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Mapear uma nova realidade da Publicidade a partir de distintos olhares é o que se propõe 

Guilherme Nery Atem, Thaiane Moreira de Oliveira e Sandro Tôrres de Azevedo ao organizarem o 

livro Ciberpublicidade: discurso, experiência e consumo na cultura transmidiática, publicado no ano 

de 2014 pela editora E-Papers. O livro nasce como resultado das discussões realizadas no grupo de 

pesquisa ReC: Retórica do Consumo1 acerca das transformações ocorridas na atividade publicitária ao 

longo dos anos, as quais culminaram em um novo modelo do fazer publicitário: a ciberpublicidade. A 

publicação divide-se em três partes temáticas: ciberespaço e consumo, discurso e linguagem, redes 

sociais. Cada parte reúne capítulos escritos por diversos pesquisadores da área de Comunicação que 

têm se dedicado a entender o papel da publicidade na sociedade contemporânea.  

Neste Resumo Comentado, nos dedicaremos exclusivamente a pontuar aspectos principais 

de quatro capítulos do livro que, em conjunto, nos oferecem elementos pertinentes para entender as 

tendências da publicidade na atualidade. São eles:  

 Reconfiguração da publicidade no ciberespaço: um cenário em construção; 

 O pathos discursivo na ciberpublicidade; 

  Ciberpublicidade: uma linguagem de ruptura?; 

 Performance e teatralidade na publicidade pervasiva: análise dos cases Skyfall e Fantastic Delites. 

Entender o cenário publicitário contemporâneo implica considerar a consolidação do 

processo digital que alcançou o usuário/consumidor, provocando “verdadeiros abalos sísmicos” em 

todos os campos sociais (política, cultura, arte e economia). É o que acastelam Lucia Santaella e 

Maria Collier de Mendonça no capítulo Reconfiguração da publicidade no ciberespaço: um cenário 

em construção. Para as autoras, o surgimento da banda larga, acompanhado dos dispositivos móveis, 

a partir do ano 2000, exerceu transformações profundas na sociedade, ao converter o “estar 

conectado” em “ser conectado”. A publicidade não ficou imune a essas transformações, a evolução 

da internet promoveu reconfigurações significativas no mercado publicitário. 

Santaella e Mendonça lembram que, na era da mídia massiva, a publicidade se apresentava 

de maneira bem mais clara, já que podia ser facilmente diferenciada dos outros tipos de conteúdo. 

Na televisão e no rádio, a noção de intervalo comercial separava claramente a publicidade da 

programação e, na mídia impressa, o contraste entre anúncio e o conteúdo editorial também 

costumava ser bem demarcado. Esse cenário começa a se modificar a partir da evolução da internet, 

quando novos formatos de produção e divulgação de mensagens publicitárias passam a ser 

disseminados. De acordo com as autoras: 

                                                           
1
 Coordenado pelo professor Guilherme Nery Atem (Universidade Federal Fluminense), o ReC, com base nas 

principais características da sociedade de consumo contemporâneo, busca mapear as estratégias semióticas e 
discursivas que desenvolvem uma forma de integração sócio-afetiva na atual cultura do consumismo. 
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“A evolução tecnológica desencadeou o processo de convergência das mídias, 
assim como estimulou o crescimento da produção e do consumo transmidiático, ou 
seja, do trânsito de uma mídia a outra, em que um mesmo conteúdo é transposto 
para diferentes mídias e em que cada mídia desempenha o seu papel da melhor 
maneira que lhe é possível. (...) Assim, um produto midiático como um vídeo para 
ser veiculado na TV, transita para um game, podendo aparecer nas diversas telas 
dos dispositivos móveis, além de sites como YouTube, (...) o Facebook e o Twitter, 
entre outros” (p. 22). 
 

Santaella e Mendonça ressaltam que, inicialmente, a publicidade praticada na internet se 

limitou a reproduzir uma das características fundamentais da publicidade da era massiva: 

interromper o fluxo de navegação do usuário, distinguindo-se de maneira clara do conteúdo 

editorial. Essa é a época de ouro dos banners e das pop-ups. Ao longo do tempo, novos formatos e 

estratégias surgiram. A evolução da publicidade prosseguiu, buscando proporcionar experiências aos 

usuários em ambientes interativos, habilitados a oferecer engajamento e diversão. 

Entre essas novas práticas publicitárias, as autoras destacam o branded entertainment, o 

product placement, o advertainment e o advergaming. Esses formatos misturam produtos e marcas a 

narrativas de entretenimento sem interrupções significativas, rompendo os limites ocupados pela 

publicidade massiva, caracterizada pelo contraste entre anúncio e programação ou conteúdo 

midiático. Diante desse contexto, Santaella e Mendonça concluem que os padrões e convenções da 

publicidade tradicional perderam seu poder de penetração e se multiplicaram as possibilidades a 

serem exploradas pelas campanhas publicitárias. Cabem às empresas de publicidade, portanto, 

buscar novos caminhos para se adaptar “às condições líquidas do ciberespaço”. 

Para denominar esse novo “fazer publicitário” no cenário contemporâneo, Guilherme Atem e 

Mariana Tavares, no capítulo O pathos discursivo na ciberpublicidade, propõem o conceito 

ciberpublicidade. De acordo com os autores, assim como a publicidade tradicional, esse novo fazer 

publicitário permanece desempenhando o papel de máquina subjetivante para os consumidores, 

além de motor de reprodução da lógica capitalista e de seu modo de organizar a vida social e política. 

Ademais, em continuidade com o modo tradicional, necessita de pesquisa de mercado, 

planejamento, plano de mídia, criação, produção, avaliação, assim como permanece precisando das 

mídias massivas. Mas, então, em que a ciberpublicidade rompe com a publicidade denominada como 

tradicional?  

De acordo com Atem e Tavares, o que muda é o imperativo em manter contato com os 

consumidores. Para isso, se utiliza de instrumentos de pesquisa de mercado, das novas mídias e das 

redes sociais digitais. A partir das ideias dos autores, podemos dizer, em resumo, que na 

ciberpublicidade: 
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 As redes sociais digitais funcionam como pontos de contato permanentes com os consumidores 

de uma marca; 

 A função do profissional de planejamento tende a hibridizar-se com o da mídia e o da criação. Ao 

planejar estratégias gerais e táticas específicas, integra diferentes mídias (tradicionais e novas, 

massivas e digitais), coordenando campanhas cross media (na perspectiva das diferentes mídias 

usadas) e transmídia (na perspectiva da narrativa coesa e coerente que atravessa cada mídia, de 

modo ao mesmo tempo distinto e complementário). 

 O consumidor não somente responde aos apelos de uma campanha, é também convocado a 

participar, coconstruindo sua narrativa. 

 Mais do que objetivar uma venda direta, almeja a construção de uma identidade de marca clara e 

distinta. 

Se no paradigma anterior a comunicação era massiva, logo depois, passando a ser 

segmentada (em seu fazer e em suas veiculações), hoje, o paradigma é o da integração (tanto nas 

agências de publicidade como nas diferentes mídias). O que se destacam são as “experiências de 

marcas”. Na ciberpublicidade, mais do que escolhidas, as marcas pretendem ser amadas pelos 

consumidores. 

No capítulo Ciberpublicidade: uma linguagem de ruptura?, Renato L. Figueiredo continua a 

discussão sobre o conceito de ciberpublicidade, o qual, em seu ponto de vista, não abrange somente 

a publicidade baseada na internet, mas qualquer ação que apresente interseções com o ambiente 

digital. O autor ressalta que, embora as grandes novidades girem em torno do mundo virtual, não foi 

somente na publicidade digital que ocorreram transformações. Citando a frase “as velhas mídias não 

morreram, nossa relação com elas é que morreu” - escrita por Mark Warshall na introdução da obra 

de Jenkins (2008, p. 8) 2 - Figueiredo defende que o próprio mundo virtual trouxe novas 

possibilidades de atuação no mundo off-line. Inúmeras ações publicitárias se tornaram possíveis e 

ganharam mais repercussão em virtude da internet. Como exemplo disso o autor cita ações de flash 

mob3 patrocinadas por marcas que depois “viralizaram” graças à internet e aos dispositivos móveis. 

O autor destaca também que as novas tecnologias tornaram mais dinâmicas as respostas do 

consumidor às mensagens publicitárias, inclusive aquelas veiculadas na mídia tradicional. Com a 

internet, os consumidores, quando se sentem insatisfeitos ou até mesmo lesados com um anúncio, 

                                                           
2
 JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 

3
 Termo em inglês, abreviação de “flash mobilization“, que quer dizer mobilização de caráter rápido. Desse 

modo, um flash mob é uma aglomeração instantânea de pessoas em determinado lugar para realizar ações 
inusitadas previamente combinadas e rapidamente dispersadas. Começou como uma manifestação cultural 
espontânea, mas passou a ser utilizado também por empresas para promoverem suas marcas, produtos e 
serviços. 
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têm mais facilidade para se organizar e protestar, influenciando as marcas a corrigirem ou 

adaptarem suas campanhas publicitárias.  

A ciberpublicidade, portanto, abriu novos caminhos para a publicidade ao oportunizar maior 

interação com o público consumidor. Entretanto, esclarece Figueiredo, com “um público mais 

proativo e com a troca de informações facilitada, um discurso cada vez mais transparente e orgânico 

se faz necessário” (p. 155). Para o autor, não basta apenas usar os canais disponíveis para contato e 

proximidade com o consumidor. É preciso que as empresas saibam usá-los, superando alguns vícios 

antigos do discurso publicitário. Entre esses vícios menciona: (i) o caráter hiperbólico, que surge com 

o objetivo de enfatizar cognitivamente a percepção de um aspecto do produto (por exemplo, com o 

uso intenso dos termos “novo”, “o melhor”, “o único”, “o maior” etc.); (ii) esquizofrenia ou 

incoerência, que se manifesta quando a mensagem publicitária se apresenta de maneira incoerente 

em relação a mensagens anteriores da mesma marca ou a discursos concomitantes de outras 

marcas; (iii) não negatividade, a qual trata da tendência à ausência de aspectos disfóricos do produto 

ou marca anunciada; (iv) desvio da materialidade, que ocorre quando a mensagem transveste e/ou 

disfarça o objetivo principal de vender um produto ou ideia com outras intenções (poéticas, 

humorísticas ou românticas, por exemplo). Figueiredo acredita que alguns desses vícios comuns ao 

discurso publicitário precisam e podem ser superados. Para tanto, é necessário que se observe as 

possibilidades oferecidas no próprio cenário delineado pela ciberpublicidade para, assim, de fato, ser 

inaugurada uma nova era para a publicidade. 

Outro conceito interessante de se discutir quando tratamos de publicidade no cenário 

contemporâneo, é o de pervasividade. Thaiane Moreira de Oliveira e Fernanda Carrera, no capítulo 

Performance e teatralidade na publicidade pervasiva: análise dos cases Skyfall e Fantastic Delites, 

apontam que a publicidade pervasiva é uma tendência. Partindo da ideia de que pervasivo é aquilo 

que se espalha, penetra, infiltra; aquilo que está em toda parte e que se propaga por meio de 

diversos canais e tecnologias, as autoras entendem que uma campanha publicitária pervasiva é 

aquela que se infiltra nos espaços urbanos, se utilizando de tecnologias ubíquas e mídias locativas4 

(Geocasting, Mobile, Realidade Aumentada etc.). Como explicam Oliveira e Carrera, através da 

publicidade pervasiva, “os lugares antes traçados entre o material e o digital dos ambientes on-line e 

off-line perdem seus referenciais e fundem-se em novas ofertas de experiências propostas pela 

ciberpublicidade” (p. 71).  

                                                           
4
As autoras esclarecem que as mídias locativas podem ser compreendidas como tecnologias que possuem 

serviços baseados em geolocalização e tecnologias móveis e sensórias. “Tais tecnologias promovem uma 
reconfiguração do próprio espaço urbano, hibridizando e conectando-o ao mundo virtual, em uma 
reconfiguração espacial através do manuseio tecnológico de mídias locativas como estratégias publicitárias” (p. 
70). 
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Como exemplo de campanha publicitária pervasiva, as autoras citam a ação da Coca-Cola 

para promover o filme Skyfall da franquia 007 5, desenvolvida por uma agência belga em 2012. A 

ação consistia em convidar transeuntes que compravam uma lata de refrigerante em uma máquina 

da Coca-Cola, localizada em uma estação de trem, a chegar em uma determinada plataforma em 70 

segundos, vencendo obstáculos no trajeto (cachorros, laranjas caindo etc.) ao estilo do filme de ação. 

Ao cumprir o desafio, a pessoa ganhava bilhetes exclusivos para a estreia do filme.  

Outro exemplo de publicidade pervasiva mencionado pelas autoras é a campanha Delite-o-

matic da Fantastic Delites6, produzida por uma agência da Austrália e Nova Zelândia em 2012. Por 

meio da tecnologia pervasiva Arduíno (plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre), 

construiu-se uma máquina que enviava desafios aos transeuntes de um shopping de uma cidade 

australiana chamada Adelaide. O propósito da campanha era ver até onde os consumidores iriam por 

biscoitos da marca Fantastic Delites. Sendo assim, durante 13 horas, pessoas foram desafiadas a 

realizar diversas ações, como apertar o botão da máquina 5 mil vezes, dançar e pular para, assim, 

ganhar como prêmio um pacote de biscoitos da marca. 

Em ambas as campanhas, a lógica do cotidiano é rompida pelas marcas que transformam 

simples consumidores em protagonistas de suas ações, dando a eles o lugar de performatização e 

deixando o apelo ao consumo do produto completamente diluído em um episódio lúdico. Essas 

ações evidenciam a tendência a uma publicidade transitória e desterritorializada dos espaços 

midiáticos convencionais. Como mostram Oliveira e Carrera em suas análises, além da convergência 

midiática, tão habitual na atualidade, a publicidade passou a utilizar não apenas os espaços virtuais e 

as mídias, mas também os espaços urbanos a fim de oferecer experiências intensas para atrair a 

atenção do seu público. 

Diante das percepções e contribuições trazidas no livro Ciberpublicidade: discurso, 

experiência e consumo na cultura transmidiática pelos autores aqui discutidos, compreendemos que 

vivenciamos um novo paradigma comunicativo que promove novas configurações da publicidade. Se 

no seu processo de evolução ao longo dos anos a comunicação publicitária já passou por várias fases, 

entendemos que concerne à publicidade contemporânea criar conteúdos comunicacionais nas mais 

variadas mídias e espaços do cotidiano, de modo a estabelecer um vínculo entre marca e conteúdo, 

sendo este um conteúdo de interesse do consumidor. Mais do que destacar os benefícios e 

vantagens de um produto ou de um serviço, a publicidade busca oferecer experiências lúdicas, por 

meio de técnicas de comunicação que cada vez mais oferecem marcas e produtos mesclados com 

entretenimento e que promovem o engajamento do público. Nesse contexto, novos desafios se 

                                                           
5
 A ação pode ser vista em <https://goo.gl/t1TBKn>. Acesso em: 20 fev. 2017. 

6
 A ação pode ser vista em: <https://goo.gl/dr4FQo>. Acesso em: 20 fev. 2017. 

https://goo.gl/t1TBKn
https://goo.gl/dr4FQo
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apresentam para quem busca refletir sobre a publicidade e o seu papel na sociedade de consumo e 

na cultura do consumismo.  

 

Referência: ATEM, Guilherme Nery; OLIVEIRA, Thaiane Moreira de; AZEVEDO, Sandro Tôrres (orgs.). 

Ciberpublicidade: discurso, experiência e consumo na cultura transmidiática. Rio de Janeiro: E-

papers, 2014. 
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