – em qualquer um destes 

modos.” (CHAKA, 2010, p. 629, tradução nossa). O ideal de auto-expressão revelado nessas 

premissas aponta para o fato de que ao se engajar nas pré-orientações propostas nos UGCs, os 

receptores visam satisfazer seus próprios interesses e não os da corporação por trás do produto. 

Seja exercer seu potencial criativo em uma performance teatral ou textual, seja agregar pontos 

ao capital cultural acumulado em suas redes sociais via compartilhamento de conteúdos 

interessantes. Ainda que dentro de uma faixa interpretativa e performativa prevista pela marca, 

                                                             
95 Inscription technologies e representational technologies, respectivamente (CHAKA, 2010, p. 629). 
96 “[...]allows users to inscribe or represent their feelings, thoughts, views and opinions in a written, oral, graphic, 

pictotial, visual, iconic, digital or numeric form, or in a combination of two or more of these forms.  They also 

enable users to inscribe or represent aspects of their features and atributes – real or unreal – in any of these forms. 

In this sense, they are representacional technologies.” 
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existe um movimento de apropriação ou, como explica Certeau (1998), “uma arte de utilizar” 

os produtos que lhes são impostos. Jenkins et al. (2013, p. 127, tradução nossa)97 explicam que 

esse jogo de interesses mútuos pode ser simbiótico, com o público  

 
utilizando conteúdos de marcas como transmissores de significado cultural e como 

recursos para seu cotidiano. De fato, as companhias estão tirando proveito do trabalho 

deste público, mas é crucial não ver esse processo como pura exploração, negando dessa 

forma as várias maneiras pelas quais o público se beneficia da sua participação 

voluntária nesses esquemas. 

 

Em todos os casos analisados pode-se observar que os conteúdos são compartilhados 

por interesses individuais ou comunitários, como o dos pais que exibem orgulhosos seus filhos 

nas montagens de Yes, Virginia; indivíduos que publicam seus supostos dotes de videomaker 

em The Beauty of a Second ou, simplesmente, aqueles que compartilham episódios de The 

Beauty Inside a fim de ganhar pontos em suas redes sociais como garimpeiros de conteúdos 

interessantes. Dessa forma, os produtos aqui definidos como User-generated content são 

elaborados tanto para aderir ao fluxo multi-plataformas do ambiente de convergência, como às 

práticas socioculturais do público. Compartilhar, “curtir”, comentar, recomendar, analisar, 

discutir. Em última instância são as ações do público que fazem os conteúdos circularem pelo 

contexto tecnológico em questão.  

Com a proposta da montagem de um musical, a Macy’s se integra ao cotidiano de 

milhares de estudantes americanos e ao seu universo escolar. Para os participantes, remontar o 

espetáculo significava também se inserir em uma grande rede nacional de escolas, envolvidas 

em um mesmo trabalho. Essa sensação fica evidente através das comparações entre as 

montagens, nos comentários de pais e alunos de diferentes escolas. Na montagem-guia 

publicada pela marca em seu canal do YouTube, esse senso de pertencimento revelava-se em 

comentários como: “I going to bet Charlotte!!!”, “Im playing Virginia in my school play! Wish 

me luck :)”.  

Na campanha da Volkswagem, usuários do site zaoche.cn podiam através de controles 

simplificados de modelagem 3D, criar esboços de protótipos de automóveis (figura 19). A 

ludicidade do aplicativo mobilizou um contingente de mais de 260 mil esboços, que serviram 

como inspiração para os estudantes do reality show. Com uma biblioteca de formas e elementos, 

botões deslizantes e o recurso de arrastar e soltar, a criação dos protótipos se tornava uma 

                                                             
97 “They are deploying both media texts and brand messages as carriers of cultural meanings and as resources 

for everyday life. Indeed, companies are often profiting from this audience labor, but it’s crucial not to paint this 

wholly exploitation, denying the many ways audience members benefit fromtheir willing participation in such 

arrangments.” 
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brincadeira e os delírios imaginativos, como parque de diversões ou pistas de dança dentro dos 

veículos, eram estimulados. Muito mais do que a discussão em torno de protótipos 

automobilísticos, a atividade era um jogo baseado no desejo de auto expressão a partir da 

proposição de um carro. O entretenimento puro e prazeroso do jogo também surge como 

possível motivação para o engajamento do público. Para Nakagawa (2007), a disposição livre 

e voluntária de adesão às atividades lúdicas se apresenta como um vetor fundamental para a 

participação ativa da recepção das mensagens publicitárias num contexto de saturação de 

mensagens: 

 

Ao ser incorporado pelas mídias e, em especial, pela publicidade, esse traço lúdico do 

jogo passa a desempenhar uma função persuasiva muito singular pois, longe de buscar 

convencer alguém a comprar alguma coisa, essas mensagens visam primeiramente 

predispor o destinatário a fruir e envolver-se com a ‘questão’ proposta pelo texto, o que 

exige uma atitude responsiva ativa dele na tentativa de descobrir quel é a resposta da 

‘charada’. (NAKAGAWA, 2007, p. 162-163). 

 

 
Figura 19 – Interface para a modelagem de protótipos em Building the People’s Car (zaoche.cn) 

 

A primazia da ludicidade revela-se também na percepção do espectador, que passa a ver 

os conteúdos publicitários como uma legítima fonte de entretenimento. Os episódios de The 

Beauty Inside podem ser encontrados no YouTube, não publicados pela marca, mas por 

usuários/consumidores. Os comentários revelam o êxito da série em ser fruída como 

entretenimento: “why was this taken down it was really good”, reclama MS sobre a suspensão 



110 

 

da exibição pelo canal da marca98; “where is the rest of it? and when was this made? is it a 

movie?”, elogia AJ, revelando a incerteza sobre a natureza do conteúdo.  

Já no canal de The Beauty of a Second no Vimeo foram exibidos alguns clipes feitos 

pela marca a partir dos vídeos de 1 segundo enviado pela audiência. Percebe-se nesse caso, a 

criação de uma comunidade interpretativa em torno destes derivados, onde os seguidores 

trocam informações sobre o produto e entabulam até mesmo discussões de ordem poética sobre 

os mesmos. “Sound is 50% of a film”, comenta SS. O mesmo usuário argumenta de forma 

irônica que o lirismo dos clipes advém da música, uma vez que tratam-se apenas de montagens 

aleatórias de fragmentos de 1 segundo: “These are well shot random frames with GREAT 

MUSIC. Tourist boards from California to the Philippines do EXACTLY THAT. Canada did a 

great one. These are RANDOM IMAGES. Don't be fooled.” Já BC, revela-se arrebatado pela 

experiência: “Subtle, sensual, natural…The only anomaly a diving mask repeated..Cryptic 

narrative? Wim will like this I think. I enjoyed it immensely !” Estes são parte dos 102 

comentários gerados em torno do primeiro dos 4 clipes exibidos no Vimeo (figura 20). Eles 

revelam que a conversação em torno dos conteúdos também é um forte motor de circulação. 

Em um ambiente de autonomia de escolhas e ações, enxergar esse espectador engajado 

como vítima ou um trabalhador involuntário das corporações midiáticas, parece-nos uma visão 

reducionista. A produção espectatorial aqui analisada, assume formas variadas: textos, vídeos, 

montagens teatrais, além dos compartilhamentos, comentários e discussões. E mesmo girando 

em torno de proposições publicitárias, está ligada mais aos interesses individuais e sociais dos 

usuários. Entre essas motivações, podemos destacar o desejo de auto-expressão, o anseio por 

participar da elaboração de conteúdos midiáticos e o acúmulo de capital cultural nos ambientes 

on-line, dentro da lógica apontada por Fiske (2001). As múltiplas táticas presentes no 

engajamento entre espectadores e as obras analisadas revelam, portanto, que uma obediência 

dos primeiros às normas de interatividade e participação propostas pelos segundos caminha 

lado a lado com “economias simbólicas constituídas por públicos que se apropriam a seu modo 

dos produtos comerciais, nunca se deixando enganar por completo” (ESQUENAZI, 2005, p. 

107).  

                                                             
98 Comentários transcritos na íntegra, mantendo suas grafias originais. Nomes de usuários substituídos por 

iniciais por questões de privacidade. 
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Figura 20 – Comentários no Vimeo sobre os videoclipes de The Beauty of a Second  

                           (vimeo.com/thebeautyofasecond) 

 

As comunidades formadas em torno das campanhas que compõem nosso corpus são tão 

efêmeras quanto o é a própria criação publicitária. Porém, são suficientemente significativas 

para revelarem algumas das habilidades táticas das audiências do branded content, incluindo aí 

alguns dos seus propósitos e motivações. Como explica Esquenazi sobre a atividade 

espectatorial típica dos fãs (2005, p. 106), “a nossa época está destinada aos amores breves. 

Mas não é inútil considerar o processo destas súbitas paixões sociais”. Ressaltamos que os 

esforços aqui empreendidos oferecem mais uma breve visualização dessa atividade do que 

aspectos conclusivos sobre a mesma, apontando para um promissor vetor de análise em estudos 

futuros.  
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CONCLUSÕES 

 

Observar, analisar e teorizar é um modo de ajudar a construir 

um mundo diferente e melhor. Não oferecendo respostas, 

mas suscitando algumas perguntas pertinentes. 

Manuel Castells  

 

O ponto de partida desta pesquisa foi o interesse do seu autor por uma nova prática 

publicitária que alterava de forma substancial a lógica do seu trabalho enquanto profissional de 

criação publicitária. Já não se tratava de utilizar emoção, humor e entretenimento como 

artefatos para gerar no público um estado de ânimo mais predisposto à mensagem promocional 

que viria logo em seguida, como de praxe, no texto verbal ou audiovisual. Mas sim, de oferecer 

um produto que se constituísse cada vez mais verdadeiramente – ou talvez mais 

dissimuladamente – em uma opção genuína de entretenimento e de consumo cultural. A 

literatura do marketing a define como branded content e a apresenta como uma novidade 

revolucionária no relacionamento entre marcas e consumidores. A investigação acadêmica, no 

entanto, revela que, apesar de uma série de particularidades, a prática do branded content 

representa muito mais uma expansão dentro de um continuum que pode ser observado desde os 

primórdios da atividade publicitária. 

Trata-se de um movimento em que a dimensão promocional e o intento persuasivo dos 

conteúdos publicitários se tornam cada vez menos visíveis, em detrimento de uma dimensão 

estética, que conduz estes conteúdos ao patamar de produtos de consumo em si. Para tanto, é 

empregada uma série de artifícios, seja em nível discursivo ou poético, capazes de fazer com 

que a publicidade seja percebida prioritariamente pelo viés estético, tornando o apelo 

promocional das peças cada vez mais transparente. Para McCracken (2012, p. 177), “a 

publicidade coloca à disposição da cultura moderna um espaço para a performance, 

experimentação e inovação, em que se fabricam novos significados culturais [...]. É onde a 

cultura faz sua fundição.” De forma complementar, pondera Bougnoux (1994, p. 169):  

 

para dizer a verdade, estas últimas [as necessidades físicas do consumo] parecem estar, 

desde há muito tempo, encobertas pela lógica da troca, a tal ponto que se vê as novas 

formas de publicidade corroerem o valor de utilização (tornada irônica ou subalterna), 

transformando o produto em obra de magia ou de arte. A publicidade é o estágio estético 

da mercadoria. 
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A produção acadêmica tem investido com frequência sobre este movimento, suas 

implicações sociais e culturais, mas também as transformações que traz sobre a própria 

publicidade, no âmbito da estrutura interna dos seus produtos e da relação estética destes com 

a recepção. Aneas (2010), analisa “os modos de acomodação entre as duas dimensões 

fundamentais do filme publicitário”, a saber a dimensão poética e a promocional. Focando-se 

nos arranjos textuais da publicidade impressa, Nakagawa (2007, p. 163) alerta para o fato de 

que “a função retórica com o objetivo de entreter passa a desempenhar um papel predominante 

em certos textos culturais publicitários, enquanto a alusão de consumo torna-se secundária.” Já 

Ribaric (2009) e Covaleski (2010) se debruçam sobre a prática do branded content em si. O 

primeiro analisa os modos discursivos empregados na série The Hire, criada para a BMW, 

concluindo que a dimensão promocional encontra-se oculta “na forma silenciosa do não-dito, a 

ponto de não mais identificarmos o que é publicidade e o que é entretenimento.” (RIBARIC, 

2009, p. 4). Covaleski investiga as relações dialógicas da publicidade com os produtos 

midiáticos do entretenimento, a partir do conceito de hibridização de Canclini (2008). 

Esperamos que os resultados obtidos na presente pesquisa somem-se a essa produção, 

oferecendo mais um ponto de vista para o processo comunicacional gerado pela prática do 

branded content. Juntos, os esforços investigativos supracitados já são capazes de demonstrar 

que a prática do branded content representa uma das fronteiras desse movimento de 

transformação da publicidade em um produto midiático e, de forma mais ampla, em produto 

cultural. A análise do nosso corpus vem reiterar essa tendência, contribuindo com as 

particularidades investigadas em 3 instâncias do processo comunicativo: produção, meio e 

recepção. 

Em relação à produção, mais especificamente à elaboração poética destes conteúdos, 

destacamos observações previstas em nossas hipóteses e outras verificadas ao longo do 

processo. O processo de adesão estética ofereceu uma proposição lógica de como estes produtos 

tornam-se fomentadores de uma genuína apreciação estética. A análise dos comentários nas 

plataformas sociais revelam esse êxito estético: “Delicious, Exhilarating,and so sweet” (The 

Beauty of a Second); “This is one of the most amazing and beaultiful things I ever watched!” 

(The Beauty Inside); “still better love story from twilight ;)” (Love in the end). Na maioria dos 

casos, é muito comum o registro de apreciações positivas como essas, que demonstram uma 

geração de afetos e uma apreciação muito similar àqueles destinados aos produtos televisivos e 

cinematográficos. O longa Love in the End, chega mesmo a romper essa fronteira no momento 

em que obtém um público pagante, que o tornou um campeão de bilheteria na semana de estreia. 

Não por acaso, ao voltarmos o olhar para a estrutura poética dos conteúdos analisados, 
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observamos a apropriação de linguagens e formatos dos mais diversos gêneros, não só 

audiovisuais, como culturais, incluindo o teatro e as artes visuais. Esse investimento das 

estratégias de branded content no campo da cultura e das artes (figura 21), extrapolando os 

limites do audiovisual, é visto como um importante aspecto conclusivo e apontado como um 

promissor vetor de estudos. 

 

 

Figura 21 – Montagem teatral e exposição de artes visuais (www.facebook.com/newyorkwritesitself) 

 

Mas ao lado desse hipertrofia estética, observamos o apagamento da dimensão 

promocional, o que facilita o processo de integração dos conteúdos do branded content no fluxo 

audiovisual dos ambientes digitais. Esse apagamento é resultado, em primeiro lugar, de um 

remanejamento nas modalidades discursivas comumente utilizadas na publicidade. O 

argumento racional de venda é substituído pelo apelo emocional e sensório, em narrativas de 

caráter lúdico, sem demandas reflexivas mais densas. Dessa forma, o pathos publicitário é o 

modo discursivo predominante, amparado porém pelo ethos, enquanto instância subjacente, 

revelada pela presença das marcas enquanto entidades que promovem, idealizam ou inspiram 

os conteúdos.  

Em segundo lugar, ressaltamos a substituição da mercadoria pela marca, enquanto 

instância mais fluida e potencial geradora de significados. A comunicação proposta pelo 

branded content, aliás, baseia-se na relação dialógica entre a marca e os consumidores. Todos 

os casos analisados giram em torno de marcas longevas e até centenárias, que vem construindo 

seus universos simbólicos por décadas a fio. A Monblanc e a Macy’s, por exemplo, realizavam 

ações de marketing e publicidade inovadoras já no início do século XX, como envelopamento 

de veículos e vitrines temáticas, respectivamente (ver 3.1.1). O que revela que, embora o ethos 

publicitário não seja predominante enquanto modo discursivo, ainda opera enfaticamente na 

predisposição de estados de ânimo mais receptivos ao conteúdo. 
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 O “encaixe” entre a produção simbólica dos casos e os seus intentos promocionais se 

dá sempre pela transferência analógica entre o rol de significados dos conteúdos e o universo 

simbólico das marcas. Assim, ao exibir a história de um personagem metamorfo, cuja única 

possibilidade de concretizar a sua paixão é através das suas qualidades interiores, a websérie da 

Intel valoriza, por analogia, a observação da qualidade interior de um laptop: a marca Intel 

Inside. E ao estimular o exercício artístico e criativo através dos vídeos de 1 segundo, a 

MontBlanc reforça sua imagem de instância apoiadora das artes e fomentadora de novos 

talentos, por exemplo. 

Observamos também que as proposições de colaboração criativa se constituíram em um 

importante vetor de engajamento dos usuários. Nesse sentido, pudemos dividir nosso corpus 

em duas seções. Na primeira, os casos em que a produção espectatorial é um input ou um ponto 

de partida para o trabalho de uma equipe artística. Aí se enquadram as campanhas New York 

Writes Itself, The Beauty Inside, Building the People’s Car e Love in The End. A segunda seção 

é formada por casos em que a produção espectatorial é o output da estratégia, ou o produto de 

saída. Aí se enquadram The Beauty of a Second e Yes, Virginia – the Musical. Notamos que a 

primeira vertente é capaz de produzir resultados mais elaborados, uma vez que o resultado final 

passa pelas mãos de artistas profissionais, como é o caso do espetáculo teatral 8 Millions of 

Protagonists. Apesar de inspirado nas microestórias enviadas por usuários para a plataforma 

newyorkwritesitself.com, foi realizado por um time de profissionais de teatro nova-iorquino. A 

segunda vertente, ao passo que prioriza o espectador no processo de criação, gera uma produção 

amadora e com pouca relevância cultural, como é o caso dos vídeos de 1 segundo de The Beauty 

of a Second e das montagens escolares de Yes, Virginia. Nesse caso, a relevância se desloca da 

produção em si para a participação mais intensa dos usuários. 

Ainda do ponto de vista dos produtos midiáticos, ressaltamos que as proposições de co-

criação são extremamente facilitadas, seja pela simplicidade da proposta criativa – enviar um 

registro de 1 segundo ou contar uma história de amor mal-sucedida – como pela simplicidade 

técnica, onde pesa o componente tecnológico como facilitador desse processo. A atividade 

criativa é operacionalmente simplificada, conformando-se ao “traço lúdico do jogo [...] que visa 

primeiramente predispor o destinatário a fruir e envolver-se com a ‘questão’ proposta pelo 

texto” (NAKAGAWA, 2007, p. 162-163). Acreditamos, inclusive, que essa formatação 

essencialmente lúdica e prazenteira afasta a mobilização espectatorial em torno destas 

campanhas de uma atividade mais consciente do ponto de vista coletivo ou até mesmo político, 

que Jenkins definiria como cultura participativa. 
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O que aqui se define como produção espectatorial, no entanto, não se resume aos 

produtos culturais/midiáticos resultantes das estratégias de co-criação. Mas se estende também 

a compartilhamentos, comentários e conversações em torno destes produtos, que se configuram 

também como fator fundamental de circulação de todo o conteúdo nos ambientes digitais. Essa 

atividade é compreendida aqui como protocolos socioculturais viabilizados pelas estruturas 

sociais formadas nestes ambientes. Dessa forma, a atividade da recepção e o contexto 

tecnológico em que ela se insere revelam-se interligados de forma atávica, a ponto de afastar 

tentativas de relação causal entre ambos. As noções de tecnologia de inscrição e tecnologias 

de registro (CHAKA, 2010), por exemplo, foram fundamentais para compreender algumas das 

motivações do público, mais notadamente a questão da auto-expressão. A análise mais 

sistemática dessas motivações é vista aqui como um vetor de estudo a ser melhor explorado e 

sistematizado com uma abordagem metodológica mais propícia99. Consideramos os esforços 

aqui empreendidos nesse sentido, ainda heurísticos e exploratórios, mas já suficientes para 

apontar algumas saturações. Destas, destacamos três.  

A primeira delas é o próprio anseio de auto-expressão, revelado, por exemplo, em apelos 

de atenção para a própria criação: “Watches my video you'll be happy vimeo.com/25197434” 

(The Beauty of a Second); “I'm doing this show and I'm playing the girl version of mr church” 

(Yes, Virginia). A segunda recorrência remete ao conceito de capital cultural utilizado por Fiske 

(2001) para explicar a lógica econômica dos fandoms, baseada não em valor monetário, mas 

em status junto à comunidade. Ainda que efêmeras, as comunidades formadas ao redor das 

campanhas publicitárias, mobilizam seus membros em uma busca por prestígio social e auto-

estima que circulam junto com o capital cultural. Engajar-se nas proposições criativas das 

campanhas significa também participar de uma rede, onde suas contribuições são 

compartilhadas, avaliadas e comentadas. Para os alunos engajados na remontagem de Yes, 

Virginia, por exemplo, a importância dessa alteridade é evidente em comentários já 

mencionados. Da mesma forma, para os aspirantes a Alex em The Beauty of a Second, a disputa 

em rede apresenta-se como um fomentador para a atividade participatória. E, por fim, apesar 

de acreditar em um interesse mais utilitário, não podemos deixar de cogitar também um genuíno 

desejo criativo, que desencadearia um salto para a consciência poética, que Jauss associa à 

poiesis aristotélica. A ideia de uma produção espectatorial autônoma e independente dos 

interesses das instâncias produtoras é o que Jenkins (2009) define como participação, em 

oposição à interatividade. Nesse sentido, observamos muito mais uma mobilização 

                                                             
99 A análise da recepção do branded content, baseado na perspectiva do consumo midiático é o projeto de 

doutorado deste autor, já aprovado pelo POSCOM/UFBA. 
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espectatorial consonante com as pré-orientações textuais, motivada pelo caráter do 

entretenimento lúdico. 

Antes de finalizar, propomos ainda um breve balanço dos esforços aqui empreendidos 

em relação aos objetivos propostos. A divisão dos esforços em três polos metodológicos 

revelou-se eficiente enquanto recurso teórico-metodológico. Porém, a sistematização analítica 

demonstra que são instâncias tão interdependentes que, mesmo na etapa de fundamentação 

teórica, já davam amostras de imbricações. As interseções ficaram ainda mais intensas na fase 

analítica. Já na instância produtora, onde se opera a atividade da criação publicitária, a recepção 

se faz presente, através da preconização das possibilidades de atuação do público. Associamos 

esse exercício de antecipação da atividade espectatorial ao conceito de leitor implícito de Iser 

(1996). E também ao conceito aqui proposto de fã domesticado, que se refere ao anseio pela 

publicidade de um espectador ativo e engajado, porém com uma atuação restrita àquela prevista 

em seus textos midiáticos. Quando pensamos no contexto tecnológico, também torna-se 

inviável dissocia-lo da recepção. Uma vez que o processo comunicacional flui através das 

tecnologias de participação, mas o movimento é gerado pela atividade dos receptores. E o mais 

importante: em acordo com suas motivações, desejos e anseios pessoais ou coletivos.  

Sem dúvidas, nada foi mais evidenciado na análise do que o protagonismo do receptor 

em todo o processo. Se a fruição e o engajamento são voluntários, todo o processo depende da 

sua motivação em apreciar, interagir, participar, compartilhar e espalhar. Evidencia-se assim 

que o fator de pervasividade mencionado por Jenkins (2013) depende fundamentalmente das 

práticas socioculturais dos indivíduos conectados em rede. Atribui-lo a uma suposta fórmula 

mágica presente nos conteúdos tem sido um equívoco comum nos estudos do marketing e nas 

promessas feitas por agências aos seus clientes. Sob a premissa do marketing viral, por 

exemplo, muitas agências prometiam criar materiais com alto poder de viralização, a partir de 

uma suposta fórmula intrínseca a estes materiais, quando, na verdade, deveriam estar atentas às 

táticas da recepção em torno desses conteúdos.  

É preciso ressaltar ainda, o desafio de se trabalhar com propostas metodológicas 

voltadas para a recepção. Além da falta de uma base de estudos comparativa100, o estudo da 

recepção muitas vezes não prescinde da análise estruturalista. Em sua descrição sobre a natureza 

dos estudos de análise da recepção, McQuail (2003, p. 371-372) afirma que um dos desafios 

                                                             
100 Jacks (2010, p. 7) ressalta a importância do desenvolvimento teórico-metodológico do campo da recepção, bem 

como da produção de estudos empíricos de cunho qualitativo: “O amadurecimento teórico-metodológico é o 

principal ponto de agendamento para os estudos dessa área, além do adentramento no cotidiano dos usuários, para 

superar os estudos meramente descritivos e quantitativos”. 
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deste campo de estudos é estabelecer métodos que deem conta simultaneamente do conteúdo, 

do ato de recepção e do contexto. Estabelecer essas conexões torna o horizonte de pesquisa 

extremamente horizontal, demandando esforços de exploração e articulação intensos. Porém, a 

visão dinâmica sobre o objeto de estudo é sempre recompensadora. Cabe lembrar também, que 

como esforço adicional esteve a articulação entre aspectos técnicos e mercadológicos do objeto 

e a abordagem acadêmica. Tentamos, na medida do possível, contemplar a ambos, fornecendo 

uma visão do processo de descompressão do audiovisual publicitário via prática do branded 

content que pode ser operacionalizada em ambos os campos. O que não deixa de revelar os 

questionamentos de um autor que em sua própria trajetória tenta conciliar essas duas esferas. 

Espera-se ter contribuído de forma producente para ambas. 
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APÊNDICE 1 – QUADROS ANALÍTICOS 

 

CASO #1: THE BEAUTY OF A SECOND 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: Criada em 1908, a Monblanc tornou seus produtos símbolos de distinção social. 
Na década de 80, iniciou a estratégia de associação da marca ao universo simbólico das belas artes, através de ações de mecenato a 
produtos artísticos como balé e música erudita. Como estratégia de rejuvenescimento da própria imagem, algumas dessas ações 
passaram a ser voltadas para a descoberta de novos talentos. The Beauty of a Second soma-se a essa vertente. 
 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: A campanha tem como ponto de partida o lançamento de uma linha de cronógrafos batizada com o 
nome do inventor do instrumento, o francês Nicolas Rieussec. Nos materiais analisados, a marca aparece de forma discreta, como 
gentil patrocinadora – “Montblanc apresenta The Beauty of a Second”. Não existe nenhuma aparição visual do produto.  
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: A estratégia assume o formato de um concurso de vídeos, que surpreende e inova pela duração obrigatória 
dos materiais: 1 segundo. Como cicerone, o cineasta alemão Wim Wenders. O concurso é proposto como uma homenagem a Rieussec. 
Após 4 meses, os vencedores, receberam os prêmios do próprio Wenders, em uma cerimônia de gala na cidade de Berlim. 

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: O concurso valoriza de forma poética o pedaço de tempo 
contido em um segundo, valorizando também por analogia o instrumento capaz de medi-lo com tamanha precisão, e oferecendo de 
forma lúdica e emocional (pathos), a resposta para a provável pergunta “para que serve um cronógrafo?”. A presença de Wenders 
coaduna-se com a imagem de sucesso e distinção social da Montblanc e seus produtos. Por outro lado, sua figura carismática e 
performance descontraída contribuem com o propósito de rejuvenescimento da marca. A ideia de um concurso de audiovisual reforça 
a postura da Montblanc como patronesse das artes e da descoberta de novos talentos.  
 

2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: O hub da campanha é o website montblanconesecond.com. Nele era possível se registrar como usuário, 
fazer upload de vídeos, assistir aos vídeos enviados, votar nestes e criar playlists através da junção de múltiplos vídeos de 1 segundo 
e da adição de trilha sonora. Através de uma interface que remete ao mostrador do cronógrafo, é possível navegar entre os 4.436 
vídeos enviados, seja por classificação, como por categorias. Todo esse conteúdo pode ser compartilhado via Facebook, Twitter e e-
mail, através de scripts automatizados. 

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: Como ponto de contato alternativo, foi criado um canal da campanha no Vimeo. Lá foram 
adicionadas 5 compilações criadas a partir dos vídeos enviados em cada uma das etapas ou rounds do concurso. As compilações são 
clipes de 1 minuto em média, com uma montagem randômica dos materiais enviados. As trilhas musicais do músico Marcus Loeber, 
oferecem coesão às microcenas e um toque lírico e emotivo às sequências. O Vimeo se revelou como um importante ponto de 
conversação sobre os materiais. 

 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: Os produtos derivados, como os vídeos de 1 segundo, as playlists e as compilações 
se espalharam pelas plataformas sociais, principalmente Facebook, Twitter e Vimeo. Sendo estes compartilhamentos o provável ponto 
de contato inicial da maior parte do público com a campanha. Outra forma de contato importante foi a mídia espontânea gerada em 
torno da campanha. 
 

3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: “Capturar a beleza em um vídeo de 1 segundo” foi o desafio lançado por Wim Wenders. Como 
resultado, o envio de 4.436 videos, que capturavam em 1 segundo os mais variados objetos e temas. A atividade criativa podia se 
manifestar ainda através das playlists: compilações de até 60 segundos. Neste caso, a proposição estética se deslocava da captura da 
imagem, para a edição em torno de um tema, tendo como matéria-prima os vídeos enviados. A playlist vencedora, “sixty seconds fall 
in love”, é uma colagem de cenas em torno de amor e ternura. 

 
3.2 COMPARTILHAMENTOS: Como descrito mais acima, o compartilhamento era facilitado por processos de automatização e pela 
onipresença dos botões na plataforma central. Não houve acesso a compartilhamentos realizados por usuários. Mas consideramos 
dois fatores como motivadores do ato. O primeiro e mais provável, o compartilhamento de material criado pelo próprio usuário, seja um 
vídeo ou uma playlist. O segundo, o compartilhamento de material de terceiros, como forma de publicar conteúdo relevante. 

 
3.3 CONVERSAÇÃO: Foi observada intensa conversação no canal do Vimeo em torno das compilações publicadas pela marca. Os 
comentários giravam em torno de 3 temas principais. O primeiro destes era a tentativa de chamar a atenção para o próprio vídeo 
(“Thanks for adding my ‘Dogs In Cars’ clip! If anyone is interested you can see the whole video here! vimeo.com/33219961”). O segundo 
eram os elogios tecidos aos materiais, bem como à iniciativa da marca (“Delicious, Exhilarating,and so sweet.”; “awesome project!”). E 
o terceiro, uma produtiva discussão de ordem poética sobre as compilações. Percebe-se nesse caso, a criação de uma comunidade 
interpretativa em torno destes derivados, onde os seguidores trocam informações sobre o produto e entabulam tais discussões. 
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CASO #2: NEW YORK WRITES ITSELF 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: Fundada em 1955, a publicação nova-iorquina The Village Voice é um 
semanário especializado na investigação política e na cobertura crítica dos eventos culturais da metrópole. Tornou-se reconhecido 
pelo exercício de um jornalismo independente em um cenário de crescente controle econômico dos meios de comunicação. E também 
como um importante agente cultural da cidade. Através do Obie Awards, por exemplo, premia a produção teatral off-broadway – desde 
1956.  

 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: A campanha tem como objetivo reafirmar o The Village Voice como “a voz verdadeiramente 
independente de Nova Iorque”. Torna-se evidente a tentativa de reverter os danos à imagem da publicação causados por acusações 
de perda da sua independência, desde a sua compra pelo grupo New Times Media, incluindo a demissão de colunistas decanos. O 
produto, no entanto, não é mencionado em nenhum dos materiais. A marca tem uma rápida aparição visual no início dos materiais, 
sempre como patrocinadora – “The Village Voice apresenta...”. 
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: A campanha é composta de uma série de produtos culturais, derivados de uma mesma fonte: as 
microestórias relatadas por usuários na plataforma central sobre situações inusitadas e pessoas excêntricas, típicos da cidade de Nova 
Iorque. Entre os produtos analisados estão uma exposição de cartazes tipográficos, a websérie The Chairman e o vídeo-convocação 
da campanha. Estes dois últimos estrelados pelo ator nova-iorquino Kevin Conway. A exposição New York Types convocou artistas 
gráficos a criarem cartazes a partir das narrativas, utilizando a técnica dos clichês tipográficos. Já no material audiovisual, Kevin 
Conway empresta sua figura desgrenhada para narrar as estórias, tendo como ponto de referência uma poltrona amarela. No vídeo-
convocação, o ator explica de forma poética (pathos) a proposta da campanha: “Nova Iorque é um palco do qual somos todos parte. 
New York Writes Itself. Uma produção do povo de Nova Iorque.” 

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: Na ideia de “retratar” artisticamente uma cidade a partir 
da voz do seu povo, operam os ideais de autenticidade, de uma verdade sem mediações e, sobretudo, o da liberdade de expressão. 
Todos os produtos derivados da campanha têm uma aura alternativa, fora do mainstream, que se coaduna com a imagem de 
independência da publicação. A figura do Chairman, encarnada por Conway, é quase a de um morador de rua, porém com um certo 
charme intelectual. Ele é visivelmente um habitante das ruas da cidade, capaz de dar voz aos milhares de habitantes da grande 
metrópole. 
 

2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: O site newyorkwritesitself.com impressiona pela sua simplicidade visual, constituindo-se numa 
plataforma essencialmente textual. Para moradores de Nova Iorque, é possível se registrar e enviar micronarrativas de até 500 
caracteres. Para os demais, é possível navegar pelas estórias, filtrando-as por data, popularidade e região da cidade. Os usuários 
também encontram vídeos sobre os produtos derivados da campanha. E podem compartilhar todo o conteúdo através do Facebook e 
Twitter, através de scripts automatizados 

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: Foram criadas também contas no Facebook e no Twitter, com atualizações sobre as ações da 
campanha e sobre a cena cultural alternativa da cidade. A página do Facebook conta até o momento com 3.347 seguidores e o perfil 
no Twitter, com 1.476. A campanha conta ainda com canais no YouTube e Vimeo, que funcionam como um repositório para os vídeos. 
Os números revelam uma taxa de engajamento baixa nas quatro plataformas. 

 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: Os produtos derivados, como os episódios da websérie, o vídeo-convocação e o 
vídeo-case da exposição se espalharam pelas plataformas sociais, principalmente o Facebook e Twitter. Sendo estes 
compartilhamentos o provável ponto de contato inicial da maior parte do público com a campanha. Outra forma de contato importante 
foi a mídia espontânea gerada em torno da campanha. 
 

3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: Segundo o release da JWT, o objetivo da campanha é “criar um canal para transpor esses 
momentos interessantes que as pessoas experimentam nas ruas em uma nova fonte de conteúdo, sob a curadoria do The Village 
Voice”. A plataforma central é um repositório on-line simplificado. Nas micronarrativas, usuários da plataforma contam sobre 
experiências pessoais sem a censura habitual das plataformas sociais mais populares, formando um painel do cotidiano multicultural 
da metrópole. Os temas vão desde um banho de piscina sensual com o parceiro sexual: “In the pool, my best buddy gives  outrageous 
hugs. Not only do her python arms wrap around my skinny torso her body envelops me as I sink, melt, dissolve into her warm slippery 
tender wet flesh. […]”; até o comportamento excêntrico dos habitantes: “Two men in black, dressed just like Will Smith and fuckin’ 
Tommy Lee Jones were argueing about something I didn’t really understand. They were in the street and one said to the other ‘They’re 
among us. I Know.’ ”. 

 
3.2 COMPARTILHAMENTOS: Não houve acesso a compartilhamentos realizados por usuários. Mas consideramos dois fatores como 
motivadores do ato. O primeiro e mais provável, o compartilhamento de microestórias criadas pelo próprio usuário. O segundo, o 
compartilhamento dos derivados da campanha, como forma de publicar conteúdo relevante. 

 
3.3 CONVERSAÇÃO: Praticamente, não foram encontrados registros de conversação nas plataformas sociais em torno dos produtos. 
Revelando uma taxa de engajamento muito baixa. Acreditamos que isso se deva ao perfil mais cultural e alternativo dos conteúdos. 
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CASO #3: THE BEAUTY INSIDE 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: Fundada em 1968 na Califórnia, a multinacional Intel é hoje a maior fabricante 
de semicondutores e microprocessadores do mundo. Foi a primeira a viabilizar a produção comercial do microprocessador, elemento 
essencial para a fabricação dos computadores pessoais. Apesar da liderança, era pouco conhecida pelos consumidores finais, pois 
seus produtos não eram visíveis. Em 1991, era criada a marca Intel Inside, afixada como um selo de qualidade nos computadores com 
processadores da marca. A estratégia tirou a Intel da invisibilidade e a marca Intel Inside adquiriu uma aura distintiva que leva o 
consumidor a escolher o produto primeiramente pela sua composição interna. 

 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: Criada a partir da estratégia de marketing conhecida como ingredient branding, a marca Intel Inside 
dá visibilidade ao componente interno de grande importância para o funcionamento dos aparelhos de computação: o microprocessador. 
Associada ao fabricante de hardware Toshiba, as marcas aparecem visualmente no início dos episódios como patrocinadoras – “Intel 
e Toshiba apresentam The Beauty Inside”. Neste caso, o produto aparece visualmente nos episódios, porém integrado à sua trama: é 
através do laptop que Alex grava os vídeo-registros que o ajudam a manter uma coerência entre suas múltiplas aparências físicas.  
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: Consideramos a websérie como um destaque entre o corpus analisado, por seus atributos poéticos e 
estéticos, que a tornam um produto autônomo enquanto obra ficcional. Prova disso, foi a conquista de um Emmy (2013) na categoria 
de “novas tendências em programas ou séries”. A proposição da trama, um personagem que acorda todo dia num corpo diferente, 
opera no gênero do realismo fantástico. Fotografia, trilha sonora, direção e performance do elenco sustentam com vigor o potencial 
dramático da narrativa, criando ambiências de mistério e suspense. E a curiosidade em torno da solução encontrada pelo protagonista 
para viver um romance em meio a sua condição anômala é capaz de mover o espectador entre os seis episódios. The Beauty Inside é 
um produto elaborado com alto teor de autonomia criativa, pelo diretor e roteirista Drake Doremus, premiado no Sundance Film Festival. 

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: No momento em que se apaixona por uma jovem, Alex 
percebe que só terá chance se fazê-la enxergar e se apaixonar pelo seu eu interior: personalidade e sentimentos. Por analogia, o 
consumidor que escolhe entre as múltiplos laptops disponíveis no mercado deve estar atento à “alma do computador”: o 
microprocessador. De forma habilmente emotiva (pathos), o consumidor é levado a constatar que o que conta na escolha de um 
parceiro(a) – e por que não incluir um laptop? – o que vale é o que está por dentro. 

2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: Com uma interface gráfica limpa e simplificada, o site thebeautyinsidefilm.com, valoriza os vídeos da 
campanha. Mas também oferece links para a página do Facebook, epicentro da atividade espectatorial. 

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: O Facebook foi utilizado como única, plataforma adicional, adquirindo uma relevância maior para a 
campanha do que o próprio hub. Através de aplicativos integrados à plataforma, os usuários podiam conectar facilmente suas webcams 
para registrar performances em torno da proposição colaborativa. O Facebook era também o ponto de visualização e discussão dos 
videos enviados pelos usuários. 
 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: Plataforma intrinsecamente social, o Facebook permite através de comentários e 
réplicas, a criação de conversações em torno dos produtos, sendo este o principal fator de pervasividade da campanha. Não se pode 
desconsiderar também, a mídia espontânea gerada em torno da mesma, bem como o intenso fluxo de uploads dos episódios feitos por 
usuários no YouTube. 
 

3.3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: “Neste verão, Intel e Toshiba apresentam o primeiro filme em que qualquer um pode representar 
o papel principal. Do diretor Drake Doremus, estrelando Topher Grace e Maty Elizabeth Winstead e... você? The Beauty Inside. Estreia 
no Facebook em 16/09/2012. Será você o novo Alex?” O texto do vídeo-convocação, que tem o formato de um trailer, convida todos a 
representar uma das múltiplas encarnações do protagonista. Como diretriz para a atuação, a indicação de que deveriam representar 
um diário íntimo do personagem, com seus sentimentos, angústias e impressões sobre a sua convivência com a condição anômala. A 
atividade, ainda que conduzida sob estas pré-orientações revelam a inventividade dos participantes, como um Alex mudo, que se 
comunica por anotações em papel, ou um Alex surpreso por acordar falando mandarim.  

 
3.2 COMPARTILHAMENTOS: Destacamos o compartilhamento dos episódios no YouTube como um importante fator de circulação dos 
conteúdos. O intenso fluxo de comentários em torno destes uploads revelam o êxito estético do produto, percebido prioritariamente 
como entretenimento. “Intelligent premise, great acting and smart script. Loved it.”; “A good short film from 2012.”; “I just love it... it's one 
of the most beautiful things I've seen in my life...”; “wow that show was amazing! my eyes are all watery! Super creative!”.  

 
3.3 CONVERSAÇÃO: A atividade conversacional em torno dos episódios foi intensa tanto no YouTube, quanto no Facebook. E foi 
basicamente composta de depoimentos de elogio e surpresa diante dos atributos poéticos da série. “This is one of the most amazing 
and beaultiful things I ever watched!”; “esta pagina es genial!!! , la amo! Y me gusta sobre todo el capitulo numero 3”. Um relevante 
fluxo conversacional foi observado também em torno dos vídeos enviados por usuários nas audições para Alex, com observações e 
sugestões sobre as soluções e atuações de cada um. 
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CASO #4: BUILDING THE PEOPLE’S CAR 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: “Carro do povo” em alemão, o nome Volkswagen revela um projeto particular 
de Adolf Hitler durante o nazismo: viabilizar a produção de um veículo acessível a toda família alemã. Após a guerra e a derrota da 
Alemanha nazista, o projeto foi retomado pela iniciativa privada, originando a empresa batizada com o mesmo nome do projeto de 
Hitler. Evidentemente, toda essa história foi apagada das páginas institucionais da Volkswagen. Mas a ideia de um people’s car project 
é retomada na campanha produzida para a sucursal chinesa da marca.  

 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: A Volkswagen sofre a pressão da crescente concorrência de montadoras radicadas em mercados 
emergentes, particularmente dos países orientais, incluindo a própria China. A estratégia tem como objetivo reposicionar a marca 
nesses mercados, aumentando a intenção de compra dos seus veículos. A Volkswagen se apresenta como uma parceira do povo 
chinês na tarefa de criar um carro que atenda suas necessidades e anseios, posicionando-se assim como mentora e patrocinadora do 
projeto. Nos episódios, a inserção da marca acontece apenas na abertura – “Volkswagen apresenta...”. Porém, seus especialistas estão 
presente durante todo o processo, guiando e assessorando as equipes de estudantes em seus processos criativos. 
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: A análise foi empreendida sobre a segunda fase da campanha, o reality show Building the People’s Car. 
Em 10 websódios, equipes de estudantes universitários disputaram pela criação do melhor protótipo de automóvel. Tinham como base 
para criação o intenso fluxo de ideias geradas por usuários na plataforma central, na primeira fase da campanha. O programa segue a 
fórmula consagrada por outros realities como O Aprendiz, revelando os bastidores do processo criativo de cada equipe, a crescente 
tensão interna entre os componentes e as histórias de superação de cada um. O senso de disciplina, empenho e perfeccionismo dos 
estudantes chineses torna a competição particularmente acirrada.  

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: Sob a premissa de “criar um carro feito para e pelo povo 
chinês”, a suposta criação colaborativa entre montadora e consumidores é propalada como uma iniciativa pioneira, colocando a 
Volkswagen como a primeira marca a estabelecer um diálogo produtivo com os chineses sobre seus anseios de consumo. Pensando 
no contexto de um país ainda jovem em termos de abertura econômica ao capitalismo global, a ação torna-se ainda mais significativa: 
uma corporação ocidental, curva-se ante o consumidor chinês, para escutá-lo e atendê-lo. Antes mesmo de qualquer marca chinesa.  

4.2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: O site zaoche.cn (algo como embuscadocarro.com) foi lançado como uma sofisticada plataforma, onde 
era possível, através de controles simplificados de modelagem 3D, criar esboços de protótipos de automóveis. A ludicidade do aplicativo 
mobilizou um contingente de mais de 260 mil esboços, que serviram como inspiração para os estudantes do reality show. Os botões 
de compartilhamento nas principais plataformas sociais chinesas estavam presentes durante toda a experiência. Com uma biblioteca 
de formas e elementos, controles deslizantes e o recurso de arrastar e soltar, a criação dos protótipos se tornava uma brincadeira e os 
delírios imaginativos, como parque de diversões ou pistas de dança dentro dos veículos, eram estimulados. 

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: A campanha criou páginas e perfis nas principais plataformas sociais chinesas, a exemplo do Weibo 
– equivalente do Twitter – e o Youku – o YouTube de lá. Estas plataformas foram usadas para incrementar o contato e estimular o 
engajamento com os conteúdos. 

 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: A movimentação em torno dos conteúdos gerados por usuários se constituiu, 
provavelmente, no principal ponto de contato. Porém, a marca promoveu uma série de conteúdos promocionais na web, como vídeos 
com simulações dos protótipos circulando nas ruas, e outros com celebridades tecendo comentários sobre os episódios do reality show. 
 

4.3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: A China tornou-se uma espécie de “fábrica do mundo inteiro”, porém com nenhuma autonomia 
criativa. Participar do processo de criação de um protótipo automobilístico deve ter, portanto, um significado especial para o povo chinês. 
Na primeira fase da campanha, a proposição foi o ponto de partida para uma grande brincadeira, que serviu no máximo, como uma 
espécie de brainstorm criativo e um mapeamento do imaginário coletivo do público chinês sobre automóveis. Na segunda fase, os 
estudantes eram os representantes do povo no intento de tornar o protótipo real. Dessa forma, o público geral manteve-se engajado 
através da votação nos times e suas ideias. 

 
3.2 COMPARTILHAMENTOS: A maior parte dos compartilhamentos se deu justamente a partir da primeira fase, vindos do desejo de 
exibir as suas próprias criações. Devido à retirada dos conteúdos do ar, não foi possível uma análise mais aprofundada desta atividade. 
Os websódios do reality também foram compartilhados no Youku. 

 
3.3 CONVERSAÇÃO: Devido à suspensão da plataforma central e da retirada dos vídeos, essa atividade não pode ser registrada. 
 

 

 

 

 



130 

 

CASO #5: YES, VIRGINIA, THE MUSICAL 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: Fundada em 1858, a Macy’s foi se expandindo e já na década de 20 tinha lojas 
espalhadas pelo território estadunidense. Nos anos 50 já utilizava a decoração natalina como estratégia de marketing. Em 1994, a 
marca foi adquirida pela Federated Department Stores Inc., um conglomerado de diversas cadeias de lojas de departamento. A marca 
Macy’s prevaleceu e hoje é uma cadeia de 840 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. A história da Macy’s é um epitome do sonho 
americano de riqueza e prosperidade. A corporação não mede esforços para associar sua marca aos eventos simbólicos mais caros 
aos americanos: o Dia de Ação de Graças ou Thanksgiving e o Natal. A parada de Ação de Graças organizada pela Macy’s em Nova 
York acontece desde 1924, é coberta pela rede de TV NBC e já se tornou uma tradição cultural do país. Em 2008, a marca se apropria 
da história de Virginia O’Hanlon, que em 1897, aos oito anos de idade, escrevera uma carta ao jornal The Sun, perguntando se Papai 
Noel existia. A reposta do jornal veio em forma de um editorial intitulado Yes, Virginia, there is a Santa Claus.  

 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: Para o comércio varejista, o Natal representa habitualmente o pico das vendas anuais. Desde os 
anos 50, a marca é atrelada às tradições natalinas e seu imaginário de solidariedade e esperança. Nos conteúdos analisados, a marca 
aparece de forma bastante sutil, como patrocinadora – “Macy’s apresenta...”. Em nenhum momento, seja do filme ou da montagem 
teatral, é feita qualquer menção visual ou sonora à mesma. Porém, o uso contínuo da história de Virginia O’Hanlon desde 2009, terminou 
por associar o conteúdo de forma automática à marca. 
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: Ao se apropriar da história de Virginia O’Hanlon, a Macy’s opera uma estratégia pautada no discurso 
emocional (pathos) e no imaginário de um povo em torno do espírito natalino. Em 2009, em parceria com a rede de televisão NBC, a 
marca produziu o especial de Natal Yes, Virginia, em que recontava a história em um filme de animação. Em 2012 a história é 
transformada num musical escolar. Todas as diretrizes da montagem foram disponibilizadas na plataforma central, assim como uma 
montagem-guia, executada por uma escola de artes performáticas de Nova Iorque. Com o suporte das canções, projetos de cenário e 
figurino, e script oferecidos sem royalties, as montagens escolares adquiriram uma qualidade acima da média.  

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: Cada montagem escolar realizada com o suporte da 
campanha nos diversos pontos de país, reforça a ligação da marca com as tradições do Natal. Assim, além de espalhar 840 lojas pelo 
território americano, a Macy’s pode ser percebida como uma marca que se solidariza com o esforço de milhares de estudantes nas 
montagens comemorativas, espalhando também o que se chama de “magia do Natal”. 
 

2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: O site yesvirginiamusical.com é uma plataforma extremamente lúdica, com recursos de animação e 
funcionalidades intuitivas e múltiplas. De forma simples, é possível fazer o download dos croquis de cenário e figurino, trilhas 
instrumentais, script e planilhas de produção. As escolas também podiam se inscrever para receber um auxílio financeiro. Ainda era 
possível assistir à montagem-guia e aos conselhos dos idealizadores do musical. Botões de compartilhamento para as plataformas 
sociais mais populares estão presentes durante toda a experiência. 

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: Apesar da marca ter uma presença atuante nas plataformas sociais mais populares, não foi criado 
conteúdo específico para a campanha nas mesmas. Foram aproveitados os canais já existentes, como a página da Macy’s no 
Facebook, sua conta no Twitter e canal no YouTube. No entanto, observa-se um movimento intenso de uploads no YouTube das 
montagens realizadas por diversas escolas. 

 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: O ponto de contato mais usual com a campanha vem provavelmente do seu 
compartilhamento nas plataformas sociais. Além disso, a divulgação da iniciativa na impressa, através de mídia espontânea. 
 

3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: Com a proposta da montagem de um musical, a Macy’s se integra ao cotidiano de milhares de 
estudantes americanos e ao seu universo escolar. Para os participantes, remontar o espetáculo significava também se inserir em uma 
grande rede nacional de escolas, envolvidas em um mesmo trabalho. Essa sensação fica evidente através das comparações entre as 
montagens, nos comentários de pais e alunos de diferentes escolas. Na montagem-guia publicada pela marca em seu canal do 
YouTube, esse senso de pertencimento revelava-se em comentários como: “I going to bet Charlotte!!!”, “Im playing Virginia in my school 
play! Wish me luck :)”.  
 
3.2 COMPARTILHAMENTO: Não tivemos acesso às atividades de compartilhamento nas plataformas sociais, mas destacamos o 
intenso movimento de uploads das montagens escolares no YouTube. Muitos deles realizados por pais orgulhosos da performance das 
suas crianças, principalmente quando estas tinham um papel de destaque.  
 
3.3 CONVERSAÇÃO: Nota-se uma intensa conversação consensual em torno dos uploads das montagens amadoras. Estudantes e 
escolas tecem elogios entre si e comentam as respectivas performance: “Awesome singing! This is my favorite song in that play! :D”; 
“In my school I'm Jultomten”. 
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CASO #6: LOVE IN THE END 

1 ADESÃO ESTÉTICA 

1.1 MARCA E GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS: Na Grécia, as barras de chocolate Lacta são muito utilizadas como presente 
pelos namorados. Foi a partir de 1990, sob o comando da Ogilvy, que a marca passou a associar sistematicamente seus chocolates 
ao imaginário de ternura das relações amorosas entre jovens. Associação textualmente arrematada pelo slogan The sweetest part of 
your life. No ambiente digital, a associação foi potencializada, através de ações interativas, como um famoso aplicativo para o Facebook 
que tornava possível personalizar uma barra de chocolate, substituindo o nome da marca pelo da pessoa amada.  

 
1.2 DIMENSÃO PROMOCIONAL: Segundo o release da Ogilvy, as barras de chocolate estavam sendo percebidas como uma 
compensação para as perdas amorosas. Associar os chocolates à doçura do encontro amoroso e não ao seu término era o objetivo da 
marca. A marca aparece como patrocinadora do conteúdo em uma rápida menção visual, como se fosse a de um estúdio produtor. As 
icônicas barras de chocolate de embalagem vermelha e branca aparecem volta e meia nas mãos de um personagem, numa espécie 
de product placement no próprio conteúdo. 
 
1.3 ESTRUTURA POÉTICA: Love in the End é, enquanto obra fílmica, o que se chamaria de uma produção comercial, não no sentido 
publicitário, mas enquanto produto criado apenas para atender os anseios do seu público. O longa é composto por três histórias que 
se desdobram como tramas paralelas até chegar a um catártico e prometido final feliz. Outro ponto de adesão do público com a obra é 
a sua identificação com um produto local, com atores e locações nacionais, na contramão das produções hollywoodianas que dominam 
as salas de exibição mundo afora. 

 
1.4 O “ENCAIXE” ENTRE AS DIMENSÕES ESTÉTICA E PROMOCIONAL: A marca é alçada a uma instância superior, capaz de 
reescrever histórias, deixando-as mais fantasiosas e satisfatórias. Por analogia, a marca e seus produtos tornam-se instâncias que se 
preocupam com seus consumidores e são agentes de transformação das suas vidas, ainda que através da ficção. No universo 
romântico do filme, os adolescentes são os protagonistas. Eles encontram um grande amor, mas as desventuras da vida os levam ao 
desencontro. E a marca conserta na ficção, o que na vida real parece tão imperfeito. 
 

2 CONTEXTO TECNOLÓGICO 

2.1 PLATAFORMA CENTRAL: O site loveintheend.gr assemelha-se bastante aos sites de lançamentos cinematográficos. Lá era 
possível acompanhar a produção, assistir a teasers e trailers, ler as histórias de amor enviadas pelos usuários, assistir ao making of e, 
mais recentemente, comprar o DVD. Em todo o conteúdo estão onipresentes os botões de compartilhar e curtir do Facebook. A 
integração da plataforma com o Facebook acontece também nas histórias enviadas por usuários. Elas podem ser compartilhadas e os 
comentários gerados no Facebook, visualizados na própria plataforma.  

 
2.2 PLATAFORMAS ADICIONAIS: Foram utilizados a página institucional no Facebook e o canal da marca no YouTube. O primeiro já 
vinha sendo trabalhado de forma bastante ativa, obtendo um expressivo engajamento em ações como a das barras de chocolate 
personalizadas, citada mais acima. O segundo funcionou como repositório para os vídeos e espaço de discussão sobre os mesmos. 

 
2.3 PONTOS DE CONTATO COM A CAMPANHA: A marca vinha cultivando de forma bastante ativa o relacionamento com seus 
seguidores no Facebook. A convocação e a divulgação do filme ocorreram também pela mesma plataforma. Sento esta, o provável 
contato inicial da maior parte do público com a campanha. Destacamos também, o papel da mídia espontânea, em particular a cobertura 
da imprensa ao jogo de realidade alternativa proposto pela marca em torno da protagonista Stella, confundido com um caso real. 
 

3 PRODUÇÃO ESPECTATORIAL 

3.1 PROPOSIÇÃO DE CO-CRIAÇÃO: A Lacta grega convocou a sua base de seguidores a enviar histórias de amor mal sucedidas, 
prometendo transformá-las em filme e dar-lhes um final feliz. Dos 76 relatos enviados, três foram selecionados para compor o roteiro. 
A participação do público no processo de criação da obra é propalado como seu diferencial. E um dos possíveis fatores do seu 
desempenho nas bilheterias. 

 
3.2 COMPARTILHAMENTOS: A integração do Facebook com a plataforma central automatizou e otimizou a performance dos 
conteúdos no quesito compartilhamento. Algumas histórias enviadas por usuários, por exemplo, obtiveram uma média de 100 likes e 
geraram uma quantidade razoável de comentários para conteúdos puramente textuais. Os produtos audiovisuais derivados da 
campanha obtiveram uma audiência acima da média dos outros conteúdos da marca no YouTube. A maior delas foi a do teaser de 20 
minutos lançado no final de 2012, que revelava a história de Stella, uma das 3 tramas paralelas do longa. O vídeo alcançou praticamente 
um milhão de visualizações, número bastante expressivo se pensarmos num conteúdo em idioma grego. Logo depois, a busca de Stella 
pelo mochileiro se transformaria num desafio do tipo jogo de realidade alternativa (ARG), em que usuários deviam encontrar pistas na 
internet sobre o paradeiro do rapaz.  

 
3.3 CONVERSAÇÃO: A conversação em torno dos produtos, tanto no YouTube, quanto no Facebook é intensa, embora difícil de ser 
analisada pela barreira do idioma. Na página de exibição do teaser no YouTube, um dos usuários avalia o filme como uma alternativa 
à saga Crepúsculo: “still better love story from twilight ;)”. A marca aproveita o espaço para explicar que o conteúdo dará origem a um 
filme lançado no cinema e que as canções estão disponíveis para download. A trilha sonora recheada de canções pop gregas despertou 
interesse particular da audiência. Os comentários na sua maioria são elogiosos, mas também observam-se críticas, desde o caráter 
publicitário da obra até à precariedade dos atores.  
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ANEXO 1 – DVD COM MATERIAL AUDIOVISUAL 
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ANEXO 2 – LISTAS DE FINALISTAS (SHORTLIST) E LISTAS DE VENCEDORES DA 

SUBCATEGORIA USER-GENERATED CONTENT, CATEGORIA BRANDED CONTENT, 

NO CANNES LIONS, EDIÇÕES 2012 E 2013 

 

 

I. Finalistas na subcategoria User-generated Content, 2012. Fonte: Cannes Lions. Disponível em: 

<http://www.canneslions.com/winners/2012_winners/shortlists_awards_key_dates/>. Acesso em: maio 2012. 

 

 

  

http://www.canneslions.com/winners/2012_winners/shortlists_awards_key_dates/
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II. Finalistas na subcategoria User-generated Content, 2013. Fonte: Cannes Lions. Disponível em: 

<http://www.canneslions.com/winners/2013_winners/shortlists_awards_key_dates/> Acesso em abril 2013. 

 

http://www.canneslions.com/winners/2013_winners/shortlists_awards_key_dates/

