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RESUMO 

As atuais condições comunicacionais, baseadas, sobretudo, na expansão das redes 

telemáticas e popularização da Internet, fomentaram um novo cenário para a 

publicidade. Hoje, ela se depara com o excesso de informação, a escassez de atenção e 

um novo consumidor engajado na arena de consumo, especialmente online, cético com 

relação aos seus apelos. Diante disso, nota-se que a credibilidade do discurso 

publicitário decresce, enquanto as recomendações de outros consumidores online são 

cada vez mais valorizadas. De forma a diminuir a resistência às suas mensagens na 

Internet, a publicidade vem adotando estratégias que utilizam o consumidor como uma 

instância intermediária de credibilização. Ao incorporar recursos ligados aos atuais 

formatos híbridos ancorados na Internet, permite-se que, por meio do 

compartilhamento, o consumidor online, agindo como um curador de informação 

digital, divulgue seus achados na Rede, incluindo conteúdo publicitário, e, a menos que 

exponha claramente o contrário, os endosse. A base dessa dinâmica estaria em tornar a 

mensagem publicitária mais tolerável não só por ela ser interessante e proporcionar uma 

experiência diferenciada, mas também por chegar até o consumidor por meio da 

recomendação de “pessoas como eu”: alguém em quem ele confia por ser conhecido ou, 

ainda, alguém que ele vê como modelo e com características em comum, como algumas 

microcelebridades. Disso emergiriam duas estratégias de credibilização baseadas no 

consumidor online: o endosso espontâneo e as microcelebridades como embaixadoras 

de marcas. 
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ABSTRACT 

Contemporary conditions in the field of communication, based on the growth of the 

telematic networks and the popularization of the Internet usage, fomented a new 

scenario for advertising. Nowadays, advertising is facing new challenges provoked by 

several causes, such as: the information overload, the lack of attention, and a new 

consumer engaged in the consumption arena. This consumer, especially online, 

demonstrates a skeptical behavior towards the advertising appeal. In this context, it is 

possible to observe that while the credibility of the discourse of advertising has been 

adopting strategies which involve the consumer as an intermediary instance to increase 

its credibility. Incorporating to its discourse hybrid formats based on the Internet, 

advertising allows the online consumer to act as a curator of digital content spreading its 

web findings, including advertising content and, except in cases of clear disagreement, 

endorsing it. The key element of this strategy would be the ability to turn advertising 

into a more tolerable message, not only for being more interesting and able to offer an 

unique experience, but also because of a capacity to reach the consumer through the 

recommendation of "people like me": someone he or she believes, since its someone 

familiar, or yet, that he or she considers to be a model with common characteristics, 

such as microcelebrities. Hence, two strategies of approach emerged in order to increase 

the credibility based on the online consumer: the spontaneous endorsement and the 

microcelebrities, as brand ambassadors. 
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INTRODUÇÃO 

As atuais condições comunicacionais, baseadas, sobretudo, na expansão das redes 

telemáticas e popularização da Internet, fomentam um novo cenário para a publicidade. 

Antes de mais nada, ela se depara com uma configuração comunicacional caracterizada 

pelo hibridismo, pelo excesso de informação e pela escassez de atenção. O consumo de 

informação se dá no seio da sua produção, e não mais como etapa secundária, o que 

configura uma nova esfera conversacional (LEMOS, 2009). Tal espaço é ocupado por 

um consumidor cada vez mais informado, crítico e cético com relação ao discurso 

publicitário. Hoje, a contestação da fala das marcas alcança grandes dimensões. Os 

novos espaços de sociabilidade e práticas comunicacionais, ancorados na Rede, são a 

Ágora contemporânea, onde se compartilham experiências com marcas e produtos. Não 

é por acaso que à Internet é destinada uma fatia cada vez maior do investimento 

publicitário. 

O encurtamento da distância entre os indivíduos através da Rede tem permitido um 

maior acesso à opinião de outras “pessoas como eu”. Ou seja, indivíduos cuja 

legitimação do testemunho reside no fato de ser alguém conhecido ou, ainda, alguém 

visto como modelo e com quem se compartilham características em comum (idade, 

classe social e, mais expressivamente, interesses e comportamentos etc.). Isso 

determinaria que a experiência que ele teve deve se aproximar da que eu posso vir a ter. 

A valorização desse tipo de discurso cresce paralelamente à desconfiança com relação 

aos discursos institucionalizados e unidirecionais, o que inclui a publicidade. 

Tudo isso engendra uma nova arena de consumo, baseada, especialmente, no ambiente 

digital e habitada por um consumidor que se mostra resistente ao discurso publicitário 

em seu formato tradicional, mas não hesita em buscar a recomendação de seus pares 

com relação ao consumo de bens e serviços. Logo, pode-se dizer que, ao lado da queda 

da credibilidade do discurso publicitário, lidamos com a crescente credibilização da 

opinião de outros consumidores online, outras “pessoas como eu”. 

Diante disso, a publicidade vem se transformando e, de acordo com Covaleski (2010), 

adotando soluções que hibridizam técnicas e elementos da publicidade, do 

entretenimento e das tecnologias interativas. Para se destacar diante da avalanche de 

informação na Rede, a publicidade precisa ser criativa; interessante, promovendo uma 
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experiência diferenciada; e consistente. Além disso, ao incorporar recursos de 

compartilhamento, conta com o endosso do próprio consumidor como forma de se 

tornar mais crível aos olhos dos outros consumidores online. 

É inegável que, no atual momento da web, recebemos uma série de incentivos ao 

compartilhamento sob a forma de “curti”
1
, “retweets”

2
, comentários etc. Como explica 

Solis (2011), a circulação de objetos sociais é o que mantém as plataformas sociais 

online. Isso implica na transformação das estruturas das redes sociais no ciberespaço 

que tecemos e integramos. Para o autor, elas estariam se transformando em nicheworks. 

Ao compartilharmos gostos e interesses, nossa conectividade extrapola a rede de 

indivíduos com quem nos relacionamos individualmente. Passamos a integrar redes 

formadas por pessoas que discutem publicamente e de forma recorrente determinados 

temas e assuntos.  

Devido às características próprias de descentralização, diversidade e, teoricamente, 

liberdade da Internet, como aponta Vaz (2001), não raro vê-se a emergência de alguns 

usuários comuns como referências para outros. Muitas vezes, mesmo para aqueles com 

quem não mantêm laços fortes, eles se transformam em verdadeiros filtros diante da 

enxurrada de informações disposta na Rede. A sua recomendação indica aos demais que 

aquele conteúdo merece um pouco de atenção. Podemos mesmo dizer que esses 

usuários se posicionam como curadores de informação digital, colaborando na 

circulação de informação, inclusive, de conteúdo publicitário. 

Sendo assim, no que se refere à publicidade, enxergamos nos consumidores online que 

podem agir como curadores um papel relevante na tentativa de resgate da credibilidade 

de seu discurso. A credibilidade, o primeiro meio de persuasão de acordo com a retórica 

clássica (SERRA, 2003), é uma relação entre o polo produtor/emissor de informação e o 

polo receptor. Ela resulta de uma atividade ou processo a partir do qual um produtor vai 

se tornando crível a um receptor. Uma das quatro leis que regem esse processo é a Lei 

da Associação: “a credibilidade de A aumenta quando A é associado por B a uma 

entidade C a quem reconhece, por sua vez, credibilidade” (SERRA, 2003, p. 3). Sendo 

                                                           
1
 Termo empregado no Facebook para designar a ação de “assinar” as publicações de uma fanpage ou 

demonstrar aprovação a uma publicação feita por algum usuário. 
2
 Ação de republicação de um tweet (publicação no Twitter) feito por outro usuário. Também pode 

aparecer sob a forma abreviada “RT”. 
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assim, o consumidor online, ao divulgar conteúdo publicitário, associa-se a ele e alia 

sua credibilidade à credibilidade da mensagem publicitária, endossando-a.  

Não é difícil, portanto, notar que a utilização, de longa data, de médicos, dentistas, 

artistas, atletas e outras figuras como endossantes da mensagem publicitária também se 

baseia nessa dinâmica. Contudo, mesmo essas iniciativas encontram resistência por 

parte do público. Uma vez que o endosso seja feito por “pessoas como eu”, mesmo 

aquelas que obtêm mais destaque na Rede, como as microcelebridades (BRAGA, 2010), 

a identificação entre elas e o público leva-as a serem vistas como pessoas que não visam 

à persuasão e, portanto, o que dizem ou divulgam é digno de credibilidade.  

Para nós, a utilização de “pessoas como eu” como instância de credibilização do 

discurso publicitário na Internet pode acontecer sob duas formas: o endosso espontâneo 

e a utilização de microcelebridades como embaixadoras de marcas. A primeira ligada ao 

engajamento voluntário de usuários comuns na divulgação de conteúdo publicitário, e a 

segunda relacionada ao endosso remunerado advindo de usuários de maior relevância 

em seus nicheworks. 

A configuração da Internet como um espaço de conversação e significação de extrema 

importância, a atual postura dos usuários diante da informação e o crescente 

investimento publicitário nesse espaço nos levam a acreditar que a credibilização do 

discurso publicitário pode passar pela associação de “pessoas como eu” a ele por meio 

do endosso ligado ao compartilhamento. Contudo, é importante frisar que isso só parece 

possível se ancorado numa lógica pós-massiva, ou seja, aberta ao diálogo. Essa 

dinâmica estaria ligada sobretudo à Rede exatamente por ser um espaço de 

compartilhamento de escolhas e estímulo à conversação. De tal forma, consumidores 

online, agindo como curadores, ao divulgarem seu engajamento em ações e outros 

conteúdos de marcas na Internet, poderiam funcionar como instâncias capazes de 

credibilizar o discurso publicitário. É justamente essa dinâmica contemporânea que 

pretendemos evidenciar com o presente trabalho. 
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1. EXCESSO DE INFORMAÇÃO, ESCASSEZ DE ATENÇÃO E CETICISMO: 

A PUBLICIDADE NA ERA INFORMACIONAL 

As novas tecnologias da informação baseadas em microeletrônica e desenvolvidas a 

partir da segunda metade do século XX estão contribuindo para uma reconfiguração 

econômica, social e cultural. O fato é que um novo paradigma tecnológico se instaura e, 

como explica Castells (2010), a sua matéria-prima é a informação. A base de sua 

dinâmica está na aplicação de conhecimentos e informação
3
 para produção de mais 

conhecimentos e dispositivos de processamento/comunicação da informação num ciclo 

que se retroalimenta. Uma vez que a informação é parte comum de toda atividade 

humana, os efeitos das novas tecnologias penetram os mais diversos processos da vida 

em sociedade. É importante, porém, dizer que a tecnologia molda tais processos, mas 

não os determina. 

É da interação entre aspectos sociais, culturais e as tecnologias advindas da 

convergência da informática com as telecomunicações que emerge a cibercultura, 

resumida por Lemos (2003) como a cultura contemporânea sob a marca das tecnologias 

digitais. Historicamente, porém, Rüddiger (2011) aponta que a cibercultura resulta da 

confluência do progresso tecnológico e da expansão do capital na direção da exploração 

do campo da informática de comunicação. Isso teria transformado os dispositivos 

digitais interativos em bens de consumo de massa. Trata-se, portanto, de um estágio em 

que a tecnologia da informação não está mais restrita a domínios específicos de 

conhecimento, mas, graças à popularização dos computadores e aparatos técnicos 

equivalentes e à expansão das redes telemáticas, sendo operacionalizada por uma 

parcela considerável da população. Essa conjuntura promoveu, entre outros fenômenos, 

a integração de tudo e todos sob a topologia da rede numa dimensão nunca 

experimentada, e, consequentemente, uma reformatação espaço-temporal. Além disso, 

impulsionou o surgimento de uma conformação comunicacional peculiar, caracterizada, 

sobretudo, pela liberação do polo de emissão numa conjuntura específica, midiatizada. 

                                                           
3
 Castells (2010) diferencia os conceitos de conhecimento e informação a partir de Bell (1976 e 1977). 

Para este, conhecimento é “um conjunto de declarações organizadas sobre fatos ou ideias, apresentando 

um julgamento ponderado ou resultado experimental que é transmitido a outros por intermédio de algum 

meio de comunicação, de alguma forma sistemática” (BELL, 1976, p. 175 apud CASTELLS, 2010, p. 

64). Informação, por sua vez, trata-se de “dados que foram organizados e comunicados” (BELL, 1977, 

p.2 apud CASTELLS, 2010, p. 64). Neste trabalho, adotamos a mesma perspectiva. 



 

 

14 
 

Na era da cultura digital (cibercultura), as práticas comunicacionais suportadas pela 

Internet, como blogs, páginas pessoais, fóruns, sites de redes sociais, sites de 

geolocalização e tantos outros, permitem a qualquer indivíduo tecnicamente habilitado 

produzir e distribuir informação. Conforme Lemos (2003), agora, constatamos a 

emergência de vozes e discursos reprimidos, até então, pela mídia de massa. Esse é um 

fator importante para a compreensão do excesso de informação que igualmente 

caracteriza o atual panorama comunicacional. Contudo, é preciso considerar que 

estamos imersos num cenário híbrido, no qual práticas comunicacionais novas e 

tradicionais coexistem e os conteúdos são convergentes (JENKINS, 2008). O excesso 

de informações com o qual lidamos na Internet soma-se à demasia de estímulos aos 

quais somos expostos por meio de uma variedade de mídias.  

Ainda assim, acreditamos que seja na Internet, em seu atual estágio, que esse excedente 

informacional parece se apresentar de maneira mais palpável. Para Vaz (2000), é a 

propriedade interativa da Rede a razão dessa percepção que temos da sobrecarga 

(overload) de informações nesse meio. Sofremos com a limitação de tempo e até mesmo 

de capacidade cognitiva para acompanhar e absorver tudo aquilo que nos interessa no 

meio dessa torrente informacional.  

Tais circunstâncias indicam que, cada vez mais, é a atenção que se torna uma 

mercadoria preciosa. Afinal, onde há abundância de informação, há escassez de atenção. 

Por isso, segundo Beck e Davenport (2001), na era informacional, viveríamos sob o 

signo da economia da atenção, cuja engrenagem é movida pela obtenção, preservação e 

ampliação da atenção dedicada pelos indivíduos.  

Uma vez que a publicidade é regida por uma dinâmica que reage às condições sociais, 

econômicas, tecnológicas e culturais, propomos pensar como ela vem se colocando 

diante dessa conjuntura. Vivemos um cenário de audiências pulverizadas, consumidores 

emancipados, excesso de informação, escassez de atenção e mais: ceticismo com 

relação à publicidade. Uma série de fatores, entre eles a tendência à imposição arbitrária 

da mensagem publicitária e a saturação da audiência, faz com que a publicidade sofra 

cada vez mais resistência e menos consumidores considerem-na crível. Igualmente, a 

facilidade de compartilhamento de experiências e acesso à opinião de “pessoas como 

eu”, proporcionada pela Internet, levaram ao amplo questionamento do discurso 
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publicitário oficial. Os consumidores, como produtores e divulgadores de informação e 

conteúdo, tendem a ser cada vez mais avessos a discursos impostos e sem espaço para 

questionamentos. 

De tal forma, a publicidade vem passando por um momento de transformação, sendo 

repensada em vários aspectos, inclusive como negócio. Diante disso, segundo Covaleski 

(2010), é possível identificar duas tendências: o investimento em grandes campanhas 

multimidiáticas, baseadas no entretenimento e na não interrupção do conteúdo editorial 

ou artístico, e a realização de uma comunicação mais personalizada, moldada aos 

hábitos do consumidor. Já enquanto negócio, Longo e Tavares (2008) vislumbram a 

agência de propaganda se imbuindo de um papel continuamente mais consultivo, ligado 

à gestão de marca.  

Considerando as transformações que vêm sendo delineadas nos últimos 40 anos, o 

presente capítulo pretende abordar como a publicidade vem lidando com os desafios 

trazidos pela era informacional. Para tanto, abordaremos, inicialmente, a nova 

configuração comunicacional seguida do que enxergamos como os principais elementos 

que caracterizam o atual momento: o excesso de informação, a escassez de atenção, o 

atual consumidor e seu ceticismo com relação à publicidade. 

 

1.1. Uma nova configuração comunicacional 

Ponderando as transformações do cenário comunicacional desde a difusão da televisão 

até a popularização do computador e expansão das redes telemáticas, é possível notar 

uma ampliação das possibilidades comunicativas e um crescente empoderamento dos 

indivíduos diante de tais opções. Castells (2010) explica que, a partir da década de 

1950, a televisão começou a assumir uma posição central no sistema comunicacional. 

Todavia, isso não significou o desaparecimento dos outros meios de comunicação. O 

rádio, o cinema e a imprensa se reestruturaram e se reorganizaram em torno da nova 

vedete, conformando uma lógica específica que o autor chama de cultura dos meios de 

comunicação de massa. Pode-se dizer que tal sistema caracteriza-se, sobretudo, pelo 

fluxo um-todos, ou seja, baseia-se no modelo broadcast. Uma mensagem similar é 

enviada simultaneamente por alguns emissores centralizados a uma audiência de 
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milhares de receptores. O conteúdo é produzido de forma a atrair o maior número 

possível de telespectadores, sendo exibido numa sequência que se adapte à rotina das 

pessoas (PATRIOTA, 2009). Ainda que hoje não seja mais uma prática majoritária, no 

modelo broadcast a audiência tendia a ser vista como homogênea ou, pelo menos, 

possível de ser homogeneizada.  

De toda forma, várias críticas foram feitas a essa postura e às suas consequências. De 

acordo com elas, a exposição dos indivíduos às mensagens da mídia massiva, aliada às 

condições sociais, transformava-os numa massa amorfa e passiva. Castells (2010), 

contudo, ainda que não veja os meios de comunicação como neutros, nem desconsidere 

os seus efeitos, ressalta a autonomia da mente humana e dos sistemas culturais 

individuais no processo de finalização do significado das mensagens recebidas. Para ele, 

trata-se, na realidade, de “um sistema de feedbacks entre espelhos deformadores: a 

mídia é a expressão de nossa cultura, e nossa cultura funciona principalmente por 

intermédio dos materiais propiciados pela mídia” (CASTELLS, 2010, p. 422). Para o 

autor, é exatamente por não ser passiva, e sim interativa, que a audiência conduziu a 

mídia à diferenciação e à transformação. A partir da década de 1980, quando as 

circunstâncias tecnológicas, empresariais e institucionais propícias se apresentaram, a 

comunicação de massa passou à segmentação, adequação ao público e individualização. 

Passa a haver uma maior oferta e diferenciação dos conteúdos midiáticos, permitindo 

que o seu consumo seja cada vez mais individual e personalizado. 

Santaella (2003) utiliza a expressão “cultura das mídias” para designar esse conjunto de 

fenômenos situado entre a cultura de massa e a cultura digital. Segundo a autora, a 

forma como tecnologia, cultura e aspectos sociais se relacionam determinaria eras ou, 

ainda, formações socioculturais que se sucedem num processo de complexificação 

cumulativa. De tal forma, ela utiliza a divisão das eras culturais em seis formações: 

cultura oral, cultura escrita, cultura impressa, cultura de massa, cultura das mídias e 

cultura digital. Esse arranjo teórico pauta-se, primeiramente, pela premissa de que as 

transformações culturais não ocorrem apenas a partir do advento de novas tecnologias 

de informação e novos meios comunicação, mas “dos tipos de signos que circulam 

nesses meios, [d]os tipos de mensagens e processos de comunicação que neles se 

engendram” (SANTAELLA, 2003, p. 24), responsáveis por moldar o pensamento e a 

sensibilidade dos humanos e promover o surgimento de novos ambientes socioculturais. 
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Além disso, como mencionado acima, tais formações socioculturais não são períodos 

culturais lineares nos quais o surgimento de um significa o desaparecimento do anterior. 

As eras culturais se sobrepõem, uma nova formação comunicativa e cultural se integra à 

anterior, reajustando-a e refuncionalizando-a.  

Sendo assim, é possível compreender que a cultura das mídias é uma cultura 

intermediária, que se diferenciou da lógica massiva e proporcionou uma preparação 

sociocultural para a chegada da cultura digital. Segundo Santaella (2010), a chegada de 

microcomputadores pessoais e portáteis ao mercado doméstico nos anos 1980 deu início 

ao processo de transformação do espectador também em usuário. Passava-se de uma 

relação de sentido única para o modo interativo bidirecional próprio dos computadores. 

Podemos dizer que esse foi um período de educação do usuário. À proporção que ele 

foi aprendendo a falar com as telas, através dos computadores, 

gravadores de vídeo e câmeras caseiras, seus hábitos exclusivos de 

consumismo automático passaram a conviver com hábitos mais 

autônomos de discriminação e escolhas próprias. Nascia aí a cultura 

da velocidade e das redes [...] (SANTAELLA, 2010, p. 82). 

A autora, contudo, destaca que tais hábitos foram sendo progressivamente introduzidos 

pela cultura das mídias. De acordo com Santaella (2003), a cultura das mídias é 

caracterizada por mensagens híbridas, como suplementos literários ou culturais 

especializados de jornais, revistas, telejornal etc., que surgiram a partir da intensificação 

de misturas entre linguagens e meios no começo dos anos 1980, levando à multiplicação 

de mídias. Igualmente, a era das mídias distingue-se pela emergência de equipamentos 

como fotocopiadoras, videocassetes, walkman e walktalk, uma forte indústria ligada à 

produção de videoclipes, videogames e vídeos para locação em videolocadoras. Ao 

mesmo tempo, tem como ápice o surgimento da tevê a cabo.  

Ainda segundo a autora, tal conjuntura favoreceu a emergência de uma cultura do 

disponível e do transitório, propiciando a escolha midiática e o consumo 

individualizado, opostos ao consumo em massa. Resumidamente, esse cenário 

comunicacional é caracterizado por uma audiência que, apesar de quantitativamente 

robusta, é segmentada em diversos aspectos. A mensagem não é recebida de maneira 

uniforme e sincrônica. A audiência tornou-se mais seletiva diante da ampliação das 

fontes e mensagens que intervêm na sua percepção da realidade. Contudo, conforme 

destaca Castells (2010), essa extensão do cenário midiático não engendrou uma 
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transformação da lógica unidirecional nem possibilitou o feedback da audiência de outra 

forma que não a tradicional reação de mercado. Uma manifestação mais plena da 

audiência só pôde se dar quando os computadores aprenderam a conversar entre si e 

com os outros meios, com a cibercultura. 

Para Lemos (2003), é da relação entre a emergência de novas formas sociais a partir da 

década de 1970 e as novas tecnologias digitais que advém a cibercultura, formação 

sociocultural marcada pelo informacional e que, podemos acrescentar, leva à 

configuração de uma cultura do acesso. Todas as atividades humanas são impactadas 

por esse novo paradigma, uma vez que a informação as permeia e que a cultura do 

acesso se instaura. Segundo Santaella (2003), uma das diferenças mais proeminentes 

entre informação e bens duráveis reside na replicabilidade. “Informação não é uma 

quantidade conservada. Se eu lhe dou informação, você a tem e eu também. Passa-se aí 

da posse ao acesso” (SANTAELLA, 2003, p. 28). É a partir disso que se pode dizer que 

a cibercultura é uma cultura descentralizada, reticulada e que se baseia em módulos. Ela 

“materializa-se em estruturas de informação que veiculam signos imateriais, quer dizer, 

feitos de luz e bytes, signos evanescentes [...] mas recuperáveis a qualquer instante” 

(SANTAELLA, 2010, p. 104). 

Sendo assim, já estamos envolvidos em formas diferenciadas de relação com o tempo e 

o espaço, práticas comunicacionais, relações sociais eletrônicas, questões artísticas e 

transformações culturais e éticas. Lemos (2003) sistematiza essa metamorfose, que tem 

no computador e nas redes de telecomunicação seus principais propulsores, propondo 

três leis para analisar esses aspectos da sociedade contemporânea. Uma das leis da 

cibercultura é a Lei da Conectividade Generalizada, que ressalta a conexão de tudo e 

todos. A evolução do PC (personal computer) ao CC (connected computer) e desse ao 

CC móvel, seguido do surgimento de outros equipamentos com propriedades 

equivalentes, permitiu que homens e homens, homens e máquinas e mesmo máquinas e 

máquinas pudessem trocar informação de maneira autônoma e independente. Como 

consequência, vivemos a sensação de tempo real e supressão do espaço físico-                

-geográfico. A era da conexão é marcada pela ubiquidade e pela instantaneidade. 

A segunda lei, da Liberação do Polo de Emissão, aborda a ampliação do acesso à 

produção e divulgação de conteúdo. O excesso de informação característico da cultura 
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digital está ligado à “emergência de vozes e discursos anteriormente reprimidos pela 

edição da informação pelos mass media” (LEMOS, 2003, p. 24). Na Rede, 

teoricamente, todos podem produzir, distribuir e consumir informação. Sendo assim, 

novas práticas comunicacionais ligadas ao ciberespaço, como blogs, listas de discussão 

e sites, e formas sociais, tais quais plataformas sociais e comunidades online, 

proporcionaram modos inovadores de disponibilização de informação e opinião, além 

de relacionamento e movimentação social.  

Por fim, a Lei da Reconfiguração: várias expressões da cibercultura caracterizam-se 

pela reconfiguração de práticas, modalidades midiáticas, o que não significa o 

desaparecimento das anteriores. Sendo assim, o autor defende que a lógica do 

aniquilamento deve ser evitada. Nesse ponto, o discurso de Lemos (2003) está afinado 

com o de Santaella (2003). No que concerne à comunicação e à cultura, o cenário atual 

é, fundamentalmente, híbrido. A comunicação oral e a escrita persistem, assim como a 

cultura de massa e a das mídias. Contudo, é a coexistência extremamente ativa destas 

duas últimas, no que se convencionou chamar de “convergência midiática”, que 

Santaella (2003) aponta como responsável pela exacerbação que a produção e 

circulação de informação alcançaram atualmente e que distingue a cibercultura. 

A partir dos pontos levantados, podemos concluir que, quando tratamos da atual 

configuração comunicacional, falamos de um cenário caracterizado, sobretudo, pelo 

hibridismo midiático e de práticas comunicacionais, pela imensa variedade de mídias, 

fontes e mensagens e por uma audiência de maior poder e atividade. Porém, se até então 

o seu poder limitava-se a escolher entre as opções disponíveis, atualmente ela está 

envolvida na criação de novas alternativas de comunicação. Os indivíduos não são 

apenas consumidores, mas também produtores de conteúdo.  

No que se refere ao consumo de conteúdo, o comportamento da audiência, agora, é 

participativo. De acordo com Jenkins (2008), a circulação de conteúdos depende cada 

vez mais da participação ativa dos consumidores; e a tão falada convergência, menos 

que um processo tecnológico ligado à união de várias funções num mesmo 

equipamento, refere-se a uma transformação cultural. Os “consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 

midiáticos dispersos” (JENKINS, 2008, p. 28). Enquanto produtores, a partir do 



 

 

20 
 

controle do fluxo informativo, reunião e remix de informações, podem emitir suas 

opiniões assegurados do grande alcance que suas vozes podem obter. Trata-se, 

igualmente, da concretização da possibilidade de feedback a que Castells (2010) se 

referia. Discursos oficiais da mídia e da publicidade, como seus mantenedores, 

continuam a circular, todavia sujeitos à contestação, principalmente na Internet, a Ágora 

moderna.  

Por outro lado, é importante destacar que a variedade que caracteriza a atual 

configuração comunicacional significa uma demasia de estímulos e informações. O 

alcance do poder do indivíduo diante das opções relativas a informação e conhecimento 

pode ser limitado pelo excesso de informação e, consequentemente, pela escassez de 

atenção. 

 

1.2. A escassez de atenção e o excesso de informação 

Até o início do século passado, conforme Beck e Davenport (2001), a maioria das 

pessoas ainda tinha condições de apreender boa parte das informações disponíveis. Em 

1900, quase todo o conhecimento existente nas artes e nas ciências poderia ser 

absorvido por alguém bem-educado. Isso, porém, não corresponde mais à nossa 

realidade. Desde o final da década de 1960, a humanidade produziu mais informação 

que nos 5 mil anos antecedentes. Um exemplar de domingo do jornal New York Times, 

por exemplo, apresenta mais informações do que uma pessoa culta do século XVIII teria 

acesso durante toda a sua vida (RAMONET, 1999).  

Diariamente, estamos expostos a uma quantidade incalculável de mensagens e 

estímulos. Na atual configuração comunicacional, as fontes de informação multiplicam-

-se progressivamente, e, não raro, nos encontramos perdidos diante de tantos conteúdos. 

É por essa razão que Vaz (2000) define que a era da informação trata-se, na verdade, da 

era do excesso de informação. O autor, todavia, considera a demasia informacional sob 

uma perspectiva quantitativa. Ele ressalta que toda informação é contextual, e o homem 

é a sua medida. Em outras palavras, o excesso de informação é relativo a cada indivíduo 

e a seus interesses. É a análise de cada sujeito que vai determinar o que, dentre as 

informações disponíveis, lhe é útil, relevante e o que deve ser desconsiderado. Nossa 
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abordagem, assim como a do autor, volta-se para a demasia informacional em seu 

aspecto quantitativo, e não qualitativo. 

Tal conjunção, fomentada sobretudo pela redução dos custos e aumento da velocidade 

das trocas de informação, tanto em escala local quanto planetária, é notória em especial 

na Internet. A característica interativa do meio faz com que sintamos a sobrecarga 

informacional. O imaterial pesa porque a “informação pressiona por agir sobre o 

pensamento e [...] o corpo deve estar presente na interface para estimular nosso senso de 

realidade no mundo virtual” (VAZ, 2000, p.2).  

Atualmente, em um dia, 2 milhões de postagens são feitas em blogs, 532 milhões de 

atualizações de status são feitas em plataformas sociais, 294 bilhões de e-mails são 

enviados e é feito o upload de 864 mil horas de vídeo no YouTube
4
. O excesso de 

informação age como um limite ao ilimitado que é a Rede, onde esperamos encontrar 

praticamente tudo e todos (VAZ, 2001). Nesse meio, as mesmas potencialidades que 

fizeram fortalecer as esperanças de libertação, igualdade e diversidade terminam por 

tolher parte da liberdade individual e, consequentemente, do poder adquirido pelo 

indivíduo sobre a informação. Diante da demasia informacional, torna-se difícil eleger 

onde alocar nossa atenção ou, ainda, como direcioná-la para o que nos é relevante. Ela, 

portanto, torna-se escassa e, cada vez mais, somos envolvidos por estratégias que visam 

manter-nos atentos a uma determinada mensagem ou conteúdo.  

A pré-história dessa dinâmica remeteria aos anos de 1930 e 1940 de acordo com Lévy 

(2010). Nesse período, a atenção do público tornou-se de fundamental importância para 

as atividades políticas e culturais.  

O avanço das mídias impressas e, depois, do rádio e do cinema criou 

um novo campo para consciência coletiva, imediatamente ocupado 

por batalhas de propagandas engajadas por regimes fascistas e 

totalitários e, em seguida, por todas as forças presentes ao longo da 

Segunda Guerra mundial. Depois da guerra e da política, o comércio 

conquistou esse novo espaço para publicidade, que explodiu nos anos 

1950. As “indústrias culturais”, principalmente as revistas, a música, o 

cinema e a televisão, ocuparam uma fração cada vez maior da 

consciência e atenção coletivas (LÉVY, 2010, p. 175). 

                                                           
4
 Dados divulgados pelo site Mashable Tech em 06 de março de 2012 e fornecidos pela MBAonline 

(http://www.mbaonline.com/). Disponível em: <http://mashable.com/2012/03/06/one-day-internet-data-

traffic/>. Acesso em: 29 maio 2012. 

http://www.mbaonline.com/
http://mashable.com/2012/03/06/one-day-internet-data-traffic/
http://mashable.com/2012/03/06/one-day-internet-data-traffic/
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Gradativamente, a atenção se consolidava como algo disputado. Inclusive, é a partir de 

então que toda uma indústria, constituída pela mídia e pela publicidade, se forma em 

torno da qualidade e atenção do público. Como ressalta o autor, as mídias se mantêm da 

venda da atenção do seu público aos publicitários e departamentos de comunicação. 

Estes, por sua vez, esforçam-se para direcioná-la às mensagens de seus clientes. De tal 

forma, as duas principais operações das indústrias da cultura e da comunicação seriam 

“a criação direta de estados mentais pela produção e distribuição de experiências 

virtuais
5
” e “a direção da atenção do público” (LÉVY, 2010, p. 176).  

Não por acaso, essas indústrias foram as primeiras a interessarem-se pela mensuração 

da atenção. Segundo Beck e Davenport (2001), os setores radiofônico e televisivo foram 

pioneiros nessas abordagens. Na falta de uma unidade capaz de medir a atenção, o 

tempo costuma ser utilizado, ainda que nem sempre seja adequado. Não podemos ter a 

segurança de que o público realmente presta atenção a um anúncio, a um programa ou a 

um site, mas é possível determinar uma probabilidade pelo tempo que ele é exposto a 

esse conteúdo. Antes de aprofundarmos a análise do tema atenção, porém, faz-se 

necessário delimitar o conceito. 

Atenção é o envolvimento mental focado em certo item de informação (BECK; 

DAVENPORT, 2001). A todo o momento, diversos itens adentram nosso campo de 

percepção, porém, ao nos concentrarmos em um e considerarmos uma ação pertinente a 

ele, é que efetivamente estamos atentos a tal item. Beck e Davenport (2001) explicam 

que a atenção decorre de uma fase de estreitamento seguida de uma fase de decisão. 

Primeiramente, com relativa inconsciência, selecionamos a maior parte dos estímulos 

sensoriais em nosso entorno, só então agimos quanto às informações que apreenderam 

nossa atenção. Invariavelmente, a atenção presume uma ação ou, ao menos, a resolução 

deliberada de não agir.  

Vale, ainda, pontuar que, para os autores, consciência e atenção não são sinônimas. A 

consciência viria antes da atenção e se converteria nela “quando a informação atinge os 

                                                           
5
 A partir dos estudos da Escola de Frankfurt e dos situacionistas (Guy Debord e Raoul Vaneigem), Lévy 

(2010) afirma que o que as indústrias culturais desenvolvem e vendem são “conteúdos de consciência”, 

ou seja, “momentos de consciência pré-fabricados, experiências virtuais partilháveis e reprodutíveis à 

vontade” (LÉVY, 2010, p. 175). Para o autor, tudo o que nos rodeia, compondo o cenário da nossa 

existência, permite-nos viver experiências. A originalidade das indústrias culturais, contudo, reside na 

capacidade de nos fazer “embarcar” em viagens virtuais juntamente com milhões de outras pessoas das 

quais estamos espaço-temporalmente afastados. 
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limites do significado em nosso cérebro e estimula o potencial para ação” (BECK; 

DAVENPORT, 2001, p. 26). A capacidade de recepção do cérebro humano é enorme, 

mas só conseguimos realizar uma ou duas atividades simultaneamente. Isso, segundo 

Beck e Davenport (2001), representa um gargalo em nossa capacidade de concentração, 

permitindo que apenas um volume limitado de informações se torne consciente. Por tal 

razão, a atenção tem como função mais importante a seleção de informações, e não 

absorvê-las. Da mesma forma, fica claro por que a atenção é algo finito e que se alicerça 

na seletividade das escolhas. 

É exatamente a finitude da atenção, aliada à demasia de informação que nos circunda, 

que proporcionaria a emergência de uma economia da atenção. Ainda que seja comum o 

uso do termo “economia da informação”, para Goldhaber (1997) informação nunca 

poderia ser a base para uma economia. Primordialmente, economias são regidas pelo 

que é escasso e, num cenário de sobrecarga informacional, é a atenção que se 

apresentaria como um recurso intrinsecamente limitado. Ainda assim, antes de nos 

filiarmos às críticas de Goldhaber (1997), é preciso pontuar o que as expressões 

“economia da informação” ou “economia informacional” pretendem abarcar. Nesse 

sentido, é extremamente válida a contribuição de Castells (2010). No primeiro volume 

do seu Sociedade em Rede, o autor explica por que adota o termo “informacional” 

(sociedade informacional, economia informacional), em detrimento de “informação”. A 

partir disso, podemos dizer que o vocábulo “informação” associado à “economia” ou 

“sociedade” evidenciaria o papel da informação em uma determinada sociedade ou, 

mais especificamente, em sua economia. O autor, contudo, afirma que 

informação, em seu sentido mais amplo, por exemplo, como 

comunicação de conhecimentos, foi crucial em todas as sociedades, 

inclusive à Europa medieval que era culturalmente estruturada e, até 

certo ponto, unificada pelo escolasticismo [...]. Ao contrário, o termo 

informacional indica o atributo de uma forma específica de 

organização social em que a geração, o processamento e a transmissão 

da informação tornam-se fontes fundamentais de produtividade e 

poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período 

histórico (CASTELLS, 2010, p. 65). 

Ao empregar a expressão “economia informacional”, o que Castells (2010) objetiva é 

uma caracterização mais exata das transformações atuais. Vê-se, portanto, que a 

apreciação de Goldhaber (1997) acima pode ser infundada, uma vez que autores como 
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Castells (2010) vislumbram outros aspectos do objeto economia para construir o 

conceito “economia da informação” ou, ainda, “economia informacional”. 

Uma vez destacado isso, podemos voltar à compreensão da economia da atenção, ainda 

que com a devida cautela que a crescente celebrização do conceito exige. Como Beck e 

Davenport (2001) acrescentam, toda economia tem como características a presença de 

produtores e consumidores e a existência de uma dinâmica integrada de oferta e 

procura. A economia da atenção não seria diferente. Cada um de nós seria, ao mesmo 

tempo, produtor de informação buscando ter a atenção de consumidores e consumidor 

de informação que dispõe de uma quantidade limitada de atenção para oferecer. 

Atenção é algo desejado, mas extremamente difícil de obter devido à sua escassez. Tal 

combinação, para Goldhaber (1997), seria a força motriz de uma economia intensa. 

Contudo, o autor frisa algumas singularidades da economia da atenção. Ele explica que 

toda economia está ligada aos padrões de esforço e motivação preponderantes que 

moldam a vida dos indivíduos. As recentes possibilidades de comunicação, próprias da 

cibercultura, estariam transformando tais padrões e nos inserindo num momento sem 

precedentes. De acordo com Goldhaber (1997), as leis econômicas não seriam 

atemporais, mas estariam vinculadas a períodos e tipos de espaço específicos. Por esse 

motivo, a economia da atenção seria regida por leis econômicas particulares. Podemos, 

então, resumir as principais leis da economia da atenção de acordo com Beck e 

Davenport (2001) e Goldhaber (1997): 

1. A atenção é uma commodity extremamente perecível. Uma vez que a atenção é 

desviada para outro item de informação, não há como voltar a dar atenção ao 

instante anterior. 

2. Todos somos produtores e consumidores de atenção, contudo os agentes da 

economia da atenção podem ser tanto individuais quanto institucionais. 

3. A economia da atenção está submetida à Lei da Oferta e da Procura. O aumento 

da quantidade de informação disponível implica, invariavelmente, numa maior 

demanda por atenção, embora a sua oferta seja limitada. 

4. A atenção compreende retornos crescentes. Quanto mais atenção um item de 

informação recebe, mais facilmente conseguirá atrair mais atenção. 
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5. Valor e propriedade ganham novas formas na economia da atenção. Uma vez 

que algo apreendeu sua atenção, é provável que, todas as vezes que você cruzar 

com esse item, ele desperte sua atenção novamente. De tal forma, atenção não é 

algo momentâneo, mas estocável. Trata-se de um valor durável que põe um item 

de informação numa posição privilegiada diante dos demais. Uma vez que a 

atenção é um valor durável e que pode ser acrescido, ela também é uma 

propriedade na nova economia. 

Para Goldhaber (1997), estaríamos numa fase de transição entre a economia material e a 

economia da atenção. Enquanto a economia material industrial seria caracterizada pela 

reposição de objetos em larga escala e por um sistema monetário baseado na troca de 

unidades de dinheiro por bens estandardizados, a economia da atenção basear-se-ia na 

originalidade e na diversidade. É difícil manter-se atento a algo repetitivo e já 

experimentado anteriormente à exaustão. Todavia, é importante destacar que a 

emergência da economia da atenção adviria do sucesso da economia material. Seria por 

termos conseguido atingir um patamar satisfatório de conforto material que pudemos 

demandar mais atenção.  

É especialmente na Internet que os conceitos de economia material e economia da 

atenção se chocariam e a coexistência delas se mostraria inviável. De acordo com 

Goldhaber (1997), a percepção da atenção como valor e propriedade, característica da 

economia da atenção, implicaria uma estratégia de manutenção e ampliação da atenção, 

muitas vezes por meio da replicação de ideias e informações. Todavia, na Rede, apesar 

da já existência de outros tipos de licenças menos restritivas
6
, ainda lidamos com 

limitações decorrentes da propriedade intelectual e do copyright. 

Numa economia da atenção plena, o dinheiro não teria mais uma função essencial, 

porém, nesse período transicional, ele está intimamente ligado à atenção 

(GOLDHABER, 1997). O dinheiro flui em direção àquilo que detém atenção de uma 

audiência, ainda que o contrário não seja mais regra. Seria o caso de diversas 

webcelebridades
7
 que, apenas se dedicando à produção de determinado conteúdo (ou 

                                                           
6
 Como Copyleft e o Creative Commons. Licenças que diminuem as restrições quanto à utilização, difusão 

e modificação de obras criativas. 
7
 Usuários comuns que alcançam notoriedade por meio da Internet, especialmente através das plataformas 

sociais online. Vale acrescentar que, em alguns casos, as webcelebridades obtêm esse status sem nem 
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apenas ligando-se a ele) ― sem nenhum outro tipo de investimento além de tempo e 

dedicação ― e disponibilizando-o na Rede conseguem construir uma audiência fiel e 

rentabilizar a atenção recebida ao se associarem às marcas. Os profissionais de 

comunicação, ao elaborarem esse tipo de estratégia, acreditam que a atenção que as 

webcelebridades possuem seria transferida à mensagem dos anunciantes.  

Como exemplo, podemos citar a ação da Pepsi Brasil com os irmãos Jéfferson e Suéllen 

e sua mãe Mara, responsáveis pela produção do vídeo caseiro “Para nossa Alegria”
8
. O 

vídeo, em que apresentam uma versão da música “Galhos Secos”, do grupo Catedral, 

obteve um efeito viral e, desde que foi postado, em 13 de março de 2012, já conta com 

mais de 26 milhões de visualizações
9
. O canto desafinado de Suéllen, a entrada 

inesperada de Jéfferson na música e a impaciência de Mara chamaram a atenção dos 

internautas. A expressão “para nossa alegria” chegou, inclusive, a se firmar como um 

meme
10

 entre os internautas brasileiros. Não tardou para que a família alcançasse espaço 

na mídia tradicional e também surgissem propostas ligadas à publicidade. 

 

Figura 1 Screenshot do filme que divulga a parceria entre a família do vídeo "Para nossa Alegria" e a Pepsi 

Brasil. 

                                                                                                                                                                          
mesmo serem responsáveis pela produção do conteúdo. Simplesmente, encontram-se de alguma forma 

associadas a algum que obteve grande popularidade na Rede. O termo “webcelebridades” abarcaria, 

ainda, as microcelebridades (BRAGA, 2010), conceito que discutiremos mais adiante. 
8
 Vídeo original “Para nossa alegria”: 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K02Cxo3fAC8. 
9
 Acesso em: 08 jan. 2013. 

10
 Termo criado por Richard Dawkins e apresentado no livro O Gene Egoísta (1976). Trata-se de uma 

unidade de informação capaz de se multiplicar rapidamente e se autopropagar. Um meme é qualquer 

coisa que pode ser facilmente aprendida e replicada, como uma ideia, sons, desenhos, valores estéticos 

etc. O ciberespaço é um ambiente especialmente propício para a propagação de memes. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K02Cxo3fAC8
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No começo de abril de 2012, a Pepsi Brasil publicou um vídeo em sua página no 

Facebook
11

 no qual a família explicava o desafio proposto a eles pela marca: se a 

fanpage
12

 da Pepsi Brasil conseguisse chegar à marca de 500 mil fãs
13

, o trio lançaria 

um novo hit. O mote da ação é que um artista de verdade não tem apenas um sucesso, e 

eles, como tais, se reinventariam, divulgando uma nova música com o apoio da Pepsi, 

se os internautas os ajudassem “curtindo”, ou seja, “assinando” a página da marca. 

 

Figura 2 Publicação da Pepsi Brasil divulgando a nova música da família do “Para nossa Alegria” após o 

cumprimento do desafio. 

Em menos de dez dias, a meta de 500 mil fãs foi batida e a Pepsi Brasil divulgou um 

novo vídeo da família em sua fanpage. A ação, criada pela agência Riot, buscou 

divulgar a página da marca e, para atrair a atenção dos consumidores e mobilizá-los a 

tornarem-se fãs da Pepsi Brasil no Facebook, utilizou a família do “Para nossa Alegria”. 

Analisando a ação sob o viés da economia da atenção, o que Suéllen, Jéfferson e Mara 

fizeram foi alugar a atenção de que tinham posse à marca de refrigerante em troca de 

apoio para a produção de um CD. 

                                                           
11

 Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?v=10150710373103467. 
12

 Página no Facebook. 
13

 Na época da ação, a fanpage da Pepsi Brasil tinha um pouco menos de 400 mil fãs. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10150710373103467
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No final de 2012, a família do “Para nossa Alegria” também figurou um filme
14

 da Fiat 

para divulgação do Fiat Strada. Seguindo a atual dinâmica de destaques da Internet 

tornarem-se pauta da mídia tradicional, a família é a surpresa final do VT de 30 

segundos veiculado na televisão. 

A partir de tudo isso, é possível notar que a “captura” da atenção é algo que exige cada 

vez mais esforço. O investimento em subsídios que atraiam os indivíduos faz com que 

qualquer elemento que consiga genuinamente apreender a atenção do público possa 

rentabilizar essa habilidade, não raro aparecendo como um endossante do discurso 

publicitário. Isso só confirma o quanto o cenário comunicacional híbrido, de amplo 

acesso à informação e de escassez de atenção está sendo determinante na transformação 

do consumidor. Ele é cada vez mais ativo, bem informado, disperso e cético com a 

relação à publicidade. Tal realidade vem exigindo que o setor de comunicação se adapte 

ao novo perfil de público e se engaje em estratégias originais para aproximar as marcas 

do consumidor. 

 

1.3. O consumidor atual e o ceticismo quanto à publicidade 

De forma a destacar as mudanças na postura do consumidor, propomos, inicialmente, 

comparar os cenários de consumo atual e de cerca de 60 anos atrás. As circunstâncias 

que permeavam o consumo no período a partir da segunda metade do século XX fazem 

parecer que consumir e comunicar marcas àquela época era algo bem mais simples. Nas 

palavras de Longo e Tavares (2009, p. 207), era um tempo em que “criar, construir e 

manter marcas de sucesso no mercado não requeria muita inspiração nem grandes 

investimentos”. 

Antes de tudo, havia poucas opções de marcas e os produtos eram realmente diferentes 

entre si. A comunicação dos anunciantes, então, se baseava na USP (unique selling 

proposition), ou seja, num posicionamento ancorado nas características intrínsecas do 

produto e na seleção de apenas um deles para ser divulgado. O consumo de mídia 

centrado nos meios de massa tornava fácil atingir o consumidor. Inserções publicitárias 

no horário nobre da programação televisiva, por exemplo, eram uma forma certeira de 

                                                           
14

 VT disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=KeLpaD8nFRQ. 

http://www.youtube.com/watch?v=KeLpaD8nFRQ
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apreender a atenção de uma grande audiência para uma marca. As mensagens dos 

anunciantes ― que chegavam via fluxo de comunicação um-todos, próprio desses 

meios de massa ― tinham uma aceitação mais pacífica. Sendo assim, a escolha por 

marcas era simples e, consequentemente, envolver-se com elas, desenvolvendo amor e 

confiança e recomendando-as para conhecidos (recomendação um a um) (SCHOL UND 

FRIENDS, 2008).  

Baseando-nos em Longo e Tavares (2009), é possível concluir que uma das razões que 

explicam esse cenário tão favorável devia-se a uma demanda que excedia a oferta. 

Como explica Rocha (2011) a partir de Featherstone (1982), nos países centrais, desde o 

começo do século XX, o incremento da produção, proporcionado pela aplicação de 

conhecimento científico às linhas de produção fabris, levou a uma série de ações, como 

crescimento do salário e criação de crédito destinado ao consumidor, a fim de garantir a 

formação de uma demanda capaz de absorver o excedente produzido e, assim, o 

funcionamento do mercado. Para tanto, a publicidade foi uma ferramenta essencial, 

educando os indivíduos a partir de uma nova retórica, que se afastava do incentivo ao 

comedimento e à sobriedade e fomentava um estilo de vida baseado no hedonismo. A 

demanda em excesso apontada por Longo e Tavares (2009) e que explica o cenário 

descrito anteriormente seria o resultado de tais práticas a que Rocha (2011) se refere. 

Com base nisso, é possível notar o quanto as condições econômicas, culturais, sociais e 

tecnológicas determinam a postura do consumidor e, em consequência, as estratégias 

publicitárias. 

Atualmente, outras circunstâncias envolvem o consumo e a comunicação de marcas. 

Inicialmente, o consumidor está diante de uma variedade imensa de marcas, 

praticamente em todos os segmentos. Diferentemente do que acontecia antes, a maioria 

dos produtos é muito parecida no que se refere a atributos. Cada vez mais, é o 

posicionamento das marcas que as diferenciam entre si, e não as características dos 

produtos. Para que essas diferenças fiquem claras, aumenta-se o investimento em 

comunicação. Contudo, dada a progressiva segmentação midiática e o consumo paralelo 

de mídia, é cada vez mais difícil atingir o consumidor. A audiência está pulverizada 

entre os diversos meios, sejam eles de massa ou digitais, e o consumo de informação se 

dá o tempo inteiro graças à expansão das redes telemáticas, à mobilidade e à 

convergência, não só tecnológica, como de conteúdos. Sendo assim, direciona-se uma 
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maior quantidade de estímulos e mensagens a um consumidor que já lida com um 

overload informacional. Tudo isso só contribui para o aumento do ceticismo do 

consumidor diante da mensagem publicitária. A escolha por marcas torna-se cada vez 

mais complexa, e a recomendação passa a ser um elemento de importância considerável 

na decisão de compra (SCHOL UND FRIENDS, 2008).  

A Internet, por conseguinte, passa a ser o principal ambiente de consulta e pesquisa 

antes de compra, pautada numa lógica de recomendação muitos-muitos. Especialmente 

nas plataformas sociais online, buscam-se informações sobre o produto entre pessoas 

críveis (principalmente conhecidos) que expõem suas experiências e opiniões na Rede, 

facilitando o acesso mais rápido ao “melhor”. Também é nesses espaços que os 

consumidores se reúnem formando comunidades de amor e ódio a determinadas marcas. 

O atual cenário comunicacional imbuiu o indivíduo de poder diante do fluxo midiático e 

colocou o consumidor numa nova posição em que a mensagem publicitária pode ser 

abertamente questionada e rechaçada. 

 

1.3.1 O consumidor emancipado 

Se pudéssemos resumir o perfil do consumidor atual em uma palavra, seria: 

emancipado. A facilidade de acesso, produção e divulgação (compartilhamento) de 

informação e conhecimento, característica da atual configuração comunicacional, tem 

ampliado significativamente o poder do consumidor, “libertando-o”. Suas decisões de 

compra e percepções sobre marcas e produtos não se baseiam restritamente nas 

informações “oficiais”, disponibilizadas pelas próprias marcas. De maneira progressiva, 

o consumidor tem buscado e considerado as opiniões de outras pessoas como ele, 

dispostas especialmente na Rede e duvidando dos discursos marcários. Da mesma 

forma, ele participa produzindo e divulgando conteúdo relativo às suas experiências de 

consumo. Vale até mesmo dizer que essa dinâmica de recomendação se aplica não só ao 

consumo de produtos e serviços, mas, igualmente, ao consumo de informação, inclusive 

a própria publicidade. A chamada “propaganda boca a boca” é algo que sempre fez 

parte da vida do consumidor, porém as circunstâncias comunicacionais correntes 

impulsionaram essa prática a um nível nunca antes experimentado. Baseando-nos em 

Huba e McConnel (2008), podemos dizer que vivemos uma época de multiplicação 
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exponencial do poder individual. Hoje, uma única pessoa tem uma chance considerável 

de influenciar pessoas não só em sua rede direta de contatos, mas em todo o mundo 

desde que tecnicamente habilitada. Igualmente, um só indivíduo pode “criar uma 

excitação generalizada ou [...] abalar a reputação de uma empresa sem a assistência dos 

grandes megafones da mídia tradicional” (HUBA; MCCONNEL, 2008, p. XV).  

Não por acaso, como sinaliza Jaffe (2008), nas últimas décadas o poder parece ter sido 

transferido das mãos do marketing para as mãos do consumidor. Já não cabe ao 

profissional de marketing dizer o que, como e onde comprar. Para o autor, atualmente 

são os consumidores que estabelecem os termos e as condições que o marketing deve 

seguir. Covaleski (2010) parece endossar tal opinião ao afirmar que estamos diante da 

inversão de um paradigma histórico. Parte dos consumidores atuais detém o poder, que 

costumava conservar-se sob o jugo de uma cadeia produtiva hegemônica, ao determinar 

o que a indústria deve produzir. Empregando o neologismo criado por Alvin Toffler, o 

autor designa o consumidor atual como prosumer
15

.  

Os prosumers, atualmente, formam um segmento composto 

basicamente por público jovem, em boa parte ainda na adolescência. 

Dentre suas maiores habilidades, estão o domínio e o relacionamento 

com os aparelhos celulares e com a Internet (COVALESKI, 2010, p. 

22). 

Ainda segundo Covaleski (2010), a voracidade por novidades tecnológicas e a postura 

ativa dentro de suas redes sociais, próprias desses consumidores, lhes dota de uma 

tendência a influenciar a decisão de compra de outros, principalmente fazendo uso das 

novas tecnologias de comunicação e informação. Além disso, os prosumers 

desempenham um papel importante na difusão de conteúdo publicitário via plataformas 

sociais online. 

Provavelmente, poderíamos considerar que os prosumers mais engajados na 

proliferação de conteúdos sobre marcas, produtos, pessoas ou organizações e na criação 

e manutenção de comunidades online em torno desses temas são o que Huba e 

                                                           
15

 O autor destaca que, atualmente, existem quatro concepções possíveis para prosumer: “1. Um 

consumidor que é amador em um determinado campo, mas que é experiente o suficiente para exigir um 

equipamento que tem algumas características profissionais (profissional + consumidor). 2. Uma pessoa 

que contribui para a concepção ou personalização dos produtos que compra (producente + consumidor). 

3. Uma pessoa que cria produtos para uso próprio e possivelmente também para vender. 4. Uma pessoa 

que toma medidas para corrigir problemas entre empresas e consumidores ou mercados e para antecipar 

possíveis problemas futuros (pró + consumidor)” (CAVALESKI, 2010, p. 165). 
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McConnnel (2008) classificam como citizen marketers. Para os autores, esses 

consumidores fogem à média e são movidos pela paixão, pela criatividade e por um 

senso de dever. Ademais, o que eles desenvolvem poderia ser considerado um 

verdadeiro trabalho de marketing cujas bases se sustentam em três pontos: 

1. Expressão pessoal: as opiniões dos citizen marketers são suas e destina-se a 

informar, entreter ou, ainda, analisar de maneira a construir um case. 

2. Status amador: na maior parte dos casos, os citizen marketers são voluntários e 

transparentes sobre suas motivações e associações.  

3. Gratuidade: o trabalho dos citizen marketers não objetiva dinheiro, tempo ou 

atenção das empresas as quais se referem. A intenção deles é divulgá-las e torná-

-las melhor. De tal forma, para Huba e McConnnel (2008), esse trabalho 

contribui para todos. 

Um exemplo que poderíamos apontar como uma ação de citizen marketers é o caso do 

Doritos de cinco quilos. Fãs do snack da Elma Chips, desde os primeiros anos do 

Orkut
16

, se reuniam em comunidades na plataforma e em blogs para discutir seu 

entusiasmo pelo produto e pediam à empresa da Pepsico uma versão de cinco quilos do 

Doritos. Tanto insistiram que, em 2008, a marca lançou uma ação irreverente em 

resposta aos consumidores. Inicialmente, foram enviados pacotes de cinco quilos do 

snack para os usuários que mais falavam de Doritos na Internet. Para eles, era a 

realização de um sonho. Também foi criado um concurso cultural cujo desafio era 

acertar quantas tortillas havia no pacote gigante de Doritos (com 132 kg e três metros 

de altura) exposto na Expo Barra Funda, em São Paulo. No site da marca, os internautas 

podiam fazer suas apostas, e o vencedor levaria o pacote gigante para casa para dividir 

com os amigos. Ao fim da ação, foram contabilizadas 4.135 apostas e 113 mil visitas ao 

site. Segundo Merigo (2008), a ação criada pela CuboCC tinha como objetivo reforçar o 

posicionamento de Doritos como um snack para ser compartilhado e que faz parte de 

festas e eventos.  

                                                           
16

 Site de relacionamento do Google, criado em 2004. Link para o site: www.orkut.com.br. 

http://www.orkut.com.br/
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Figura 3 Pacote gigante de Doritos desenvolvido para ação da marca em 2008. 

Em 2009, a marca da Elma Chips deu continuidade à ação de relacionamento. Foi 

lançada uma edição limitada do Doritos de cinco quilos e distribuída em três unidades 

da rede de supermercados Walmart. Atualmente, apesar de não estar mais disponível 

para compra, a versão gigante do snack continua sendo oferecida pela marca como 

premiação nas ações de comunicação que realiza. 

 

Figura 4 Pacotes de cinco quilos de Doritos à venda numa unidade do Walmart. 
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Empoderado pelo amplo acesso a informação e conhecimento, assim como à produção e 

distribuição (compartilhamento) dos mesmos, o consumidor emancipou-se. Sua postura 

ativa tem transformado antigos paradigmas ligados ao consumo e lhe tornado cada vez 

mais consciente, crítico e, consequentemente, cético. Trata-se de um perfil complexo o 

qual voltaremos a discutir mais adiante. Por ora, vale destacarmos que cabe às empresas 

reconhecerem que elas já não falam sozinhas. Os consumidores sabem o que querem, 

expõem isso e esperam ser ouvidos. É necessário as marcas se inserirem na conversa. 

Contudo, considerando o quanto o consumidor encontra-se resistente às suas estratégias 

habituais de colocação, como a publicidade. 

 

1.3.2 O ceticismo com relação à publicidade 

A publicidade é, provavelmente, o esforço de comunicação de maior evidência 

realizado pelas marcas e o mais facilmente identificado pelo público, ainda que não o 

entenda plenamente. Não por acaso, quase toda tentativa de comunicação das marcas
17

 

com o consumidor tende a ser encarada pelo senso comum como publicidade, ou ainda, 

propaganda
18

. Essa percepção só corrobora a resistência à publicidade propriamente 

dita, uma vez que ela está propensa a ser notada como ainda mais presente do que já é. 

Uma vez pontuado isso, vale destacar que essa mensagem publicitária a qual o 

consumidor atual tende a se mostrar especialmente avesso está ligada, sobretudo, ao que 

se costuma chamar de publicidade tradicional. Essa pode ser definida como uma “ação 

comunicativa de densa carga persuasiva, direcionada a um receptor padrão e pré-           

-moldado pela mensagem, evidenciando incentivo ao consumo e clara exposição da 

marca anunciante” (COVALESKI, 2010, p. 145). A publicidade tradicional
19

 está ligada 

                                                           
17

 As ferramentas de comunicação abarcam muitas outras possibilidades além da publicidade. Por 

exemplo, promoção de vendas, merchandising, eventos e assessoria de imprensa. 
18

 Como coloca Sampaio (1999), na língua inglesa é possível encontrar diferenças conceituais entre os 

termos advertising (abrange o anúncio comercial propriamente dito, que objetiva divulgar e promover o 

consumo de bens, e os anúncios de utilidade pública, que promovem comportamentos e ações 

comunitárias úteis); publicity (ligada à divulgação de informações editorialmente, sem que o anunciante 

pague por isso) e propaganda (relacionada à disseminação de ideias de cunho político, religioso ou 

ideológico). Contudo, segundo o autor, em português, os três conceitos anteriores estão amalgamados nos 

termos “publicidade” e “propaganda” que costumam ser empregados de forma indistinta. 
19

 Vale ressaltar que mesmo na Internet podemos identificar formatos publicitários que podem ser 

considerados como publicidade tradicional. Vide, por exemplo, os banners, pop-ups e flyers veiculados 
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especialmente aos meios de massa, onde continua sendo alocada a maior parte da verba 

publicitária. Segundo informações da Nielsen (2012), em 2011, mundialmente, houve 

um crescimento de 7% nos investimentos publicitários na mídia tradicional. Ainda 

assim, dados do mesmo instituto de pesquisa apontam que a confiança dos 

consumidores em publicidade paga inserida em televisão, revistas e jornais está em 

queda. Segundo a Nielsen (2012), atualmente 47% dos consumidores confiam na 

publicidade nesses espaços. Desde 2009, este número estaria decrescendo, em média, 

23% ao ano. 

Rocha (2009) apresenta um dos pontos que vemos como causa da postura cética com 

relação à publicidade: a saturação da audiência. Segundo a autora, o crescimento da 

concorrência entre as empresas desde o esgotamento do ciclo fordista teria 

impulsionado a proliferação e banalização de mensagens publicitárias. Com relação à 

realidade brasileira, Rocha (2009) ainda aponta o crescimento dos custos de veiculação 

nos meios de massa, desde a crise da década de 1980, como o sintoma mais evidente da 

saturação da audiência. O aumento de tais custos  

é o reflexo imediato do acirramento da concorrência das marcas pela 

atenção do consumidor no contexto de monopolização da audiência 

pelos grandes veículos. Por outro lado, o aumento do preço do espaço 

publicitário reflete a dificuldade de obter atenção do consumidor 

porque, quando ele sobe, indica que a mesma verba publicitária 

alcança agora a exposição de um número menor de expectadores à 

mensagem (ROCHA, 2009, p. 83).  

Quanto mais o público é exposto à mensagem publicitária, mais imune se torna a ela. 

Torna-se necessário investir em propostas diferenciadas de comunicação para apreender 

a atenção do consumidor. 

A abordagem baseada na interrupção também pode ser apontada como outra razão do 

incômodo dos consumidores com a publicidade. Como destaca Covaleski (2010), a 

publicidade se especializou na interrupção do conteúdo editorial e/ou artístico para 

conseguir a atenção do público. A prática do conteúdo/break-anúncio 

comercial/conteúdo baseia-se na lógica de que a atenção destinada ao conteúdo será 

transferida à mensagem dos anunciantes sem grandes perdas. Segundo o autor, isso foi 

aceito pelo público até o momento em que não havia como reagir às interrupções. 

                                                                                                                                                                          
em grandes portais. Trata-se, portanto, de uma definição que está menos ligada ao meio em que a 

mensagem é veiculada do que à forma como ela é apresentada. 
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Todavia, a partir do surgimento do controle remoto, a tecnologia vem, cada vez mais, 

oferecendo alternativas que evitam a interrupção ou permitem controlar ou interferir de 

forma parcial no conteúdo. Tudo isso vem gerando um consumo de conteúdo, inclusive 

publicitário, on-demand. De acordo com Patriota (no prelo), a possibilidade de buscar o 

conteúdo que é de seu interesse, não ficando mais limitado ao papel de simples 

espectador, é um dos resultados da emancipação dos consumidores. Assim, eles “podem 

esquadrinhar imediatamente um subconjunto amplo ou restritamente definido de 

informações, opções, marcas ou o que for, expondo-se de forma voluntária e desejosa, 

ao conteúdo publicitário que o interessa” (PATRIOTA, no prelo, p. 71). A publicidade, 

assim, se encaminha progressivamente para a oferta de conteúdos baseados na 

personalização e na demanda do consumidor de mídias variadas. 

Um terceiro ponto que identificamos são as próprias características do modelo 

broadcasting dos meios de comunicação em massa, nos quais a publicidade tradicional 

costuma ser veiculada. A comunicação via um-todos restringe a possibilidade de réplica 

e interação, colocando o público na posição de um receptor “cerceado”. Para indivíduos 

habituados aos privilégios do atual cenário comunicacional que faz de todos produtores, 

distribuidores e receptores de conteúdo em potencial, a limitação do controle do fluxo 

informativo e da ação nesses meios pode ser frustrante. Afinal, a mensagem publicitária 

veiculada, por exemplo, na televisão está blindada, cabendo ao rechaço ou ao elogio 

surgirem, sobretudo, na Internet. Como destaca Patriota (2012, p. 74) ao tratar da social 

television, “hoje, interagimos sobre o que assistimos na televisão pelo Twitter, 

Facebook e Orkut, mas a proposta com os aparelhos que estão sendo lançados é a de 

que façamos isso na própria tevê”. Todavia, a autora destaca a propensão das emissoras 

a moderar os comentários da audiência, enfraquecendo o modelo proposto. Isso nos leva 

a crer que, mesmo sob outras circunstâncias, é própria dos meios tradicionais essa 

limitação à expressão do público. 

Por fim, é preciso considerar que, após anos de exposição ao discurso publicitário, os 

consumidores já conhecem minimamente as estratégias de sedução da publicidade. Não 

por acaso é tão comum encontrar quem se refira a ela como “algo que quer me fazer 

comprar o que eu não preciso com o dinheiro que não tenho”. Conforme aponta 

Carvalho (2001), a publicidade adota recursos estilísticos que remetem à retórica. 

Segundo a própria autora, “usar os recursos retóricos é usar a comunicação para definir 
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a realidade do modo como se deseja que ela seja vista” (CARVALHO, 2001, p. 74). 

Dotar coisas banais de uma nova percepção, tornando-as, assim, atraentes é basicamente 

o que a publicidade faz e é com relação a isso que os consumidores parecem estar cada 

vez mais resistentes. Estratégias como endosso de celebridades e artistas, baseadas na 

lógica do “faça como eu”, emprego de hipérboles e metonímias e a apresentação de 

promessas impossíveis de serem cumpridas, aliadas a imagens digitalmente 

modificadas, levantam cada vez mais suspeitas dos consumidores. E, assim, a 

credibilidade da publicidade vai sendo abalada. 

Todavia, é preciso pontuar que o que defendemos aqui não é a debilidade da 

publicidade como um todo. A depender do objetivo, do produto e do público, mesmo 

estratégias ligadas à publicidade tradicional continuam a ter sua importância e espaço. 

Anúncios em meios massivos, por exemplo, persistem sendo a forma mais eficiente e 

rentável de se comunicar com audiências de massa (LONGO; TAVARES, 2009). Mais 

do que isso, conforme Carvalho (2001), o poder da publicidade 

não é simplesmente o de vender tal ou qual marca, mas integrar o 

consumidor à sociedade de consumo. Pode-se, eventualmente, resistir 

ao imperativo (“compre”), mas quase sempre se atende ao indicativo. 

E mesmo que eu não acredite no produto, “creio na mensagem 

publicitária que me quer fazer crer” (BAUDRILLARD, 1968, p. 272). 

Pode-se dizer que é algo parecido com a crença em Papai Noel: 

mesmo que não se acredite no mito, todos o aceitam como um 

símbolo de amor e proteção (CARVALHO, 2001, p. 18). 

Na nossa visão, o que o discurso publicitário enfrenta hoje são maiores resistência e 

ceticismo por parte do público inserido num cenário de, praticamente, informação 

perfeita, no qual ninguém consegue esconder nada de ninguém, o que se torna decisivo 

no processo de emancipação do consumidor em potencial. Atingi-lo e envolvê-lo exige 

cada vez mais criatividade, consistência e nexo (LONGO; TAVARES, 2009). 

Tornando-se progressivamente mais conscientes do perfil do consumidor 

contemporâneo e apropriando-se do potencial dos recursos tecnológicos atuais, os 

publicitários têm se voltado para estratégias e abordagens diferenciadas, baseadas, 

sobretudo, na Internet.  

 

1.4.  A publicidade na era informacional 
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Diante do que foi exposto, é inegável que a publicidade passa por um momento de 

transformação. Como coloca Patriota (no prelo, p. 75), a atual conjuntura midiática e o 

novo ethos do consumidor “apontam para a imprescindível quebra de paradigmas de um 

negócio que já foi ‘estável’ e, hoje, passa por profundas e irreversíveis transformações 

[...]”. Ainda segundo a autora, tal cenário é tão complexo que extrapola a questão dos 

formatos publicitários e perpassa o próprio modelo para negócios publicitários. 

Nesse sentido, é válida a contribuição de Longo e Tavares (2009) ao questionarem qual 

deveria ser o escopo e a atuação das agências na atualidade. Para eles, o novo papel das 

agências seria o de brand hypers e brand managers, ou seja, estaria muito mais ligado à 

gestão de marcas. De acordo com os autores, torna-se necessário somar à tradicional 

função criativa das agências uma proposta consultiva. Isso lhes habilitaria a participar 

de todo processo de comercialização de produtos e serviços, mantendo o foco na 

criatividade das mensagens marcárias, mas também sendo capazes de gerenciar os 

demais elementos que contribuem para uma comunicação mercadológica de qualidade. 

A intenção é manter-se na liderança de todo processo de comunicação do cliente, e não 

apenas ter participações pontuais. Vale lembrarmos que publicidade é apenas uma das 

opções de esforço de comunicação que uma marca pode empreender. Contudo, se as 

demais ferramentas comunicativas não estiverem alinhadas, o investimento em 

publicidade pode ser em vão.  

No que se refere aos formatos publicitários, Covaleski (2010) reflete sobre uma nova 

comunicação publicitária que vem se delineando como reação ao cenário apresentado, 

em especial à progressiva segmentação midiática e ao incômodo causado pela 

abordagem baseada na interrupção do conteúdo editorial. O autor fala do surgimento de 

soluções híbridas que integram as funções de anunciar, entreter e interagir. Segundo ele, 

“a mensagem publicitária, da maneira como é compreendida hoje ― paradoxalmente ― 

ganha sobrevida quanto mais deixa de se parecer consigo mesma [...]” (COVALESKI, 

2010, p. 20). Ou seja, quanto menos recorra aos recursos habituais do discurso 

publicitário tradicional.  

Segundo Covaleski (2010), o atual momento da publicidade, está ligado a um processo 

de hibridização entre os elementos e as técnicas publicitárias e os do entretenimento e 

das tecnologias interativas, configurando o que o autor chama de “publicidade híbrida”. 
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Busca-se, assim, investir na relação entre marcas e conteúdos de interesse do 

consumidor, de forma a proporcionar experiências marcárias exclusivas e inimitáveis. 

Tudo isso colabora para o surgimento de práticas que costumam ser abarcadas sob o 

termo branded content
20

, entre elas, o entretenimento publicitário interativo. Este 

último, que de forma mais superficial pode ser compreendido como ações publicitárias 

híbridas que têm as mídias digitais como suporte, compreende um novo produto 

midiático baseado em quatro elementos (COVALESKI, 2010):  

1. Entretenimento: produto midiático ligado à grande indústria de lazer e conteúdo 

que proporciona ludicidade, fruição estética e distração aos indivíduos em seu 

tempo livre e, igualmente, contribui para a formação cultural dos mesmos. 

2. Persuasão: “aplicação de recursos suasórios que facilitem o convencimento do 

receptor quanto ao conteúdo proposto pelo emissor da mensagem” 

(COVALESKI, 2010, p. 68).  

3. Interatividade: tipo de comunicação mediada que promove a interferência em 

conteúdos, desde que disponibilizados em plataformas comunicacionais que 

ofereçam esse recurso.  

4. Compartilhamento: resultado da ação deliberada do receptor de replicar 

conteúdos que lhe tenha proporcionado uma experiência positiva. 

Um exemplo de ação publicitária que apresenta os elementos do entretenimento 

publicitário interativo é o site desenvolvido pela Ogilvy da Ucrânia em 2012 para marca 

de água mineral Borjomi, da Geórgia. Para divulgar a marca, destacando a qualidade do 

produto a partir do argumento de que a fonte fica há oito quilômetros de profundidade, a 

agência desenvolveu “The world’s deepest site”
21

. Trata-se de um site com oito 

quilômetros de rolagem, representando o percurso subterrâneo até a fonte da água 

Borjomi.  

                                                           
20

 “Conteúdo publicitário constituído de narratividade e que mimetiza produtos midiáticos de 

entretenimento” (COVALESKI, 2010, p. 49). 
21

 Tradução nossa: o site de maior rolagem do mundo.  Link para o site: http://thedeepestsite.com/. 

http://thedeepestsite.com/
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Figura 5 Screenshot do "The world's deepest site", da Borjomi. 

O desafio proposto ao público é se esforçar rolando a barra de rolagem até chegar à 

fonte. Para tornar o “passeio” mais interessante, uma série de informações fica 

disponível durante a descida: mensuração de tempo e profundidade, número de pessoas 

online naquele ponto do trajeto e, ainda, curiosidades sobre a localidade e como a água 

é coletada. 
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Figura 6 Screenshot das informações dispostas no site da Borjomi durante a descida. 

Além disso, à medida que se avança na rolagem do site, é possível realizar check-in nas 

profundidades e publicá-lo no Facebook. Ou seja, não só obtém-se a interação do 

público com a marca, como se incentiva que ele compartilhe a experiência, despertando 

a curiosidade nos seus contatos e, logo, convidando-os a conhecer e participar do 

desafio. 

Mesmo a partir de uma análise rápida, é fácil notar a presença dos quatro elementos que 

compõem o entretenimento publicitário interativo: 

 Entretenimento: o site é apresentado como um desafio ao público cujo objetivo 

é rolar oito quilômetros de site para chegar à fonte da Borjomi.  

 Persuasão: durante todo o desafio, o público está em contato com o principal 

argumento de promoção da marca: a qualidade baseada na profundidade da 

fonte e, consequentemente, livre de impurezas, o que leva a um produto de 

melhor qualidade. 

 Interatividade: o usuário age sobre o conteúdo criado pela marca, no caso, 

rolando a barra de rolagem, por meio do computador ou outros dispositivos com 

capacidades equivalentes. 
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 Compartilhamento: ao longo do trajeto, é possível compartilhar a experiência 

via Facebook. 

Vale pontuar, contudo, que nessa ação elementos mais tradicionais, como o packshot, 

ainda são aplicados. Ainda assim, a inserção é feita de forma integrada ao conceito 

criativo da ação, portanto menos agressiva. 

A proposta do entretenimento publicitário interativo segue a estratégia que Rocha 

(2009) acena como contraponto à publicidade tradicional, mesmo aquela presente na 

Rede: a oferta de um valor adicional em troca da atenção. É nesse sentido que a questão 

da experiência proporcionada se reforça, tanto por si só quanto pela possibilidade de 

compartilhamento. Além do status que pode ser criado para aquele que a compartilha, 

seu papel como intermediário é essencial. Diante do imenso fluxo de informação e 

conhecimento disposto na Internet, um guia rumo ao que realmente interessa ao usuário 

é de extrema importância. “É precioso um conselho, uma orientação, quando o espaço é 

tão grande” (LÉVY, 2010, p. 179).  

Além disso, mais que uma orientação, o que o usuário que compartilha uma experiência, 

como a proporcionada pela Borjomi faz é endossar a mensagem da marca. Diante do 

excesso de informação a que o consumidor é exposto, especialmente na Rede, e da sua 

resistência ao discurso publicitário, a existência de uma instância que facilita o acesso 

ao conteúdo que pode parecer interessante ao usuário e, ainda, o credibiliza é de 

extrema importância. Uma melhor compreensão dessa dinâmica, portanto, faz-se 

necessária. 
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2. CREDIBILIDADE COMO PRINCÍPIO DE SELEÇÃO INFORMATIVA NA 

INTERNET 

Na tentativa de tornar as mensagens publicitárias mais atraentes aos consumidores, 

nota-se uma busca por estratégias que fujam do tradicional. Como tratado 

anteriormente, podemos observar, progressivamente, uma inclinação por soluções 

híbridas, ancoradas, sobretudo, na Internet. Nesse espaço aberto a formatos 

diferenciados, é possível lançar mão de recursos baseados na interação, na capacidade 

de personalização e no compartilhamento, de forma a promover experiências únicas ao 

consumidor. Ainda assim, destacar-se em meio ao excesso de conteúdos não exige só 

criatividade, mas também consistência. 

O grande volume de informação midiatizada disponível, especialmente através na 

Internet, leva-nos à necessidade de criação de critérios que norteiem nossa seleção 

informativa. Ainda que alguns possam ser bastante subjetivos, relacionando-se aos 

interesses próprios de cada receptor/usuário, Serra (2003), em consonância com a visão 

de Wilson e Sperber (1989), leva a entender que existiriam pelo menos dois critérios 

basilares: o princípio de pertinência e o princípio de credibilidade. O primeiro ligado à 

“pretensão de existência de uma informação” (SERRA, 2003, p. 2), e o segundo, à 

“pretensão de verdade dessa informação” (Idem). 

Num cenário regido pela escassez de atenção, para o autor pertinência e credibilidade 

andam juntas. 

Se não for considerada pertinente, uma informação, por mais credível 

que ela seja, ao não concitar a atenção dos seus eventuais receptores, 

está condenada a não existência de facto [...], mas, se não for 

considerada credível, [...] por mais pertinente que ela possa ser, acaba 

por ser desqualificada e mesmo anulada como informação. (SERRA, 

2003, p. 2) 

À publicidade, como informação veiculada na Internet, podemos considerar que tais 

princípios são igualmente aplicáveis e buscaremos nos deter, em especial, no que se 

refere à credibilidade. Aqui entendida, sobretudo, como uma relação entre 

produtor/emissor de informação e seu receptor. Tal iniciativa justifica-se pelo fato de a 

credibilidade ser o elemento que permitiria à publicidade se destacar em meio a outras 

mensagens e, em especial, superar o ceticismo do consumidor com relação a ela. Como 

coloca Jaffe (2008, p. 45), “o antídoto perfeito para o ceticismo é a confiança, e os 
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antecedentes perfeitos da confiança são o crédito, a confiabilidade e a consistência”. 

Num cenário ideal, esse crédito deveria estar depositado no próprio anunciante emissor 

ou, simplesmente, emanar da mensagem. Contudo, diante da resistência crescente à 

publicidade, não raro é a confiança em outro usuário da Rede que me faz chegar até a 

mensagem publicitária com menos desconfianças. A Internet em sua atual formatação 

tem no compartilhamento uma de suas dinâmicas mais significativas. Ao investir na 

promoção de experiências atraentes e diferenciadas, é a esse poder de compartilhamento 

e de recomendação dos usuários que a publicidade se volta como forma de aproximação 

até dos consumidores mais resistentes. O fato é que o usuário/consumidor que 

compartilha um conteúdo publicitário se torna uma instância intermediária de 

credibilização dessa mensagem. Compartilhá-la ― a menos que se expresse claramente 

um desacordo ― é endossá-la, transferindo sua credibilidade a ela. Em suma, seja a que 

advém da mensagem publicitária em si e do anunciante, seja a transferida pelos usuários 

que agem como intermediários na sua divulgação, a credibilidade é um elemento 

importante para discussão da publicidade atual. 

Na tentativa de compreender como se dá o processo de credibilização da informação, 

especialmente na publicidade, utilizaremos uma abordagem baseada na retórica, no 

sentido aristotélico, entendida como a capacidade de persuadir. Para Fidalgo (2010), 

nunca a persuasão foi tão utilizada quanto nas sociedades atuais. A publicidade, as 

relações públicas e o marketing utilizam-se da persuasão para influenciar os indivíduos 

em diversos aspectos de sua vida. Isso, segundo o autor, justificaria falar-se nas 

indústrias da persuasão
22

 como atividades que ocupam uma posição central e de caráter 

estruturante nas democracias ocidentais e nas economias de mercado. Pratkanis e 

Aronson (1994) chegam mesmo a definir o atual momento do emprego da persuasão 

como a era da propaganda
23

. Distinta das eras do passado exatamente pela saturação de 

mensagens breves, capciosas e de orientação visual, além da desvalorização da 

                                                           
22

 “Designo por indústrias de persuasão as actividades económicas que têm como objectivo influenciar 

positivamente pela informação a percepção, a opinião, o comportamento e a acção das pessoas 

relativamente a instituições, públicas ou privadas, comerciais ou de solidariedade, e a bens ou produtos, 

materiais ou espirituais” (FIDALGO, 2010, p. 21). 
23

 É importante destacar que a definição de Pratkanis e Aronson (1994) para propaganda é tão abrangente 

que podemos considerar que, igualmente, abarca a publicidade. Isso é perceptível tanto na abordagem e 

nos exemplos presentes na obra quanto na, ainda que escassa, utilização ao longo do texto do termo 

publicidade de forma quase sinônima à propaganda.  
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formação dos cidadãos com relação à persuasão
24

, a era da propaganda teria início com 

a fundação da primeira agência de publicidade na Filadélfia em 1843 por Volney 

Palmer. Desde então, temos vivenciado a persuasão não por meio da argumentação e do 

debate, mas através da manipulação de símbolos e das emoções humanas mais basilares. 

“Toda sociedade necessita de um mecanismo para tomar decisões, diminuir diferenças e 

coordenar atividades. Nossa sociedade optou pela persuasão”
25

 (PRATKANIS; 

ARONSON, 1994, p. 24). 

A retórica é, portanto, um dos pontos cruciais para a compreensão de nossa cultura. 

Segundo Serra (2003), é na retórica grega, especialmente na aristotélica, que a 

credibilidade é formulada como um problema teórico-prático, sendo atualizado com a 

emergência dos meios de massa e, posteriormente, da Internet. Na retórica, a 

credibilidade da fonte emissora se constitui como um dos principais meios de persuasão. 

A postura do orador diante de seu público, ou seja, o que ele parece ser, ainda que não o 

seja verdadeiramente, tem um peso significativo na aceitação da mensagem. Tal 

elemento, quando bem trabalhado, estabelece, então, uma forma de destacar a 

mensagem em meio a tantas outras, tornando-a atrativa. Isso, juntamente com o fato de 

o discurso publicitário ser invariavelmente persuasivo e o seu estudo, a partir da 

retórica, ser algo já consolidado, é o que justifica a nossa escolha teórica. 

Sendo assim, neste capítulo abordaremos o que é a retórica, seus meios de persuasão, 

com destaque ao ethos, sua transformação ao longo dos séculos e aplicação na atual 

configuração comunicacional, o que Fidalgo (2010) denomina de “retórica 

midiatizada”. Igualmente, trataremos da importância do ethos do orador como 

argumento nos discursos circulantes na Internet e da dimensão que a credibilidade 

assume como critério de seleção informativa no ciberespaço. 

 

                                                           
24

 Os autores explicitam que, nas eras de persuasão anteriores, a compreensão da persuasão era 

considerada uma habilidade de suma importância para a participação plena do cidadão nos assuntos do 

Estado. Tanto nas cidades-estado gregas de III a.C. quanto nas universidades do século XVII, era 

oferecida uma formação em retórica aos jovens. O mesmo já não acontece atualmente. 
25

 Tradução nossa. 
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2.1 Entendendo a retórica 

Como destaca Reboul (2004), a retórica precede a sua história uma vez que, mesmo 

antes de qualquer registro, certamente os homens já utilizavam a linguagem para 

persuadir. Desde longa data, é possível encontrar a retórica entre chineses, egípcios, 

hindus e hebreus. Para Fidalgo (2008), porém, uma definição de retórica não poderia 

deixar de se referir à cultura grega ― não só pela origem do termo
26

, como também por 

ela constituir uma das características fundamentais e distintivas do gênio grego. Foi 

assentando-se na palavra pública que a civilização grega teria se distinguido de todas as 

demais. 

De fato, a retórica costuma ser vista como uma invenção grega. Isso se justifica, de 

acordo com Reboul (2004), pelo fato de terem sido os gregos os criadores da “técnica 

retórica” como ensinamento independente dos conteúdos, permitindo a defesa de 

qualquer causa ou tese. Da mesma forma, posteriormente foram os responsáveis pela 

criação da teoria da retórica, ensinada não como uma habilidade, mas como uma 

reflexão objetivando a compreensão
27

.  

Apesar de comumente associada a Atenas e seu tipo de democracia, foi na Sicília grega, 

por volta 465 a.C., que a retórica
28

 nasceu. De origem judiciária, e não literária, ela 

surge como um meio de defesa dos cidadãos. Como explica Reboul (2004), após a 

expulsão dos tiranos, aqueles cujos bens haviam sido tomados decidem reclamá-los 

judicialmente. É nessa circunstância que Córax e seu discípulo Tísias publicam uma 

“‘arte retórica’ (tekhné rhetoriké), coletânea de preceitos práticos que continha 

exemplos para uso de pessoas que recorressem à justiça” (REBOUL, 2001, p. 2). Diante 

da inexistência de advogados na época, os retores passam a oferecer aos litigantes e 

logógrafos
29

 um instrumento de persuasão que defendiam ter o poder de convencer 

qualquer pessoa de qualquer coisa. A divisa que domina todo esse período é transformar 

o argumento mais fraco no mais forte. Para o autor, contudo, a adoção desse 

                                                           
26

 O termo grego retoriké remete aos termos retor (orador) e retoreia (discurso público, eloquência), 

abrangendo tanto a arte oratória quanto a disciplina que aborda essa arte (FIDALGO, 2008). 
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 Assim como foram os precursores na teorização acerca da arte, da literatura e da religião (REBOUL, 

2004). 
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 Reboul (2004) esclarece que a proximidade dos laços entre Sicília e Atenas fez com que a retórica 

também fosse adotada pelos atenienses. 
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 Tipo de escrivães públicos cuja atividade envolvia a redação das queixas a serem lidas pelos litigantes 
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posicionamento pelos primeiros retores e o orgulho por ganharem as causas menos 

defensáveis tendo como recurso a retórica são constrangedores.  

É provável que a percepção, ancorada no senso comum, da retórica como ligada a 

demagogia, falsidade e artificialidade tenha começado a se esboçar nesse momento. 

Todavia, como destaca Fidalgo (2008), a má utilização da retórica não nega sua relação 

essencial com a democracia e a liberdade do indivíduo suposta em ambas. Ela remete a 

um ambiente de livre discussão e de debate em que os indivíduos são livres para tomar 

suas decisões. O sentido e a aplicação da retórica são muito mais amplos, e é isso que 

buscaremos explorar. 

 

2.1.1 A arte da persuasão 

Embora exista um esforço contínuo em apresentar a retórica como um sistema 

uniforme, de acordo com Alexandre Júnior (2005), ela nunca existiu verdadeiramente 

como tal. Uma de suas características predominantes é exatamente apresentar-se como 

uma disciplina flexível. Daí a dificuldade de definir a natureza da retórica. O autor 

elenca as quatro definições que considera mais representativas das convenções retóricas 

clássicas, apontadas por Quintiliano: 

 Definição atribuída a Coráx e Tísias, Górgias e Platão: [...] 

geradora de persuasão. 

 Definição de Aristóteles: [...] a retórica parece ser capaz de 

descobrir os meios de persuasão relativos a um dado assunto. 

 Uma das definições atribuídas a Hermágoras: [...] a faculdade 

de falar bem no que concerne aos assuntos públicos. 

 A definição de Quintiliano, na linha dos retóricos estoicos: [...] 

a ciência de bem falar (ALEXANDRE JR., 2005, p. 22).  

Como é possível notar, são vários os posicionamentos sobre o que seria a retórica 

mesmo entre os autores clássicos. Faz-se necessário, contudo, abordar um que reúna os 

subsídios comuns em meio a essa diversidade, que seriam: a concepção de discursos 

persuasivos e, ainda, a articulação dos argumentos e do estilo em uma mesma função 

(REBOUL, 2004). Para tanto, concordamos com o autor, que, por oferecer mais 
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elementos estáveis, que independem de preferências pessoais e modismos, uma 

conceituação baseada ainda na retórica clássica
30

 se apresenta como a melhor opção.  

Sendo assim, a partir de Reboul (2004), entendemos a retórica como a arte de persuadir 

pelo discurso. Para tanto, o autor considera discurso como “toda produção verbal, 

escrita ou oral, constituída por uma frase ou por uma sequência de frases que tenha 

começo e fim e apresente certa unidade de sentido” (REBOUL, 2004, p. XIV). De tal 

forma, a retórica seria aplicável apenas àqueles discursos que visam persuadir, como a 

publicidade, o pleito advocatício, a alocução política, o sermão, a fábula, a petição, o 

ensaio, o poema satírico e mesmo o drama e o romance, desde que de “tese”, entre 

outros. Por outro lado, não seriam discursos retóricos, o poema lírico, a tragédia, o 

melodrama, a comédia, contos populares e piadas, além de discursos dotados de caráter 

científico e técnico. Reboul (2004), igualmente, demarca que considera persuadir como 

“levar alguém a crer em algo” (REBOUL, 2004, p. XV). Na sua percepção, a persuasão 

retórica consiste em levar a crer, porém, não obrigatoriamente, implica em levar a fazer. 

Sendo assim, para o autor, um discurso que leva a fazer, mas não leva a crer, não seria 

retórico. O que seria o caso, por exemplo, dos discursos cuja eficácia se funda na 

ameaça ou na promessa, e não na argumentação. 

Mesmo que nos afastando minimamente do escopo da retórica, é válido dedicar-nos um 

pouco mais ao conceito de persuasão. Como coloca Fischer (2007), a persuasão é 

intrínseca à atividade comunicativa humana. Ela se configura como um “processo de 

influência deflagrado por pessoas ou organizações a partir de uma intencionalidade 

relacionada, muitas vezes, a modificação, reajuste ou afirmação de atitudes [...]” 

(FISCHER, 2007, p. 2). A persuasão, assim como a comunicação, são elementos 

próprios da vida em coletividade e viabilizam os processos de adoção e rechaço de 

determinadas condutas. A autora, baseando-se em Reardon (1992), defende que a 

persuasão é uma atividade consciente, dotada de intencionalidade e relacionada à 

inadequação. Sob o ponto de vista do persuasor, o persuadido é alguém que deve mudar, 

pois não se encaixa com o que ele idealiza, e isso, de alguma forma, ameaça o 

persuasor. Se pensarmos no caso da publicidade como discurso persuasivo, por 

exemplo, de forma superficial, poderíamos dizer que o que ameaça o anunciante 
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enquanto orador seria o não consumo de seu produto ou serviço, dando lugar ao 

concorrente. É nesse sentido, inclusive, que a retórica mostra-se como uma forma de 

tomar decisões. Através da persuasão exercida pelo orador (anunciante), a audiência 

(consumidores) pode se sentir motivada a deliberar mantendo ou modificando sua 

decisão de compra.  

Reboul (2004) ainda complementa a definição da retórica a partir do que considera suas 

quatro funções ― persuasiva, hermenêutica, heurística e pedagógica. Dessas, 

destacaremos as três primeiras, porém todas decorrem de uma ampliação do campo da 

retórica clássica. A função persuasiva advém da própria definição da retórica como arte 

de persuadir. Para o autor, o persuasivo de um discurso abrange um aspecto 

argumentativo e outro oratório. O primeiro está fundamentado em meios mais ligados à 

razão, ou seja, ao raciocínio silogístico e aos baseados no exemplo. O segundo, por sua 

vez, está ligado aos meios mais voltados à afetividade: o ethos, “caráter que o orador 

deve assumir para chamar a atenção e angariar a confiança do público” (REBOUL, 

2004, p. XVII) e o pathos, “as tendências, os desejos, as emoções do auditório das quais 

o orador poderá tirar partido” (REBOUL, 2004, p. XVII).  

A função hermenêutica da retórica refere-se à interpretação de textos. Segundo o autor, 

uma vez que a retórica é a arte de persuadir pelo discurso, é preciso atentar para o fato 

de que ele não é um acontecimento isolado. Os discursos se opõem e, acrescentaríamos, 

ratificam outros que lhes antecedem e sucedem. O orador, portanto, não é um ser 

solitário. Sua expressão escrita e/ou oral está sempre em acordo ou desacordo com 

outros oradores, ou seja, em função de outros discursos. A capacidade persuasória do 

orador está ligada à sua capacidade de compreender a quem se está falando, 

apreendendo o discurso do outro, muitas vezes velado, captando sua força retórica e 

suas debilidades. Um trabalho de interpretação que, ainda que pareça extenuante, na 

verdade, desempenhamos de forma quase espontânea. 

A função heurística da retórica, por sua vez, alude à descoberta. Mesmo que, 

inicialmente, pensemos a retórica como um meio de dominar pelo discurso, ela também 

é empregada para saber algo, tal qual um instrumento para descobrir o verossímil. 

Como bem pontua Reboul (2004), ao tratarmos do verossímil já nos afastamos da 

ciência, que, apesar de estar totalmente atrelada ao conceito de descoberta, conjura a 
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retórica e, em nossa opinião, por meio do emprego do método pretende lidar com o 

verdadeiro. Todavia, “vivemos num mundo que não condiz inteiramente com o 

conhecimento científico, um mundo em que a verdade raramente é evidente e a previsão 

segura raramente é possível” (Ibidem, p. XX). É preciso, entretanto, sopesar. Também 

não lidamos com o caos, com o aleatório e, sendo assim, alcançamos, pelos menos, o 

mais ou menos verossímil. Ou seja, o que acontece na maioria das vezes, ainda que 

também pudesse ocorrer de outra forma. Chegamos a ele exatamente porque nenhum 

orador está sozinho e os discursos se interpelam, buscando defender sua causa de forma 

persuasiva. Logo, nesse mundo onde a evidência e a certeza são escassas, ao promover a 

defesa de uma ou outra causa, a retórica atua esclarecendo aquele a quem cabe agir 

como juiz, dando, portanto, a palavra final. 

Finalmente, a partir das três funções da retórica apresentadas, podemos concluir que na 

intenção de levar a crer, valendo-se de recursos racionais e emocionais, a oratória “só 

pode ser exercida quando se interpreta o discurso de outrem” (Ibidem, p. XIX), logo 

pressupõe que nenhum orador está sozinho. De tal forma, é a partir desse emaranhado 

de discursos e do realce dos acordos e desacordos entre eles que ela conduz o receptor, a 

quem cabe a palavra final à descoberta, ao verossímil e, assim, à tomada de decisão.  

Para exemplificar isso, tomemos, mais uma vez, a publicidade como parâmetro. 

Podemos dizer que o discurso publicitário lança mão de recursos racionais, 

apresentando informações, como a descrição do produto/serviço, a relação custo-           

-benefício, e, especialmente, recursos emocionais, buscando imbuir o produto/serviço 

de certas características (como modernidade e sensualidade) que seriam transferidas ao 

consumidor a partir da aquisição dos mesmos. Para isso, vale-se, igualmente, de um 

forte apelo icônico. Tudo objetivando despertar a assimilação, a adesão voluntária 

(FISCHER, 2007), enfim, levar a crer. Para tanto, o discurso de todo anunciante 

também leva em consideração o discurso de seus concorrentes. Busca-se estudar o 

posicionamento dos concorrentes de forma a construir um discurso de marca mais 

efetivo e, até mesmo, capaz de se antecipar ao deles. De tal forma, pode-se conduzir o 

consumidor (audiência) à percepção de um verossímil, tal qual a identificação de 

determinada marca como a que mais se adapta as seus anseios, e, então, à resolução: 

decidir adquirir o produto/serviço. 
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2.1.2 Ethos, pathos e logos: os meios de persuasão na retórica 

A teoria geral da persuasão, elaborada por Aristóteles, distingue duas categorias formais 

de persuasão: as provas não técnicas, que existem independentemente do orador, não 

sendo inventadas por ele, como leis, testemunhos, documentos; e as provas técnicas, 

aquelas sobre as quais o orador intervém e que se ancoram nos meios de persuasão 

criados por ele. Estes seriam os “recursos persuasivos de que se vale o orador para 

convencer” a audiência (SOUSA, 2000, online).  

Aristóteles ainda identifica os três meios ou modos de persuasão, que nada mais são que 

os meios de provas técnicas citadas acima. Essas são próprias da arte/técnica retórica, 

enquanto as demais não. São elas: o caráter do orador (ethos), as emoções da audiência 

(pathos) e o discurso (logos). Esses três pontos são tão relevantes que perpassam a 

própria definição de retórica, como colocado anteriormente, e compõem as instâncias da 

relação retórica. 

De forma mais aprofundada, o ethos abrange os meios relativos ao caráter moral do 

orador. Ou seja, “o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no 

auditório, pois, sejam quais forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem essa 

confiança” (REBOUL, 2004, p. 48). Entre outras coisas, por exemplo, Pratkanis e 

Aronson (1994) assinalam que Aristóteles recomendava ao orador colocar-se como uma 

boa pessoa e digno de confiança. A integridade do orador, sem dúvida, desperta a 

confiança no público e conduz a uma maior predisposição à persuasão. Ainda assim, 

muito da forma como o orador vai se colocar depende da sua audiência, cujas 

expectativas são variáveis de acordo com a idade, o nível social etc. Por essa razão, as 

condições mínimas de credibilidade que o orador deveria preencher, de acordo com 

Reboul (2004), seriam mostrar-se como alguém sensato, sincero e simpático. Tais 

características, o orador deve parecer ter ainda que, verdadeiramente, não as possua. 

Como acrescentam Serra (2003) e Sousa (2000), trata-se muito mais de qualidades 

percebidas, da impressão que o orador dá à medida que profere seu discurso, do que ao 

seu caráter real ou, ainda, à opinião que a audiência tinha previamente sobre ele.  

O pathos refere-se aos instrumentos persuasivos ligados à forma como se dispõe da 

audiência. Trata-se do “conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve 

suscitar no público com o seu discurso” (REBOUL, 2004, p. 48). Como complementam 
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Pratkanis e Aronson (1994), o orador deve ser capaz de compreender os sentimentos da 

audiência de forma a poder conduzi-los para um uso persuasivo eficaz. “Persuade-se 

pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção por meio do 

discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, 

amor ou ódio” (ARISTÓTELES, 2005, p. 97). 

O logos, por fim, alude aos meios de persuasão vinculados ao próprio discurso. Diz 

respeito à argumentação em si que constitui a mensagem, portanto é de ordem racional. 

Aristóteles, na construção da mensagem persuasiva, aconselhava a utilização de 

argumentos embasados em regras lógicas e, igualmente, o emprego de exemplos 

históricos e imaginários expressivos capazes de ilustrar o que era dito (PRATKANIS; 

ARONSON, 1994). Esses são basicamente, de acordo com Sousa (2000), os recursos 

argumentativos da retórica: o entimema e o exemplo. 

Obviamente, a prática retórica envolve a conjunção dos três meios de persuasão de 

forma complementar, garantindo um discurso persuasivo consistente. Nosso estudo, 

contudo, dará ênfase ao ethos enquanto meio persuasivo, uma vez que busca 

compreender a questão da credibilidade aplicada ao discurso publicitário na Internet. 

Sendo assim, voltar-nos-emos para o orador e sua ação, sem, porém, desconsiderar a 

importância da audiência e da mensagem nesse processo. 

 

2.1.3 A persuasão na publicidade 

Antes de nos debruçarmos sobre o estudo da credibilidade, convém abrir um parêntese 

discutindo de forma mais efetiva como a persuasão é empregada na publicidade. Nossa 

intenção é entender os meandros da mensagem publicitária, identificando de que forma 

isso se encontra transposto nas práticas mais atuais. 

A persuasão é um elemento essencial da publicidade. Como coloca Covaleski (2010), a 

mensagem publicitária é pensada partindo-se do ponto comum de que o consumidor não 

está interessado em consumir e, portanto, torna-se necessário persuadi-lo a isso. É 

bastante provável que o consumo pelo consumo realmente não seja de interesse de 

ninguém. Contudo, conforme Carvalho (2001), valores intangíveis que os levem a se 
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sentirem completos sempre são de interesse dos consumidores. Pode-se dizer que a ação 

da publicidade está em mobilizar esse desejo de se sentir bem consigo mesmo 

transformando-o em motivo para aquisição de produtos. Para tanto, segundo a autora, a 

publicidade recorre aos recursos retóricos, definindo a realidade a partir de elementos 

favoráveis tanto ao emissor quanto ao destinatário, uma vez que colabora na confluência 

dos interesses de ambos, persuasor e persuadido.  

O anunciante de um produto de consumo está interessado em obter 

lucros, vendendo seu estoque e suas novidades. O comprador em 

potencial, por sua vez, sempre está interessado em alguma aquisição 

sob a forma de conforto, alívio, segurança ou prazer. Por isso, se 

receber a mensagem de forma adequada, será permeável ao consumo 

(CARVALHO, 2001, p. 74-75). 

Essa percepção da persuasão como colaboração também é defendida por Fischer (2007). 

A partir de Reardon (1991), a autora coloca que a persuasão é uma forma através da 

qual as pessoas colaboram entre si na conformação de versões de realidade, sejam 

compartilhadas ou privadas. Sendo assim, a persuasão não seria algo que se faz a 

alguém, mas com alguém. Tal concepção, segundo Fischer (2007), que atribui um papel 

mais ativo à audiência, estaria em consonância com as percepções atuais de 

comunicação.  

Baseando-nos em Pratkanis e Aronson (1994), podemos entender que essa versão de 

realidade compartilhada por anunciante e consumidor está ligada, sobretudo, à 

autoimagem do consumidor. Para os autores, essa seria a justificativa para os produtos 

serem dotados de personalidade. A partir disso, “tudo que temos que fazer para nos 

vestirmos da personalidade desejada é comprar e exibir os produtos desejados”
31

 

(PRATKANIS; ARONSON, 1994, p. 130). Essa visão corrobora o que é defendido por 

Carvalho (2001) quando afirma que a eficácia da mensagem publicitária está ligada à 

capacidade de capitalizar a relação entre a organização das sociedades e a questão 

identitária, de forma a conduzir a audiência a se conscientizar de tais associações. “Na 

confrontação com o outro erigido pela mensagem, constrói-se uma definição de si 

próprio que é utilizada como forma de apelo, por meio da projeção e da identificação” 

(CARVALHO, 2001, p. 106). Ainda de acordo com autora, para que isso 

verdadeiramente se efetive, é preciso escolher minuciosamente o léxico e, 
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acrescentaríamos, as imagens que comporão a mensagem de forma que o processo 

descrito acima se desencadeie e não haja rejeição à mensagem. 

A persuasão, portanto, desempenha um papel importante no convencimento do 

consumidor. De acordo com Covaleski (2010), por tal razão os textos publicitários 

costumam extrapolar o simples ato de informar sobre o produto, buscando criar uma 

ligação com o público-alvo. Trata-se de uma forma de fixar os diferenciais competitivos 

do anunciante na memória da audiência. Tais características persuasivas, segundo o 

autor, estão presentes tanto na publicidade tradicional quanto no que ele denomina de 

publicidade híbrida, contudo variando o nível de persuasão alcançado. 

Todavia, é válido pontuar que, atualmente, a publicidade vem se distanciando de 

técnicas exaustivamente empregadas, “como o uso indiscriminado de adjetivações, da 

insistente repetição de benefícios do produto e da exagerada enfatização e exposição da 

marca do anunciante” (COVALESKI, 2010, p. 64). Hoje a publicidade criativa e 

original progressivamente ganha mais espaço, e o que ela vende, na verdade, menos que 

produtos, é um conjunto de emoções, uma experiência ou, ainda, um modo de vida. 

Podemos, portanto, dizer que a persuasão na publicidade, atualmente, se afasta de uma 

maior ênfase no logos e parece lidar de maneira mais intensa com o pathos, com a 

emoção da audiência. A persuasão eficaz é cada vez mais sutil e baseada em apelos 

emocionais. É nesse sentido que, para Covaleski (2010), está em formação um tipo 

híbrido de publicidade que alia entretenimento, interação e compartilhamento à ação 

publicitária de motivar, convencer e induzir ao consumo.  

Ainda assim, a persuasão na publicidade só gera resultados se houver uma empatia 

mínima entre o anunciante (orador) e o público-alvo (audiência). Atualmente, investe-se 

muito na imagem e no posicionamento de marca, buscando-se, a partir do trabalho 

coletivo de funcionários da empresa, publicitários, assessores de imprensa, consultores 

etc., edificar um ethos marcário digno da confiança do consumidor e, portanto, capaz de 

contribuir para a persuasão. Por essa razão, é válido aprofundarmos a discussão sobre 

credibilidade a partir da retórica.  
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2.2 Processo e princípios de credibilização: a importância do ethos 

2.2.1 Credibilidade: uma relação bipolar 

A intenção de esmiuçar a compreensão da credibilidade a partir da retórica exige que 

busquemos, inicialmente, delimitar o que entendemos por credibilidade, tarefa que, 

como Serra (2003) coloca, não é fácil. Conceituar o termo traz dificuldades, segundo o 

autor porque a credibilidade não é uma entidade ou uma propriedade de uma entidade. 

Ela é, na realidade, uma relação entre o polo produtor/emissor da mensagem e o 

receptor da mesma. Trata-se de uma relação bipolar não estática, resultado de uma 

atividade ou processo através do qual  

um produtor/emissor A se vai tornando credível perante um receptor B 

à medida que vai ganhando a confiança deste; e em que, 

reciprocamente, um receptor B vai ganhando confiança num 

produtor/emissor A à medida que este vai conseguindo demonstrar sua 

credibilidade (SERRA, 2003, p.2).  

Isso, contudo, implica que A e B compartilham dos mesmos critérios/índices de 

credibilidade que A pode aparentar, sinceramente ou não, para mostrar-se como credível 

diante de B. Da mesma forma, critérios/índices tais que, de antemão, B utilizar-se-á para 

inferir a credibilidade de A. 

Esse processo de credibilização
32

, na visão do autor, obedece a quatro leis fundamentais 

ou, ainda, fatores de credibilidade. A Lei da Progressão Geométrica considera que, a 

cada episódio de credibilização, a credibilidade de A aumenta numa escala geométrica; 

a Lei da Indução diz que, ainda que para atingir a credibilidade máxima, A necessite de 

um número infinito de episódios de credibilização, só é necessário um único caso de 

quebra de credibilidade para que a credibilidade de A seja extinta; a Lei da Associação 

articula que a credibilidade de A é ampliada quando ele é associado por B a uma 

entidade C a quem B confere credibilidade; por fim, a Lei da Transferência indica que, 

se A foi credível em um determinado contexto, igualmente o será num contexto 

diferente (essa, pelo menos, seria a expectativa).  

A inserção de algumas marcas nas plataformas sociais online pode servir como um 

exemplo palpável desse processo de credibilização. Especialmente, a partir de meados 
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da década de 2000, várias marcas investiram em estratégias para demarcar sua presença 

online, indo além do website. Para tanto, utilizaram-se dos recursos disponíveis 

passando-se por indivíduos e interagindo com os demais usuários que fizessem menção 

a elas ou se mostrassem como possíveis prospects. Esses espaços começaram a 

funcionar não só como um meio para relacionamento, baseado na divulgação de 

conteúdos relativos ao universo marcário e na realização de promoções, mas, sobretudo 

no caso do Twitter
33

, como um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) 2.0. Essas 

plataformas tornaram-se um lugar para solução de dúvidas e problemas relativos a 

produtos e marcas. As características do meio, em especial a possibilidade de 

comunicação em tempo real e o amplo alcance que as publicações de qualquer usuário 

podem obter, forçaram as empresas a realizar um atendimento rápido e efetivo. Nesse 

sentido, as marcas mais dedicadas começaram a construir um histórico de bom 

atendimento e relacionamento com os consumidores utilizando-se dessas plataformas. 

Tornando-se, assim, mais e mais credíveis. Vê-se já aí a aplicação da Lei da Progressão 

Geométrica. Contudo, qualquer mínima falha no contato com o usuário já compromete 

essa credibilidade construída. Isso é comum, por exemplo, durante a realização de 

promoções. Usuários insatisfeitos com os resultados ou com a mecânica da promoção 

passaram a ver a marca como menos credível, o que exemplifica a Lei da Indução. A 

Lei da Associação, por sua vez, pode ser exemplificada por meio das republicações. É 

comum que as marcas divulguem publicações favoráveis a elas feitas por pessoas vistas 

como credíveis, como blogueiros de sucesso e celebridades. Ao serem associadas a 

indivíduos vistos como críveis e que servem de referência para os demais, elas são 

beneficiadas. Finalmente, a Lei da Transferência: se uma marca tem um bom 

relacionamento com seus consumidores por meio de plataformas sociais online, espera- 

-se, por exemplo, que ela aja da mesma forma por meio de outros canais, como o SAC 

tradicional. Indo mais além, espera-se que ela mantenha-se digna de credibilidade em 

todas as instâncias nas quais se envolva. 

De tal forma, a partir do que Serra (2006) coloca, baseando-se em Gass e Seiter (2003), 

podemos resumidamente apreender que a credibilidade é uma construção baseada na 

                                                           
33 No Twitter, os usuários podem “seguir” e ser “seguidos” por outros usuários. Ao optar por seguir o 

perfil de alguém, seja indivíduo ou empresa, todas as postagens dele passam a aparecer na minha linha do 

tempo. Contudo, é importante ressaltar que, nessa plataforma social online, diferentemente de outras, as 

conexões não são recíprocas. Ou seja, se eu sigo um usuário, não necessariamente ele me seguirá. Para 

isso, ele deve acessar o meu perfil e, então, optar por isso.  
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recepção multidimensional, contextual e dinâmica. A credibilidade de um orador 

depende da existência de um receptor que o considere credível e está sujeita a uma série 

de fatores, muitas vezes secundários, como atratividade e vivacidade. Além disso, é 

dinâmica no aspecto de que, a partir da interação entre orador e audiência, pode 

aumentar ou diminuir. 

 

2.2.2 A persuasão pelo caráter: a credibilidade como ethos 

Um dos grandes postulados da retórica aristotélica, segundo Serra (2003), é que só é 

possível levar alguém a crer em algo quando este crê no alguém que deseja levá-lo a 

crer. Resumidamente, a crença no discurso proferido por um orador só é provável se a 

audiência acreditar no orador. “Pois acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas 

honestas, em todas as coisas em geral, mas, sobretudo, nas de que não há conhecimento 

exato e que deixam margem para dúvida” (ARISTÓTELES, 2005, p. 96). Isso justifica 

o porquê de o ethos ser colocado como o primeiro meio de persuasão.  

Ao bom orador cabe saber argumentar bem e ser dotado de perspicácia psicológica 

(SOUSA, 2000). É especialmente por causa deste último aspecto que Aristóteles voltou-

-se para o estudo dos fatores psicológicos da persuasão. Dentre os fatores que 

determinam a credibilidade do orador, originalmente “as causas que tornam os oradores 

persuasivos” (ARISTÓTELES, 2005, p. 160) estão: a prudência (phrónêsis), a virtude 

(aretê) e a benevolência (eúnoia).  

De forma mais objetiva e contextualizada, conforme já citado, Reboul (2004, p. 48) 

apresenta “as condições mínimas de credibilidade” como: a sensatez, o orador deve ter a 

capacidade de aconselhar de forma razoável e pertinente; a sinceridade, cabendo ao 

orador não dissimular o que pensa ou sabe; e a simpatia, o orador deve estar disposto a 

ajudar sua audiência. Mais uma vez, insistimos no quanto tais qualidades precisam ser 

mais percebidas do que reais.  

Note-se que ethos é um termo moral, “ético”, e que é definido como o 

caráter moral que o orador deve parecer ter, mesmo que não o tenha 

deveras. O fato de alguém parecer sincero, sensato e simpático sem o 

ser é moralmente constrangedor; no entanto, ser tudo isso sem parecer 
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não é menos constrangedor, pois assim as melhores causas estão 

fadadas ao fracasso (REBOUL, 2004, p. 48). 

Para Aristóteles (2005), contudo, a credibilidade deve advir do próprio discurso, e não 

de uma opinião precedente da audiência sobre o orador. Como aponta Serra (2003), 

nesse ponto a teoria aristotélica incide num círculo: “[...] é a credibilidade do orador que 

torna seu discurso credível; mas, por outro lado, é o discurso credível que revela a 

credibilidade do orador” (SERRA, 2003, p. 4). Para o autor, credibilidade do orador e 

credibilidade do discurso estão ligadas por uma relação dialética no duplo sentido em 

que os atributos de uma repercutem sobre a outra. Ou seja, a credibilidade do orador se 

amplia à medida que o seu discurso vai se apresentando como credível, sendo o 

contrário também verdadeiro. Por outro lado, igualmente trata-se de uma relação 

dinâmica uma vez que avança do menos para o mais.  

Indo mais além, conforme Serra (2006), implicitamente ainda é possível distinguir duas 

modalidades de credibilidade. Seguindo a categorização aristotélica de provas técnicas e 

não técnicas, o autor apresenta a credibilidade não técnica ou extrínseca e a 

credibilidade técnica ou intrínseca. 

A credibilidade não técnica ou extrínseca antecede o discurso e está ligada à reputação 

ou prestígio do orador. Tal credibilidade não se constrói no momento discursivo a partir 

do discurso em si. Para Serra (2006), ela perpassa a maior parte das situações de 

discurso, uma vez que é raro não ter nenhuma informação prévia sobre o orador ou 

mesmo identificar algum indício sobre ele que possibilite inferir algo a seu respeito. 

A credibilidade técnica ou intrínseca, por sua vez, é aquela que se produz a partir do 

discurso proferido pelo orador. Esse tipo de credibilidade é objeto da retórica sobre a 

qual Aristóteles se interessava, uma vez que o orador, a partir do arcabouço teórico 

retórico e suas técnicas, pode aprender a construí-la.  

A credibilidade extrínseca e a credibilidade intrínseca, na prática, existem de forma 

combinada. É nesse sentido que, de acordo com Serra (2006), a vida e a pessoa do 

orador têm um peso determinante na forma como seu discurso é recebido e na sua 

capacidade de persuasão da audiência, presente fisicamente ou não. O contrário é 

igualmente válido. A forma como o público avalia o orador é influenciada pelo seu 

discurso.  
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É preciso, contudo, avaliar de que maneira as atuais formas de comunicação, 

proporcionadas sobretudo pela Internet, impactam ou não tais processos relativos à 

credibilidade. Hoje, novas dinâmicas comunicacionais estão em voga de forma que 

surgem questionamentos quanto à credibilidade da informação atrelada totalmente à 

credibilidade do orador e vice-versa, conforme defendido pela retórica.  

 

2.3 A credibilidade da informação na Internet 

2.3.1 A retórica aplicada ao atual cenário comunicacional  

Como acontece às teorias que possuem um longínquo histórico de aplicação, 

periodicamente faz-se necessário algum tipo de atualização, a fim que ela acompanhe os 

novos objetos. Nas palavras de Serra (2006), os processos se mantêm, mas novos meios 

introduzem novas variáveis. O atual cenário comunicacional caracterizado pelo 

hibridismo, pela escassez de atenção e pelo fácil acesso à informação leva a uma 

reconfiguração da aplicação e da relação entre os elementos da retórica. Como explica 

Fidalgo (2010), não significa que o modelo tradicional da retórica perca espaço. 

Acontece que ele não consegue abranger completamente os instrumentos, técnicas, 

modos de persuasão e, acrescentaríamos, temas que embasam a sociedade 

contemporânea. Tentar entender a credibilidade na Internet exige que essas 

transformações, enquanto universo no qual o nosso objeto está inserido, sejam 

consideradas. Para a compreensão do atual momento, Fidalgo (2010) propõe o estudo 

da retórica mediatizada. 

A retórica mediatizada acrescenta ao modelo comunicacional oriundo da sistematização 

aristotélica, ancorado no orador, no discurso
34

 e no auditório, mais um elemento: os 

meios. Segundo Fidalgo (2010), a adição de tal elemento intervém e refaz a relação 

entre os demais. “A relação de um orador com seu ouvinte modifica-se 

substantivamente se for mediatizada, tal como a mensagem se altera consoante o meio 

em que é veiculada” (FIDALGO, 2010, p. 5). 

                                                           
34

 Originalmente, Fidalgo (2010) utiliza o termo “mensagem” em vez de “discurso”. Resolvemos adotar o 

último para que a unidade do texto fosse mantida.  
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Com relação ao auditório, podemos dizer que essa noção foi progressivamente sendo 

substituída pela de público. Na retórica clássica, o conceito de auditório está ligado à 

pólis e à democracia direta. Nessa comunidade, todos os cidadãos tinham direito à 

palavra, e a decisão sobre os assuntos públicos acontecia a partir da livre discussão. De 

acordo com Fidalgo (2010), o auditório (não entendido aqui como simplesmente espaço 

físico, mas os receptores), nesse caso, era a cidade. Contudo, o auditório tem algumas 

características peculiares. A primeira delas é a escuta presencial do orador. Quem fala e 

quem ouve partilham o mesmo tempo e espaço. A finalidade é a segunda característica 

do auditório. Ele “ou observa ou decide e, se decide, ou o faz sobre algo ocorrido no 

passado ou sobre algo atinente ao futuro” (FIDALGO, 2010, p. 7); e disso decorrem os 

três gêneros retóricos clássicos
35

. Para o autor, a democracia representativa se instaura 

com a emergência dos meios de comunicação social. A democracia direta se torna 

inviável dada a dimensão das sociedades e cidades modernas. Por esse mesmo motivo, 

torna-se necessário que a informação, expressão e discussão de temas públicos passe 

pela mídia. A democracia representativa assenta-se numa retórica que, invariavelmente, 

precisa passar pelos meios de comunicação de massa, de forma a extrapolar auditórios 

limitados e chegar às grandes audiências. Foram tais inovações técnicas que permitiram 

o surgimento da noção de público, uma coletividade de indivíduos segregados 

fisicamente, mas que mantêm uma coesão mental. A partir de Tarde (1992), Fidalgo 

(2010) conclui que o surgimento do público provocou uma alteração da natureza 

retórica. O grau de influência e persuasão de um publicitário ou um jornalista, por 

exemplo, é imensamente maior dado o alcance, a continuidade e o impulso dos meios 

de que eles se utilizam.  

A instância do orador também sofreu transformações com a inserção dos meios. Ela se 

multiplicou. Para Fidalgo (2010), na retórica presencial, a autoridade e a credibilidade 

argumentativa do orador advinham da experiência e do conhecimento desse indivíduo. 

Atualmente, contudo, essa posição de persuasor é ocupada não tanto por indivíduos, 

mas, sim, por entidades coletivas de cunho político, cultural, social ou empresarial cujos 

funcionários as representam. Para que isso ocorra de forma satisfatória, “uma autêntica 

indústria, a das relações públicas, ocupa-se hoje de fabricar ou compor a identidade, a 

autoridade e a credibilidade do sujeito discursivo nos processos de comunicação e 

                                                           
35

 Epidíctico, forense e deliberativo. 
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persuasão” (FIDALGO, 2010, p. 10). Diferentemente do que ocorria na retórica clássica 

e presencial, na retórica mediatizada há uma forte preocupação com a construção prévia 

do orador. Talvez mais importante que o discurso e a sua argumentação é a sua imagem. 

Busca-se a construção da credibilidade muito mais a partir de alguns elementos de fácil 

apreensão do que por meio da argumentação. Os argumentos demandam uma atenção 

contínua e preparo do público com relação ao tema abordado. Todavia, elementos como 

postura, tom de voz, serenidade e outros ligados à imagem são de caráter intuitivo e, por 

isso, para o autor, na maioria das vezes, o que verdadeiramente conta. Nota-se que tais 

estratégias de persuasão são articuladas majoritariamente pelas vias periféricas, ou seja, 

a partir da emoção que esses elementos suscitam (FISCHER, 2007). Nesse contexto, 

valoriza-se mais a imagem do orador do que propriamente o seu desempenho. Para 

Fidalgo (2010), isso é justificado tanto pelo modelo político-social vigente quanto pela 

natureza dos meios de comunicação ancorada numa materialidade imagética. Essa 

construção da imagem do orador é complexa. As agências de comunicação buscam 

controlar todo o campo retórico de modo a evitar surpresas. O ethos retórico de marcas, 

políticos e entidades passam a ser um produto. Especialmente com relação às marcas, o 

autor explicita o quanto é determinante o papel das agências de comunicação na criação 

de uma identidade que as permita estabelecer relações comerciais e também afetivas 

com funcionários e clientes. É nesse sentido que, para Fidalgo (2010), na retórica 

mediatizada, a instância do orador é múltipla. Passa a haver uma divisão entre ethos 

pessoal e ethos profissional no caso, por exemplo, de jornalistas, políticos e porta-vozes 

de empresas. Igualmente, partidos, jornais e companhias são dotados de um ethos 

institucional que existe independentemente dos indivíduos que os compõem. Por outro 

lado, há o trabalho das agências de comunicação determinando a identidade, a ação e a 

imagem de seus clientes. De tal forma que “uma mesma mensagem nos meios de 

comunicação carrega consigo múltiplas autorias, pelo que também se torna complexa a 

credibilidade que lhe advém de quem a dá ou transmite” (FIDALGO, 2010, p. 15). 

Finalmente, com relação aos meios, hoje eles constituem a Ágora moderna. Como 

destaca Fidalgo (2010), é na imprensa, no rádio, na televisão e na Internet que os 

assuntos públicos são debatidos. A maior parte das comunicações públicas já não se dá 

em presença e nem mesmo ao vivo. Apenas nesses meios se identifica o espaço público 

onde posições coletivas e correntes de opinião circulam e consensos são obtidos. O 
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desempenho retórico, portanto, passa a se dar nesse espaço virtual, “procurando e 

constituindo os respectivos públicos, intervindo nas discussões em curso, associando-se 

a prestações retóricas anteriores, corroborando posições antes defendidas, respondendo 

a objeções colocadas por opositores” (FIDALGO, 2010, p. 18). Todavia, um ponto 

importante levantado pelo autor é o quanto, no contexto atual, a expressão pública está 

sujeita às forças mercadológicas. Afinal, os meios de comunicação de massa estão nas 

mãos de uma minoria. É válido, porém, acrescentarmos o quanto as mais recentes 

perspectivas da comunicação, ligadas sobretudo à Internet e suas práticas 

comunicacionais, baseadas na liberação do polo de emissão, inferem nesse cenário. 

Teoricamente, a liberdade de expressão é mantida e a expressão pública é ampliada a 

todos aqueles tecnicamente habilitados para fazê-lo. Isso, contudo, não contraria a visão 

de Fidalgo (2010) sobre o quanto os meios são condição basilar para o exercício retórico 

na atualidade, ou seja, a retórica mediatizada. Afinal, os meios são o que permite a 

formação do público.  

Mais especificamente com relação aos meios digitais, do cinema à Internet, de acordo 

com Serra (2006), uma série de pesquisadores tem buscado estudá-los aplicando 

modelos relativos à retórica. Duas tendências parecem predominar, segundo o autor: (1) 

a distinção dos elementos do processo comunicacional entre fonte, destinatário ou 

audiência e mensagem como sucessores modernos dos elementos retóricos orador, 

auditório e discurso; e (2) a consideração do ethos, pathos e logos como meios de 

persuasão engendrados pelos media. É com relação a esta última tendência que o autor, 

a partir de Barnes (2009), caracteriza os meios de persuasão retóricos aplicados à 

Internet. O ethos trata da credibilidade da fonte de informação, seja o autor ou criador 

do espaço em que a informação é publicada; o pathos refere-se à emoção provocada na 

audiência: considerando os media visuais, como a televisão e a web, imagens e palavras 

se combinam de forma a induzir a emoção do público; e o logos relaciona-se à natureza 

própria da mensagem apresentada, o que abarca argumentos, exemplos, fatos, 

estatísticas etc. 

O surgimento de novos objetos comunicacionais, como a Internet, implica na 

configuração de cenários pouco explorados que têm levado à revalidação da retórica. Se 

pensarmos nomeadamente na questão da credibilidade, o modelo retórico apresenta uma 

série de condições às quais um orador e um discurso devem se submeter para serem 
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considerados críveis (SERRA, 2003). Tais condições, contudo, vão se apresentar sob 

um novo aspecto na comunicação mediada pelo computador. 

 

2.3.2 A credibilização do dispositivo 

A estrutura e dinâmica da Internet remetem a uma nova forma de consumo de 

informação. Tratando mais especificamente de conteúdos informacionais (notícias), 

Serra (2003) destaca o quanto a liberdade e a facilidade ilimitadas de publicação na 

Rede, juntamente com a inexistência de gatekeeping
36

, circunstâncias propulsoras da 

liberação do polo de emissão, levaram a uma nova forma de consumo de informação. 

Isso se dá porque o dispositivo de credibilização engendrado pelas organizações 

midiáticas, nesse meio, é inócuo.  

Não há, agora, entre os “fatos” e o receptor, uma organização que, 

dotada de um conjunto de princípios técnicos e deontológicos, garanta 

a validade da informação, tornando-a um dado inquestionável; cabe a 

cada um dos receptores decidir, por si próprio, que informação é ou 

não é credível, que informação é mais ou menos credível (SERRA, 

2003, p. 7). 

O autor, comparando o que acontece com as organizações midiáticas tradicionais, nas 

quais já existe implantado de forma consensual um dispositivo de credibilização da 

informação, afirma que em 2003 a web passava por um processo de credibilização de 

seu dispositivo. Tal processo estaria dividido em três momentos que podem até mesmo 

ser entendidos como etapas de um ciclo: o da utilização, onde os usuários, a partir de 

determinados critérios ainda pouco claros, decidem visitar um site; o da pesquisa, 

quando surgem os primeiros estudos empíricos que explicitam os critérios de 

credibilidade adotados pelos usuários de forma implícita; e, finalmente, o da aplicação, 

onde tais critérios de credibilidade, endossados pela pesquisa, começam a ser aplicados 

na construção de sites e outros ambientes de disponibilização de conteúdo. 

                                                           
36

 Na mídia tradicional, os jornalistas lidam com a prática do gatekeeping, quer dizer, edição, filtragem e 

seleção daquilo que vai ser veiculado. Além de critérios como relevância dos temas abordados e 

representatividade, de acordo com a percepção que se tem do público, o espaço para publicação, no caso 

dos jornais, e tempo de veiculação na televisão e rádio também são levados em consideração para que se 

defina o que será publicado ou posto no ar. O gatekeeper é o profissional responsável por essa seleção. 
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Fogg (2003), a partir da Proeminence-Interpretation Theory, numa tradução nossa 

Teoria da Proeminência e da Interpretação, é um dos que tentam explicar de que forma 

os usuários da Internet avaliam a credibilidade online. Para o autor, isso se daria em 

dois momentos: inicialmente, o usuário nota algum elemento num site (etapa relativa à 

proeminência) e, em seguida, faz um julgamento disso (interpretação). Caso uma dessas 

etapas não se realize, não há avaliação de credibilidade. Da mesma forma, esse processo 

se repete várias vezes quando um indivíduo avalia um site.  

A proeminência, primeiro componente da teoria de Fogg (2003), refere-se de forma 

mais específica à probabilidade de um elemento de um site ser notado. Apenas se um 

elemento for notado, ele poderá influenciar o julgamento com relação à credibilidade do 

site. O autor coloca como exemplos desses elementos o termo de privacidade ou, ainda, 

uma imagem de uma pessoa no centro na página. São cinco os principais fatores que 

afetam a proeminência: o envolvimento do usuário (motivação e habilidade para 

examinar os elementos do site); o tema que o site aborda; o interesse do usuário (busca 

por informação, diversão etc.); a experiência do usuário; e as diferenças individuais 

(estilo de aprendizagem, formação etc.). Dentre esses fatores, Fogg (2003) destaca o 

envolvimento como o mais dominante. Quanto mais forte a motivação do usuário, mais 

aberto ele estará para notar os elementos daquele site. Essa, quando combinada com um 

alto nível de habilidade, amplia ainda mais a capacidade de percepção. 

A interpretação, como segundo componente da teoria de Fogg (2003), está ligada à 

avaliação positiva ou negativa que o usuário faz do elemento que notou no site. Um link 

quebrado, por exemplo, pode ser interpretado como um sinal de negligência, o que pode 

implicar numa má avaliação da credibilidade daquele espaço. Os fatores que interferem 

na interpretação são: suposições do usuário (baseadas em sua cultura, experiências etc.); 

competência/conhecimento do usuário (sobre o tema abordado no site) e contexto (meio 

do usuário, expectativa etc.). A forma como os usuários interpretam os elementos do 

site nunca é igual, há sempre uma forte interferência cultural na maneira como esses 

julgamentos são feitos. 

Como é possível perceber, tanto Serra (2003) quanto Fogg (2003), quando tratam da 

credibilidade da informação na Internet, referem-se invariavelmente a conteúdos 

dispostos em sites, sejam pessoais ou não. A transposição de suas interpretações para 
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plataformas sociais online, como Facebook e Twitter, por exemplo, exige algumas 

considerações. Antes de tudo porque as informações dispostas nesses ambientes não são 

apenas conteúdos informacionais (notícias), abrangendo uma série de outros temas. 

Todavia, o dispositivo de credibilização que se engendra na web permeia também as 

plataformas sociais online. É o que ocorre, por exemplo, com a equivalência entre 

credibilidade e relevância. Serra (2003) expõe o quanto na web relevância e 

credibilidade se confundem. O uso de ferramentas de busca tal qual o Google teria 

criado um paradigma. 

[A]o incluírem nos seus critérios de relevância parâmetros que, 

procurando ultrapassar a mera “popularidade”, têm já a ver com 

credibilidade ― [...] parâmetros como a estrutura de ligações de um 

sítio e para páginas consideradas como “autoridades” ― criam, nos 

utilizadores, a ideia de que um sítio que obtém uma boa posição num 

motor de busca é credível e, reciprocamente, de que um sítio que é 

credível obtém uma boa posição num motor de busca (SERRA, 2003, 

p.8). 

Essa lógica, de certa forma, também se reproduz em plataformas como o Facebook, 

onde a ordem das publicações que aparecem na linha do tempo de cada usuário pode ser 

determinada pela sua importância. Todavia, essa relevância está ligada ao engajamento 

gerado pela publicação ― que, na plataforma, basicamente, está ligado aos 

compartilhamentos, comentários e visualizações ― e, se considerarmos a quantidade de 

“curtidas”
37

 como um indicador, também à popularidade. 

Outra consideração importante é com relação à Teoria da Proeminência e da 

Interpretação de Fogg (2003) aplicada às plataformas sociais online. Diferentemente do 

que acontece quando tratamos de sites inicialmente, a avaliação da credibilidade em 

espaços como Facebook e Twitter está muito mais atrelada à publicação em si do que ao 

meio em que ela se insere. Uma determinada postagem tem que se destacar no meio de 

tantas outras que aparecem na linha do tempo do usuário. Numa primeira etapa, são os 

seus elementos que precisarão ter alguma proeminência para gerar interpretação e, 

finalmente, algum tipo de avaliação quanto a sua credibilidade. Uma vez que essa 

postagem se mostre suficientemente credível e pertinente (vê-se aqui a aplicação dos 

princípios supracitados), pode-se imaginar que o usuário busque outros ambientes de 

conteúdo exclusivo do autor, como perfil na plataforma social, fanpage, blog, site, etc. 
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 Referente ao ato de “curtir”, recurso do Facebook que permite “aprovar” as publicações feitas pelos 

“amigos” dos usuários na plataforma social online. 
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Nesses meios, o processo de credibilização, ligado à proeminência e à interpretação, 

continua, afinal, acontece de forma quase inconsciente e ininterrupta. 

Finalmente, ainda com relação à Teoria da Proeminência e da Interpretação de Fogg 

(2003), não seria absurdo supor que um dos elementos que se mostrem como 

proeminentes e levem à interpretação, finalizando na avaliação da credibilidade, seja o 

próprio autor da publicação. É nesse sentido que as teorias mais recentes sobre 

credibilidade na Internet podem se aproximar da retórica. Retomando o ciclo aristotélico 

de que a credibilidade do orador implica na credibilidade do discurso e a credibilidade 

do discurso implica na credibilidade do orador, a partir de Serra (2006), podemos falar 

da credibilidade intrínseca e extrínseca aplicada às publicações em plataformas sociais 

online. Assim, autores que possuem uma reputação fora do ambiente online ou que já 

estejam consolidados nesse meio, beneficiando-se das leis da transferência e da 

associação já citadas, podem transferir sua credibilidade às publicações. Eles se 

beneficiam da credibilidade extrínseca ao discurso, porém não estão plenamente 

garantidos. Como destaca Serra (2006), faz-se necessário que continuem a mostrar 

competência, honestidade e benevolência para com o auditório, agindo, assim, em 

concordância com as leis da progressão geométrica e da indução. No caso de autores 

desconhecidos, só cabe a eles buscar a credibilidade intrínseca, que, como coloca o 

autor, Aristóteles enxergava como completamente relacionada ao discurso do orador e, 

em consequência, aos recursos retóricos de que ele pode lançar mão. Contudo, quando 

pensamos em publicações em plataformas sociais online, alguns elementos que 

poderíamos apontar, a partir do que Serra (2006) aborda com relação aos blogs e que 

vão além do que é abordado pela retórica clássica, são:  

 Relativos à sensatez – existência de referências, possibilidade de contato com o 

autor. 

 Relativos à sinceridade – publicação de informação relevante do ponto de vista 

do receptor, atualizações constantes, linguagem adequada. 

 Relativos à simpatia – receptividade aos comentários. 

Um exemplo de marca que já vem considerando esses fatores em suas publicações é a 

Vitarella. A empresa de massa alimentícia mantém perfis ativos no Facebook
38

 (mais de 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/VitarellaOficial. 
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15 mil seguidores) e no Twitter
39

 (mais de 2 mil seguidores) atualizados de segunda a 

sexta. Os temas abordados extrapolam os produtos da marca, envolvendo todo o seu 

universo marcário, o que abrange, predominantemente, temas considerados de interesse 

femininos, como culinária e decoração, alinhados à identidade da marca. Da mesma 

forma, com frequência são realizadas promoções através desses perfis. Se inicialmente é 

a reputação e identificação com a marca que atraem os usuários para acompanharem as 

publicações da Vitarella, são fatores como pertinência e credibilidade que determinam 

que eles se mantenham como seguidores.  

A marca, passando-se por um indivíduo, mostra-se aberta aos comentários dos usuários, 

interagindo com eles sob a forma de um “curti”, RT ou mesmo réplica. Além disso, há 

uma busca constante pela adequação do conteúdo aos interesses do público. As 

interações que cada publicação gera servem de índice para manutenção ou alteração da 

linha editorial. Sendo assim, a Vitarella, enquanto orador nesse ambiente, busca 

colocar-se de forma sensata, sincera e simpática para seu público. 

 

 

Figura 7 Publicações feitas pelo perfil da Vitarella no Facebook. 
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A partir do colocado, é possível ter um panorama de como a credibilidade se aplica às 

publicações na Internet, em especial nas plataformas sociais online. Entender, de 

maneira mais efetiva, como as marcas vêm inserindo isso em suas estratégias de 

comunicação é o nosso próximo passo. 

 

2.4 A credibilidade das ações publicitárias na Internet: endosso de “pessoas como 

eu” 

Conforme tratamos no capítulo anterior, a publicidade vem enfrentando um forte 

ceticismo por parte do consumidor. A conjunção dos fatores saturação da audiência, 

abordagem baseada na interrupção, restrição à réplica própria do modelo broadcast e 

um domínio médio das técnicas de sedução publicitárias tem gerado uma aversão 

crescente ao discurso publicitário. Somem-se a isso os grandes escândalos envolvendo 

marcas e os flagrantes de desrespeito ao consumidor, cujos casos são facilmente 

localizáveis na Internet, em sites como Reclame Aqui
40

, e não será difícil entender que 

alguns anunciantes não agem de forma a serem dignos da credibilidade de que dispõem.  

Como colocam Pratkanis e Aronson (1994), a partir de Ailles (1988) e Dilenschneider 

(1990), e Fidalgo (2010), credibilidade não é necessariamente algo que se ganha, mas, 

sim, algo que se fabrica. O controle da situação nos seus mínimos detalhes, de forma 

que o orador apareça como deve aparecer, pode levar a isso. Contudo é preciso 

considerar que, no atual cenário midiático, é praticamente impossível controlar 

completamente toda a cena retórica e, claro, elementos poucos favoráveis ao orador 

podem surgir.  

Agora, baseando-nos no que foi abordado da teoria retórica, podemos, então, considerar 

que o ceticismo com relação à publicidade pode passar por dois pontos: o ethos da 

publicidade e o ethos do anunciante, aquele que publicamente assina a publicidade. Tais 

fatores estão intimamente interligados. Afinal, a publicidade é uma das principais 

ferramentas para construção do ethos desse anunciante, ou seja, da marca. Fora isso, é 

possível notar que a resistência à publicidade inicialmente parece se manifestar em 

relação a qualquer marca, e não só àquelas vistas como menos críveis pelo consumidor. 
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 Disponível em: www.reclameaqui.com.br. 
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Ainda que o interesse individual seja a principal medida do incômodo ou não que a 

publicidade gera (alguém que precise de determinado produto, por exemplo, estará 

disposto a ouvir a mensagem das marcas), em tese, cremos que as pessoas inicialmente 

não pensem “essa é uma publicidade da marca X, logo não me interessa”, e sim, “isso é 

publicidade, não estou interessado”. Como coloca a teoria retórica, a credibilidade 

emana tanto do discurso quanto da reputação do orador. Sendo assim, o que todos os 

discursos do orador/marca têm em comum é o fato de serem moldados pelo ethos da 

publicidade. Da mesma forma, muito da reputação do anunciante também é construído a 

partir das mensagens publicitárias já veiculadas por ele, além, claro, das suas atitudes 

perante seus consumidores e a sociedade de um modo geral. O ethos da publicidade, 

portanto, parece perpassar todas as instâncias ligadas à credibilização da marca. De tal 

forma, decidimos nos deter ao ethos da própria publicidade a fim de entender a questão. 

Um caminho para investigação desse tema pode partir do seguinte ponto: atualmente, ao 

lado a descredibilização do discurso publicitário, nota-se uma crescente valorização da 

recomendação, principalmente na Internet. Como dados da Nielsen (2012) apontam, 

atualmente 92% dos consumidores afirmam acreditar mais em propaganda boca a boca 

e recomendação de amigos e familiares do que na publicidade. Esse índice aumentou 

18% desde 2007. Da mesma forma, a opinião de consumidores online é o segundo tipo 

de divulgação mais confiável para 70% dos consumidores pesquisados, tendo esse 

número aumentado 15% nos últimos quatro anos. Que o consumidor confie na 

recomendação de forma tão considerável não é de se estranhar. Afinal, as pessoas a 

quem se pede ou de quem se ouve recomendações costumam ser familiares, amigos ou 

alguém que conheçamos minimamente para poder lhes conferir confiança. Quando 

passamos para o ambiente online, ainda que isso não se processe completamente, 

existem meios para buscar informações sobre quem não conhecemos tão bem e validar 

ou não suas opiniões e indicações. Como forma de delimitar o objeto do nosso estudo, 

será no desenrolar dessa dinâmica na Rede que nos concentraremos. 

De forma a superar a resistência dos consumidores, já é possível notar uma inclinação 

da publicidade atual para obtenção de novos contornos. Conforme coloca Palomo 

(2010), investe-se cada vez mais na comunicação via plataformas sociais online, 

utilizando-se desses espaços para incitar a cultura viral e delegar ao consumidor, em 

potencial ou não, o papel de divulgadores do discurso publicitário. Vale lembrar, como 
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coloca Covaleski (2010), que um dos elementos basilares da publicidade atual em 

formatação é a possibilidade de compartilhamento, aliada à interação e ao potencial de 

entretenimento. Se os consumidores mostram-se avessos à publicidade, uma alternativa 

é fazer essas mensagens chegarem a eles por intermédio daqueles que eles veem como 

críveis: seus contatos ou, ainda, pessoas de proeminência na Rede que lhes sirvam como 

referências. Basicamente, uma aplicação da Lei da Transferência a que Serra (2003) se 

refere. Trata-se de estratégias que buscam a mediação e o endosso de “pessoas como 

eu”, ou seja, indivíduos cuja legitimação do testemunho reside no que temos em comum 

(idade, classe social e, mais expressivamente, interesses e comportamentos etc.) e 

determina que a experiência que ele teve deve se aproximar da que eu posso vir a ter.  

 

2.4.1 Ethos do consumidor e ethos da publicidade na Internet 

O crescente mérito da opinião de “pessoas como eu” online em frente do demérito do 

discurso publicitário, conforme apresentado, leva ao questionamento quanto ao ethos 

desse consumidor comparado ao ethos da publicidade. O que imbui um de tanta 

credibilidade em relação ao outro? Afinal, o discurso publicitário é muito mais 

regulado, inclusive legalmente, e, portanto, sujeito às pressões que lhe deveriam 

conferir mais credibilidade. Por outro lado, na Rede todos podem produzir e replicar 

conteúdos sem grandes empecilhos, logo, com menos garantias de legitimidade. Para 

responder a essa questão, convém nos aprofundarmos nos ethos tanto do consumidor 

quanto da publicidade. 

A partir de Jaffe (2008), podemos dar continuidade ao desvendamento do ethos do 

consumidor, de alguma forma iniciado no capítulo anterior. Para o autor, são dez as 

características que definem o consumidor atual: 

1. Inteligente: a democratização do fluxo e divulgação de informação tornou o 

consumidor extremamente bem informado e, portanto, capaz de ver, saber e 

dizer tudo. Ele é capaz de distinguir iniciativas de comunicação verdadeiras e 

falsas e demanda um tratamento cada vez mais personalizado.  

2. Emancipado: para o autor, inteligência leva à emancipação. Como já foi 

comentado, o consumidor inteligente e bem informado não está mais submetido 
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ao jugo do marketing das empresas, podendo, inclusive, mobilizar-se contra as 

marcas. 

3. Cético: o consumidor questiona qualquer coisa que lhe seja dita. Apenas a 

confiança na marca, ou seja, notar que ela é crível e consistente pode reverter 

essa postura. 

4. “Ligado”: o consumidor está sempre conectado, podendo ter acesso à 

informação sob demanda. Isso lhe permite acesso à resposta para praticamente 

qualquer pergunta a qualquer momento. 

5. Tem pouco tempo: a escassez de tempo está ligada, sobretudo, à escassez de 

atenção. Qualquer iniciativa que leve ao desperdício do tempo do consumidor, 

como apelos publicitários que não lhe interessam, não será bem recebida. 

6. Exigente: o consumidor crê que merece algo de valor e deseja recebê-lo o 

quanto antes. “Eles têm senso de direito à mídia e com ele vem a gratificação 

instantânea do conteúdo” (JAFFE, 2008, p. 47). A capacidade de controlar, 

customizar e personalizar o fluxo de conteúdo seria vista como algo não 

opcional pelo consumidor. 

7. “Desfiel”: o neologismo criado por Jaffe (2008) serve para designar o 

consumidor como alguém que é fiel a uma marca até o primeiro momento em 

que se decepciona com ela. Passa-se rapidamente de melhor amigo a inimigo. 

Segundo o autor, a antiga ideia do marketing do consumidor como valor 

vitalício está ultrapassada. 

8. Sempre acessível: dado o atual cenário comunicacional, o consumidor está 

acessível praticamente o tempo todo. Todavia, é preciso chegar a ele nos seus 

termos, ou seja, no ponto de contato que lhe for mais pertinente.  

9. “À frente da curva”: a partir da combinação das características acima, o 

consumidor se antecipa às estratégias de comunicação das marcas. Segundo o 

autor, o consumidor está emancipado, e a comunidade de marketing não teria 

mais controle sobre o processo de comunicação. 

10. Vingativo: uma vez decepcionado, o consumidor não hesita em expor seu 

desapontamento e, especialmente na Rede, impactar um grande número de 

usuários com o seu depoimento. Saber lidar com isso, respondendo ao 

consumidor nos momentos mais difíceis, é fundamental. 
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Como no capítulo anterior, reforçamos o fato de esse consumidor ser emancipado. O 

poder da informação parece ser um elemento determinante na construção do seu ethos. 

Ele é desprendido de amarras, bem informado, e seu comprometimento com as marcas é 

bem mais frágil. Sendo assim, ele não hesita em recomendá-la enquanto ainda crê no 

seu potencial, mas não se furta a criticá-la quando acha necessário. Disso adviria a 

confiança na opinião dos consumidores online. Para Huba e McConnell, o conteúdo 

produzido pelo usuário/consumidor é norteado pelo princípio de que “as pessoas são o 

antídoto à realidade fabricada injetada na cultura do dia a dia” (2008, p. 20). Nesse 

sentido, segundo os autores, as pessoas é que são a mensagem, e isso só se concretiza 

porque elas não são apenas emissores. Muito pelo contrário, sua própria vida, cuja boa 

parte é vivida publicamente na Internet, é, pelo menos em tese, prova da autenticidade 

de suas intenções e de sua credibilidade. Segundo os autores, tais consumidores, a quem 

eles denominam citizen marketers, são transparentes, deixando claros suas motivações e 

interesses. Mais do que virtuosa, essa postura é fundamental para que estabeleçam e 

mantenham credibilidade. Ainda de acordo com Huba e McConnell (2008), tal 

transparência entre aqueles que criam conteúdos online se deve a uma pressão social 

excessiva que existe nesse ambiente para que conflitos de interesses reais ou percebidos 

sejam revelados. 

No que diz respeito à publicidade, a partir de Rocha (2011), pode-se afirmar que seu 

ethos está ligado, sobretudo, à promoção do consumo como sentido supremo da vida. 

Ainda assim, segundo a autora, a publicidade também abarca questionamentos quanto a 

esse mote.  

Ou seja, a publicidade tanto reforça uma visão de mundo hegemônica, 

centrada no consumo de bens e serviços industrializados como 

resposta para questões existenciais mais profundas, quanto abre 

espaço para outras visões que se contrapõem àquela. Ela reflete, 

assim, alguma diversidade ideológica e a disputa de sentidos que 

caracteriza a cultura moderna (ROCHA, 2011, p. 163). 

Conforme Rocha (2011), o reforço do hedonismo é o resultado mais notável da ação da 

publicidade sobre a cultura contemporânea. Contudo, é curioso notar o quanto as raízes 

desse hedonismo residem em elementos relacionados ao descontentamento com a 

modernização capitalista, como a ética romântica. Por rejeitar uma sociedade regida por 

forças econômicas, vistas como frias e impessoais, o artista romântico resistia a ela sob 

a prática do sonhar acordado, trazendo à mente imagens por entre as quais se perdia, 
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visando, assim, obter a maximização do prazer. Tal prática, de acordo a autora 

baseando-se em Campbell (1987), finda por ser convertida exatamente na lógica que 

rege o consumo moderno, baseada no hedonismo imaginativo. No início do século XX, 

“a racionalização das técnicas publicitárias marca o momento em que a produção de 

imagens para a maximização do prazer na relação com os bens alcança uma escala 

industrial” (ROCHA, 2011, p. 165) e, portanto, converte-se em meio de atuação das 

forças econômicas criticadas pelos românticos. Aqui, o hedonismo atua regendo a 

relação que se estabelece entre indivíduos e bens, levando os primeiros a imaginar 

previamente os prazeres e sensações que os produtos poderiam lhes proporcionar. 

Rocha (2011) ainda fala de um segundo momento de assimilação da ética romântica 

pelo capitalismo. O fato é que alguns aspectos dessa ética continuaram circulando no 

interior da cultura, resistindo à incorporação do capitalismo através da “lógica de 

relação com os bens e da valorização dos prazeres terrenos” (ROCHA, 2011, p. 174). 

Tal realidade culminou na emergência do modernismo e dos movimentos 

contraculturais da década de 1960. Ainda assim, a partir da realidade brasileira, a autora 

explica que tais valores contraculturais não escaparam de ser absorvidos pela 

publicidade. Isso fica especialmente claro na progressiva transformação dos conceitos 

habituais da época na publicidade de status e tecnologia
41

 ante a “qualidade de vida” e a 

“responsabilidade social”. Enquanto o conceito de status presente nos anúncios expunha 

a concorrência entre os indivíduos como parte de um jogo cuja possibilidade de ganhar 

era o que o tornava atrativo, o conceito de tecnologia tinha como objetivo celebrar o 

modo de produção capitalista focando a precisão e potência dos bens que a partir dele se 

originavam. Não é de se estranhar que conceitos de “qualidade de vida” e 

“responsabilidade social” estejam ligados a objetivos que se contrapõem a eles. 

Como assinala Rocha (2011), o conceito de “responsabilidade social” é a retomada do 

valor romântico de comunidade pela publicidade. Trata-se de uma crítica ao 

individualismo e privatismo advindos do Regime Militar e avigorados pelo ideário 

neoliberal
42

. Contudo, para a autora, essencialmente tal emprego conceitual era, antes de 
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 Rocha (2011) destaca que tais conceitos traduziam as bases da chamada “ideologia do progresso” 

ligada ao Regime Militar. 
42

 De acordo com Rocha (2011, p. 175), a “responsabilidade social” surge como uma reação no plano da 

publicidade à “crescente percepção de que o modelo de modernização capitalista implantado no Brasil no 

pós-1964 havia beneficiado, sobretudo, empresas, em detrimento das famílias e do próprio Estado. Tal 
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tudo, uma resposta retórica menos interessada na reconciliação simbólica entre 

indivíduo e sociedade do que entre empresas e interesses coletivos. Como coloca a 

autora, a percepção negativa das empresas por parte da sociedade, por exemplo, é o que 

levou grandes bancos a investirem em cultura, vide os vários centros culturais por eles 

mantidos atualmente (Instituto Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Centro Cultural 

Banco do Brasil etc.). Podemos apontar, ainda, iniciativas como a da Natura, que faz de 

sua preocupação com o meio ambiente e com a comunidade um dos motes principais de 

sua comunicação. Desde 1995, a empresa conduz o “Programa Crer pra Ver”
43

 que visa 

contribuir para a melhoria da educação pública no Brasil.  

Por sua vez, segundo Rocha (2011), o conceito de “qualidade de vida” pontua a 

possibilidade de felicidade individual mesmo num cenário determinado pelas 

circunstâncias da acumulação capitalista. O que a publicidade promete ao aplicar tais 

conceitos aos anúncios é a “reapropriação do tempo (livre), do espaço (abundante) e das 

relações humanas sem uma finalidade utilitária exterior à própria relação, como a 

amizade, o amor e a família” (ROCHA, 2011, p. 176), elementos “perdidos” numa vida 

regida pelos ditames do capital.  

Fora isso, no que se refere à sua forma, a publicidade hoje vem adotando novos 

contornos e progressivamente caminhando para o que Covaleski (2010) chama de 

publicidade híbrida, conforme anteriormente abordado. Um novo produto midiático, 

ligado às práticas de branded content, o entretenimento publicitário interativo, emerge 

da hibridização entre a publicidade, o entretenimento e as mais recentes tecnologias. Ao 

combinar entretenimento, persuasão, interatividade e compartilhamento, ele permite ao 

receptor ir além dos limites de ação de um mero espectador, leitor ou, ainda, internauta. 

O entretenimento publicitário interativo abarca peças e campanhas que permitem ao 

público viver uma experiência através do diálogo, contribuição e expansão do conteúdo 

disponibilizado. Trata-se de  

um novo modelo de comunicativo, no qual o observador da mensagem 

ainda dispõe de certo distanciamento ou, até, um estranhamento frente 

ao recente paradigma criado. O híbrido resultante dessa junção ainda 

                                                                                                                                                                          
percepção ganhou força com as sucessivas crises econômicas dos anos de 1980, mas também com os 

ajustes que tentaram responder a essas crises de diferentes maneiras”.  
43

 Mais informações sobre o programa em: http://www.institutonatura.org.br/cpv/crer-para-ver/. 

http://www.institutonatura.org.br/cpv/crer-para-ver/
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lhe parece destituído de função “comercial”, tal a sutileza com que o 

discurso do anunciante lhe é apresentado (COVALESKI, 2010, p. 53). 

Segundo o autor, por compreender que está diante de uma obra que o entretém, o 

receptor adota uma postura descompromissada, parecendo permitir-se abstrair que ali os 

elementos do discurso publicitário estão presentes, ainda que de forma mais discreta. 

Além do mais, por se tratar “apenas” de entretenimento, questionamentos sobre 

legitimidade não se colocam de forma tão rígida. De acordo o autor, a autenticidade da 

publicidade híbrida estaria mais ligada ao meio em que ela está inserida do que ao seu 

próprio discurso. 

Como é possível notar, o ethos da publicidade é formatado sempre em resposta ao ethos 

do consumidor. Pode-se dizer, inclusive, que esses dois elementos estão ligados por 

uma relação de contiguidade. Vemos, assim, transformações de conceitos, formatos e 

abordagens publicitários acontecerem sempre a partir das mudanças na postura e na 

percepção do consumidor, as quais, por sua vez, são movidas pelos ventos sociais, 

econômicos e tecnológicos. A única coisa que parece não mudar na publicidade é o seu 

íntimo regido pelo hedonismo. Seguindo isso, atualmente, começamos a ser expostos a 

uma publicidade cada vez menos parecida com o que costumávamos denominar por 

esse termo e que pode chegar até nós por intermédio de “pessoas como eu”, por meio do 

compartilhamento.  

 

2.4.2 Credibilidade do consumidor online x credibilidade da publicidade  

Uma vez colocado isso, temos condições de retomar a questão colocada acima relativa 

ao fortalecimento da credibilidade do consumidor online em comparação com a da 

publicidade. Antes de tudo, existe sobre o consumidor online uma forte pressão por 

parte dos demais usuários no que diz respeito à legitimidade de suas ações na Rede. 

Como colocam Huba e McConnel (2008), mais do que um ceticismo, há quase um 

cinismo entre os internautas com relação àquilo que é publicado na Internet. Parece 

haver uma forte consciência de que a “liberdade” de ação na Rede permite a qualquer 

um publicar praticamente o que quiser sobre o que bem entender, com uma mínima 

proteção com relação a sua identidade se assim for do seu interesse. Como resposta a 

isso, os internautas tendem a ser atentos quanto à legitimidade das informações com as 
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quais se depara. Por isso, aqueles que se posicionam sendo claros quanto a suas 

motivações e intenções, revelando quem são ou simplesmente não escondendo o que 

existe de sua vida no ambiente digital ― ainda que seja notório que tudo que é 

publicado nesse espaço é editado pelo usuário de forma favorável a ele ― tendem a ser 

vistos como críveis. Ou seja, como postulado pela retórica, sua reputação e postura 

podem servir para credibilizar a mensagem.  

Outro elemento que reforça a credibilidade das ações dos consumidores online é o fato 

de, ao divulgarem opiniões sobre marcas ou indicarem conteúdos sobre elas, inclusive 

conteúdos publicitários, a princípio eles não terem nenhum benefício. Nesse ponto, vale 

destacar o que Pratkanis e Aronson (1994) acrescentam. Para os autores, diferentemente 

do que coloca Aristóteles, um orador poderia ser alguém imoral e permanecer crível, 

desde que pareça que ele não tem nada a ganhar ou a perder ao tentar nos convencer. 

Não seríamos tão enfáticos assim no que se refere a uma opinião divulgada na Rede. A 

pressão social que comentamos acima certamente trataria de invalidar algo colocado por 

alguém visto pela comunidade como não sendo digno de confiança. 

Em contrapartida, a publicidade é dotada de um ethos mutante orientado pelo ethos do 

consumidor. Enquanto as transformações na essência e postura do consumidor, à 

primeira vista, parecem acontecer num ritmo coerente com o cenário em que está 

inserido, tem-se a impressão de que a publicidade vive uma eterna corrida para se 

adaptar a esse consumidor e, mais, surpreendê-lo. Sendo assim, ainda que o seu âmago 

baseado no hedonismo permaneça intacto, tudo o mais na publicidade é passível de 

mudança e assimilável, inclusive conceitos que parecem ir contra a visão de mundo 

baseada no consumo como justificativa da vida. Se isso, por um lado, pode conotar 

inconsistência, por outro, poderia ser mais um caminho para credibilizar o seu discurso. 

Afinal, como colocam Pratkanis e Aronson (1994), seriam duas as estratégias para 

construir credibilidade: 

- Fazer-se passar por confiável atuando, aparentemente, contra o próprio interesse. 

- Fazer-se passar por confiável ao mostrar que não deseja influenciar. 

A primeira estratégia citada pelos autores estaria ligada a essa incorporação pelo 

discurso publicitário de valores que parecem contrariar o seu ethos, como 
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“responsabilidade social” e “qualidade de vida”. Em compensação, o mimetismo em 

outros formatos que não os tradicionalmente publicitários se relacionaria à segunda 

estratégia apontada por Pratkanis e Aronson (1994). Seria o caso da publicidade híbrida, 

que, dotada de características ligadas sobretudo ao entretenimento, parece dissimular as 

intenções persuasivas por trás da mensagem.  

Ainda assim, o que, a princípio, aparenta ser mais contundente para a menor 

credibilidade da publicidade se comparada à do consumidor online é exatamente a 

pouca transparência que parece guiar suas práticas. Por mais que o discurso publicitário 

seja controlado, no Brasil, por um sistema misto que engloba tanto esferas privadas 

(Conar
44

) quanto estatal, a convicção de que esse conteúdo é dotado de intenções 

persuasivas parece já criar certa resistência a ele. Existe sempre a desconfiança de que 

suas intenções de direcionamento para o consumo não teriam limites e os consumidores 

estariam sempre envolvidos numa intrincada malha persuasiva. Um exemplo disso é o 

quanto apenas os aspectos positivos das marcas costumam ser abordas pela mensagem 

publicitária, criando-se, assim, mais que uma versão compartilhada da realidade, uma 

realidade “irreal”. 

Contudo, recentemente empresas como a rede de culinária italiana Spoleto e a rede de 

fast-food McDonald’s investiram em ações que contrariam essa tradição. Em agosto de 

2012, um vídeo
45

 da série humorística “Porta dos Fundos”, ligada ao site Kibe Loco, foi 

publicado no YouTube satirizando o atendimento da Spoleto. Numa reação inesperada, 

a marca pediu que o primeiro vídeo tivesse o nome mudado para Spoleto
46

 e resolveu 

patrocinar outro vídeo
47

 da série, dando continuidade ao primeiro. Neste, diziam que tal 

falha no atendimento jamais deveria acontecer, mas que, algumas vezes, era algo que 

fugia do controle. Da mesma forma, pediam aos consumidores que haviam sido mal 

atendidos em um das lojas da rede que entrassem em contato com a Spoleto. A 

iniciativa gerou tanta repercussão que chegou a ser produzido um terceiro vídeo
48

, 

satirizando os dois anteriores para divulgar a coleção de pratos Pop Art criada pela 

marca. 

                                                           
44

 Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Órgão privado responsável pelo autocontrole 

e autorregulamentação da publicidade. 
45

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk. 
46

 Originalmente, o primeiro vídeo produzido pelo “Porta dos Fundos” chamava-se “Fast-Food”. 
47

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ. 
48

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=fGyt3sF3T7M. 

http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk
http://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ
http://www.youtube.com/watch?v=fGyt3sF3T7M
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Figura 8 Screenshot do vídeo produzido pela série "Porta dos Fundos" satirizando o atendimento da Spoleto. 

 

O caso da McDonald’s envolve a divulgação de um vídeo
49

 em junho de 2012 em que a 

diretora de marketing da empresa no Canadá responde a uma pergunta clássica de um 

internauta sobre a diferença entre o sanduíche real e a sua foto no cardápio. Numa 

sessão de fotografias dos sanduíches, seguida da edição das imagens, ela explica que 

nas fotos busca-se destacar os ingredientes para fora do pão, de forma que o consumidor 

conheça bem os ingredientes do sanduíche. O produto que chega à mão do consumidor, 

portanto, não seria diferente do que é mostrado nas fotos do cardápio. 

                                                           
49

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8. 

http://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8
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Figura 9 Anúncio da McDonald's em que o sanduíche real e o da fotografia do cardápio são comparados. 

 

Casos como esses da Spoleto e da McDonald’s são exceções à regra. Por tal razão, no 

fim das contas, fica a impressão de que é a transparência que há no discurso do 

consumidor online que parece faltar na publicidade. Tem-se a impressão de que resta 

sempre uma distância entre marca e consumidor, que a publicidade não está dizendo 

tudo e que isso que escapa é o que pode atrapalhar sua credibilidade. Uma vez que a 

mensagem é identificada como publicidade, a certeza de que seu conteúdo é persuasivo 

já criaria uma resistência mínima a ele. Por tal razão, a publicidade híbrida, como 

referido acima, teria uma certa vantagem diante das demais estratégias. 

 

2.4.3 “Perdi meu amor na balada” 

De forma a aplicarmos alguns dos elementos abordados ao longo deste capítulo, 

propomos analisar ação online “Perdi meu amor na balada”, da Nokia. Realizada pela 

agência Na Jaca para divulgação do aparelho celular Nokia 808 Pure View, a ação gerou 

bastante repercussão. Nossa intenção é verificar a aplicação de estratégias de 

credibilização da informação ao longo da ação e a forma como os consumidores foram 

convocados a participar. 
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Em 10 de julho de 2012, foi publicado no YouTube o primeiro vídeo
50

, no qual Daniel 

Alcântara supostamente convocava os internautas a ajudá-lo a encontrar Fernanda, uma 

moça que ele teria conhecido numa boate em São Paulo e por quem teria se apaixonado. 

Fora o primeiro nome e uma breve descrição da aparência da garota, Daniel não tinha 

muitas informações sobre ela e, por isso, a colaboração dos internautas seria 

fundamental. 

 

Figura 10 Screeshot do primeiro vídeo da ação da Nokia "Perdi meu amor na balada". 

Paralelamente, foi criada uma fanpage oficial no Facebook
51

, alimentada pelo perfil de 

Daniel e dos internautas que buscavam ajudá-lo, onde informações sobre a busca eram 

concentradas, assim como mensagens de incentivo ao rapaz. A campanha também 

envolveu anúncios no Facebook Ads
52

, e panfletos com o retrato-falado de Fernanda 

chegaram a ser espalhados por São Paulo. Até o fim da ação, ou seja, ao longo de uma 

semana, mais dois outros vídeos
53

 foram divulgados. O segundo apresentava Daniel 

seguindo uma suposta pista e indo surpreender, numa loja da Rua Oscar Freire, em São 

Paulo, alguém que seria Fernanda, mas se decepcionando ao constatar que não era a 

moça. Finalmente, no último vídeo o caso era resolvido. Através de uma foto tirada por 

                                                           
50

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=cOqqWBnAja0 (o vídeo original teve acesso 

restringido). 
51

 Disponível em: https://www.facebook.com/PerdiMeuAmorNaBalada. 
52

 Anúncios veiculados no próprio Facebook e que aparecem ao lado da linha do tempo dos usuários da 

plataforma social online. 
53

 O segundo vídeo foi removido após reivindicação de direitos autorais. Link para o terceiro vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=YgcBtQdB1t8 (o vídeo original teve acesso restringido). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cOqqWBnAja0
https://www.facebook.com/PerdiMeuAmorNaBalada
http://www.youtube.com/watch?v=YgcBtQdB1t8
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um amigo, usando o celular Nokia 808 Pure View, que promete garantir imagens com 

mais detalhe, foi possível identificar o número do telefone que Fernanda havia dado 

para Daniel anotado num pedaço de papel. Aqueles que tentassem ligar para o número 

que aparecia no vídeo (11 5108-4233) eram atendidos por Fernanda, funcionária da 

Nokia, e podiam ganhar brindes e descontos caso adquirissem o aparelho. 

 

Figura 11 Capa da fanpage “Perdi meu amor na balada” no começo da ação. 

O desfecho foi polêmico. A campanha teve um amplo alcance, com os vídeos juntos 

chegando a mais de 1 milhão de views, contudo alguns dos que se engajaram na busca 

de Daniel sentiram-se enganados ao descobrir que tudo não passava de publicidade. Por 

isso, a Nokia foi convocada a prestar esclarecimentos ao Conar e ao Procon-SP. A ação 

desrespeitaria o Código de Defesa do Consumidor por não deixar claro que, desde o 

começo, a busca por Fernanda tratava-se de uma iniciativa publicitária. 
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Figura 12 Exemplo de reação dos internautas após a Nokia assumir o "Perdi meu amor na balada". 

Segundo reportagem da revista Meio e Mensagem
54

, Daniel Alcântara e Fernanda 

Ribeiro realmente existem e são amigos da diretora da Na Jaca, Maria João Abujamra. 

Para ela, teria sido exatamente esse grau de realismo que a equipe tentou dar ao vídeo a 

razão do “sucesso” da ação. Mais de 500 mil pessoas teriam assistido ao primeiro vídeo 

nas primeiras 24 horas de publicação, integrando-o à lista dos mais vistos e mais 

compartilhados da semana. 

Contando com a solidariedade ou curiosidade das pessoas, incentivou-se o 

compartilhamento dos vídeos de Daniel, numa clara estratégia de viralização. Ainda que 

alguns internautas tenham suspeitado desde o início que se tratava de uma ação de 

publicidade, é bastante provável que o fato de Daniel parecer uma “pessoa como eu” 

tenha incentivado o público a engajar-se de forma mais desprendida na ação. Aqui, vê-  

-se já a aplicação de uma das duas estratégias para construir credibilidade a que 

Pratkanis e Aronson (1994) se referem: fazer-se passar por confiável ao mostrar que não 

quer influenciar. Aos olhos de alguns, Daniel era só um homem apaixonado tentando 

encontrar sua amada, e não alguém tentando vender um novo celular. Além de suas 

intenções e motivações parecerem bastante claras, sua identidade ainda poderia ser 

facilmente checada pelos seus perfis no Facebook
55

, Youtube
56

 e Google+
57

. O 

                                                           
54

 Disponível em:  http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/17/ 

Ascensao-e-queda-apos-repercussao.html. 
55

 Disponível em: https://www.facebook.com/dbalcant. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/17/%20Ascensao-e-queda-apos-repercussao.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/17/%20Ascensao-e-queda-apos-repercussao.html
https://www.facebook.com/dbalcant
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primeiro, em especial, apresentando atividades desde 2010, conferia à mensagem, além 

de uma credibilidade intrínseca, credibilidade extrínseca. A transparência a que se 

referem Huba e McConnel (2008) parecia presente. A postura e o discurso de Daniel 

pareciam coerentes e, como explica a retórica, credibilizavam-se mutuamente. 

Fora isso, considerando que a ação parece ter sido desenvolvida, sobretudo, para o 

Facebook (visto que não foi criado, por exemplo, um perfil de Daniel no Twitter), a 

partir da Teoria da Proeminência e da Interpretação de Fogg (2003) também é possível 

analisar a credibilidade que o conteúdo, inicialmente, emanou. Os vídeos chegavam aos 

internautas por compartilhamento de seus contatos, envolvendo uma temática que 

costuma chamar a atenção (relacionamentos amorosos), expunha um rapaz bem 

afeiçoado e ainda era um pedido de ajuda. Tais elementos parecem aumentar as chances 

de esse conteúdo ser proeminente, destacando-se entre os demais. Além disso, uma vez 

que o usuário buscasse mais informações sobre esse conteúdo, assistindo a outros 

vídeos ou verificando os perfis de Daniel, tudo parecia levar a uma interpretação de 

coerência, conferindo-lhe credibilidade. Claro que alguns sites de notícias e até outros 

usuários já levantavam suspeitas sobre o conteúdo se tratar de publicidade, mas, num 

primeiro momento, isso não passava de especulações. 

A estratégia de uma marca se passar por indivíduos dispondo de plataformas sociais não 

é nova. Tanto que já era esperado pela agência e pelo anunciante que a ação causasse 

desapontamento em parte do público. Contudo, se por um lado credibilizar o conteúdo 

fazendo com que o orador pareça não ter intenções suasórias (afinal, Daniel parecia ser 

uma “pessoa como eu”) é uma forma de diminuir a resistência do público ao conteúdo, 

por outro lado revelá-lo, posteriormente, como publicidade parece só incentivar uma 

maior rejeição ao discurso publicitário.  

Sendo assim, a dinâmica do “Perdi meu amor na balada” tende a reforçar a questão da 

distância que há entre o discurso publicitário das marcas e o consumidor. A falta de 

transparência se apresenta e, no fim das contas, uma estratégia de credibilização resulta, 

perante parte do público, em descrédito.  

  

                                                                                                                                                                          
56

 Disponível em: http://www.youtube.com/channel/UCMdj1lvJWBMGfDtaJzCf0Xw. 
57

 Disponível em: https://plus.google.com/u/0/101191635613885548034/posts. 

http://www.youtube.com/channel/UCMdj1lvJWBMGfDtaJzCf0Xw
https://plus.google.com/u/0/101191635613885548034/posts
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3. RECOMENDAÇÃO: A CREDIBILIDADE ATRAVÉS DE “PESSOAS COMO 

EU” 

De forma a diminuir a resistência ao seu discurso na Internet, a publicidade vem 

adotando estratégias que utilizam o consumidor como uma instância intermediária de 

credibilização. Ao incorporar recursos como os sobre os quais se baseia a publicidade 

híbrida, por exemplo, permite que, por meio do compartilhamento, o consumidor online 

divulgue seus achados na Rede, incluindo conteúdo publicitário e, a menos que exponha 

claramente o contrário, o endosse.  

O fato é que contar com o próprio consumidor online parece ir se estabelecendo como 

uma alternativa para superar a resistência ao conteúdo publicitário. Diante do imenso 

fluxo de informação disposto na Internet, o público precisa cada vez mais de guias que o 

auxiliem a direcionar sua atenção para aquilo que lhe pode ser relevante, incluindo as 

escolhas de consumo de seus pares. Agindo como curadores de informação digital uns 

para os outros, os consumidores podem aliar a força e a credibilidade da sua 

recomendação online ao discurso publicitário. A base dessa dinâmica estaria em tornar a 

mensagem publicitária mais tolerável não só por ela ser interessante e proporcionar uma 

experiência diferenciada, mas também por chegar até o consumidor por meio da 

recomendação de “pessoas como eu”: alguém em quem ele confia por ser conhecido ou, 

ainda, alguém que ele vê como modelo e com quem reparte características em comum, 

como algumas microcelebridades
58

, ou seja, “personas elevadas à condição de 

celebridades no seu microâmbito de atuação”
59

 na Internet (BRAGA, 2010, p. 6). Tal 

confiança só existe porque, ao menos à primeira vista, esses indivíduos não parecem 

visar à persuasão, e, por isso, sua mensagem pode ser recebida com menos defesas. 

Nesse sentido, vê-se uma transformação até mesmo no endosso (testemunhal) 

publicitário tradicional. Primeiramente porque todos aqueles que compartilham ou 

                                                           
58

 Cabe-nos uma justificativa com relação ao emprego do conceito de microcelebridade neste capítulo, 

uma vez que no primeiro capítulo havíamos utilizado webcelebridade. Na nossa visão, webcelebridade 

compreende todos os usuários comuns que conseguem obter destaque a partir de suas atividades nas 

plataformas sociais online ou que se mostram associados a algum conteúdo de sucesso nesses espaços. 

Trata-se, portanto, de uma definição mais geral. O conceito de microcelebridade de Braga (2010), por sua 

vez, abrange um nicho dentro desse grupo: usuários comuns que obtêm destaque na Rede por 

desenvolverem via plataformas sociais online atividades de tendência jornalística e literária. É esse grupo 

que costuma ser mais frequentemente associado às estratégias publicitárias. 
59

 Na nossa percepção, a autora utiliza o termo “personas” para definir as microcelebridades exatamente 

por considerar o quanto a subjetividade exposta por alguns indivíduos pode ser construída de forma 

favorável aos seus interesses.  
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curtem conteúdo publicitário tornam-se endossantes espontâneos. Depois, “pessoas 

como eu” de destaque na Rede, as microcelebridades, têm se transformado em 

embaixadoras de marcas dotadas de uma ação diferenciada tendo em vista seu principal 

meio de ação na Rede: replicar a mensagem publicitária. Não só suas imagens e 

credibilidade são associadas às marcas, como elas têm um papel importante na 

divulgação desse conteúdo via seus espaços de publicação, geralmente blogs e perfis no 

Facebook, Twitter e Instagram
60

. Ou seja, o que elas vendem são seu endosso e espaço 

na mídia online. 

Um ponto importante para entender esse cenário são as características das mídias 

através das quais as opiniões e recomendações dos consumidores ecoam e que, 

consequentemente, as estratégias publicitárias mais recentes vêm utilizando como 

espaço. Predominantemente, trata-se de mídias de função pós-massiva, ou seja, aquelas 

ligadas à “liberação do polo de emissão, conexão mundial, distribuição livre e produção 

de conteúdo sem ter que pedir concessão ao Estado” (LEMOS, 2009, p. 3). Alguns 

exemplos seriam as plataformas sociais online e formatos recentes de jornalismo 

cidadão e hiperlocal. Como coloca Lemos (2009), a existência das mídias de função 

pós-massiva, porém, não substitui ou destrói o poder das mídias de função massiva
61

, 

mais ligadas às mídias tradicionais; estas caracterizadas, principalmente, pela 

comunicação unidirecional dirigida às massas e pelo conteúdo homogêneo e controlado. 

As mídias de função pós-massiva
62

 se caracterizam por se ancorarem nas redes 

telemáticas e terem um conteúdo personalizável. São mídias de diálogo, e não só de 

informação. A conversação, portanto, se dá no próprio meio de produção e troca de 

conteúdos. É nesse sentido que, para o autor, a partir delas, engendra-se uma esfera 

conversacional de primeiro grau. 

Entre outros fatores, tal esfera engendrada pela progressiva adoção das mídias de função 

pós-massiva que fez brotar esse consumidor que se coloca, que está atento à 

                                                           
60

 Aplicativo que permite aos usuários tirar fotos, aplicar efeitos variados sobre elas e publicá-las, além de 

no próprio Instagram, em seus perfis nas plataformas sociais online. 
61

 Nesse sentido, vigora a lógica da “Lei da Reconfiguração” a que Lemos (2003) se refere, abordada no 

Capítulo 1. 
62

 As funções massiva ou pós-massiva estão menos ligadas às mídias em si do que à forma como elas são 

utilizadas. Como coloca Lemos (2009, p. 5), “um fanzine xerocado, circulando de mão em mão e 

produzido livremente, pode desempenhar função pós-massiva, enquanto um portal fechado na internet 

pode desempenhar funções massivas”. 
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recomendação de seus pares e ao qual a publicidade está tendo de se adaptar. Levando 

tais elementos em consideração, neste capítulo abordaremos a recomendação na Rede, a 

curadoria de informação digital e as estratégias de credibilização do discurso 

publicitário através de “pessoas como eu”. 

 

3.1 Recomendação na Rede: o valor da opinião de “pessoas como eu” 

Ainda que a nova esfera conversacional engendrada pela crescente utilização das mídias 

de função pós-massiva tenha potencializado a recomendação ligada ao consumo pelo 

número de opiniões a que podemos ter acesso e o alcance que nossas recomendações 

podem obter, esse comportamento não é recente. Uma vez que o consumo sempre foi 

um fenômeno social, todo indivíduo é influenciado por aquilo que os que o cercam 

pensam e compram (TRENDWATCHING
63

, 2011b). O comportamento de “ajuda de 

mercado”, termo que academicamente descreve a conduta de “pessoas comuns que 

ajudam umas às outras com decisões sobre o que comprar e de quem” (HUBA; 

MCCONNEL, 2008, p. 83), já é objeto de estudo desde meados do século XX. Segundo 

Huba e McConnel (2008), entre as décadas de 1960 e 1980, os pesquisadores 

confirmaram que, mesmo num período em que o crescimento das empresas era 

garantido a partir de um grande investimento em campanhas publicitárias, 40% da 

clientela de um varejista era atraída pela recomendação de outras pessoas. Os autores 

ainda apontam um estudo da década de 1980 que indicava que 9 entre 10 pessoas 

costumavam considerar a opinião de um amigo ao adquirir um produto durável. Nesse 

cenário, mesmo a opinião de desconhecidos ou amigos de amigos teriam peso 

considerável.  

Segundo Price, Feick e Guskey (1995), de uma maneira geral, ou seja, sem se restringir 

ao cenário de recomendação no ambiente digital, seriam três as pré-condições para o 

desenvolvimento do comportamento de ajuda de mercado: altruísmo, envolvimento com 

o mercado e tendências coletivistas de consumo
64

. O altruísmo, antes de tudo, estaria 

extremamente relacionado à empatia com o beneficiário dessa ajuda. De acordo com os 

autores, a empatia não se relacionaria apenas às circunstâncias situacionais, mas 
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 Empresa que pesquisa tendências de consumo. Link para o site: http://www.trendwatching.com. 
64

 Tradução nossa. 

http://www.trendwatching.com/
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também à orientação altruísta do indivíduo. Recomendamos produtos e serviços para 

outras pessoas pela intenção de beneficiá-los e, dessa forma, expressamos nossos 

valores internos. O envolvimento com o mercado está ligado ao interesse continuado em 

atividades relacionadas ao mercado, como forma de expressar-se e exibir um 

autoconceito de si, promovendo, assim, o crescimento da relevância pessoal. Afinal, tal 

atitude fomenta a empatia e a crença de que aquele que recomenda realmente pode 

diminuir a aflição do consumidor a quem ajuda. Nesse sentido, alguém que é um 

aficionado por artigos eletrônicos, por exemplo, e que se dedica a conhecer bem os 

lançamentos do mercado e ajudar outras pessoas na escolha desses bens tem esse 

comportamento não só por altruísmo, mas para reforçar um conceito sobre si mesmo. 

Finalmente, conforme Price, Feick e Guskey (1995), as tendências coletivistas de 

consumo de cada indivíduo dizem respeito ao comprometimento com a cooperação e os 

objetivos comuns do grupo; e também com o policiamento do mercado de forma que o 

bem comum seja assegurado. 

Huba e McConnel (2008), buscando transpor e esmiuçar esses elementos apontados por 

Price, Feick e Guskey (1995) para a realidade de recomendação na Rede, apontam 

quatro razões que explicam o envolvimento das pessoas em comportamentos de ajuda 

de mercado. Igualmente, altruísmo é apontado pelos autores como o que moveria os 

consumidores altamente engajados na Rede ― os citizen marketers ― a recomendarem. 

Natureza ou educação são os motivos que levariam tais consumidores online a sentirem 

a necessidade de oferecer algo aos demais, impedindo que se envolvam em más 

experiências. Outra razão é a finalidade pessoal: uma marca, produto, empresa ou 

mesmo pessoa podem alimentar o potencial criador do citizen marketer levando-o a se 

manifestar e, assim, conduzir a uma conceitualização de quem ele é. Uma marca X é tão 

importante para o consumidor e diz tanto sobre ele que ele se sente impelido a falar 

sobre ela. Ao divulgar esse conteúdo, ele está mostrando uma parte de si mesmo.  

A crença e dedicação ao bem comum também perpassam as razões que Huba e 

McConnel (2008) apresentam para justificar o comportamento de ajuda de mercado. 

Para eles, os consumidores online acreditariam que um mundo pode ser um lugar 

melhor e, ao divulgar informações relativas ao consumo, contribuiriam para isso. Por 

fim, seria o status também um motivo pelo qual as recomendações são feitas. Segundo 

os autores, é ele que move todas as nossas ações, inclusive as compras e a noção de 



 

 

88 
 

valor próprio. “Os comportamentos que ajudam o mercado reafirmam ou aprimoram o 

valor que se tem nas redes sociais [digitais]. O status aprimora nossas chances de 

fazermos conexões e obtermos sucesso” (HUBA; MCCONNEL, 2008, p. 86).  

Uma vez envolvido no comportamento de ajuda de mercado, segundo Huba e 

McConnel (2008), o consumidor online pode encontrar um grande público para as suas 

recomendações, mas isso não seria determinante para que ele seja influente. A 

influência de um citizen marketer estaria muito mais ligada à autenticidade de suas 

mensagens. Para os autores, o fato de tais mensagens serem criadas e divulgadas de 

forma desassociada do marketing das empresas (podemos até dizer que transparecendo 

as motivações e interesses de seus enunciadores) as imbui de autenticidade e contribui 

para a autoridade do consumidor online engajado. Trata-se, contudo, de uma autoridade 

dinâmica, baseada na produção e, acrescentaríamos, na curadoria constante de conteúdo, 

no propósito dessa atividade e na interação consistente com o público. A nosso ver, a 

emergência de consumidores online como autoridades dinâmicas está extremamente 

relacionada às características das mídias de função pós-massiva. A liberação do polo de 

emissão, aliada à possibilidade de interação, fomenta uma esfera de conversação de 

primeiro grau extremamente ativa na qual todos podem contribuir com seus 

conhecimentos, em tese, para promoção do bem-estar geral. Nesse cenário, alguns se 

destacam tornando-se autoridades, mas diferentemente do que ocorre nas mídias de 

função massiva, não estáticas, uma vez que estão envolvidos numa produção contínua 

relativa ao consumo ou não de determinada marca ou produto. 

Sendo assim, é possível notar que as novas condições comunicacionais estão nos 

levando a dinâmicas de recomendação cada vez mais sofisticadas e fortes. Nesse 

sentido, as opiniões de fãs, “amigos” e seguidores, ou seja, o fator F
65

 

(TRENDWATCHING, 2011b) é cada vez mais importante. De acordo com a 

Trendwatching (2011b), a importância do fator F reside no fato de ele, teoricamente, 

oferecer uma arena de consumo muito mais interessante do que a do passado. Antes,  

os consumidores ou tinham que gastar tempo e esforço infinitos para 

descobrir o melhor do melhor ou tinham que confiar em fontes 

distantes, desconhecidas ou em que não confiavam (leia: originadas 
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 Termo desenvolvido pela Trendwatching (2011) para tratar da influência de amigos (friends), fãs (fans) 

e seguidores (followers) nas decisões de compra dos consumidores online. 
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pela marca) e, portanto, que eram potencialmente não confiáveis ou 

irrelevantes (TRENDWATCHING, 2011b, online). 

Com relação a isso, é importante fazer uma ressalva. Ainda que, obviamente, 

recomendações vindas de conhecidos ― ou seja, daqueles com quem se mantém uma 

relação que ultrapassa o ambiente digital ou cujo laço mesmo nesse ambiente é muito 

forte ―, seguidas das de microcelebridades tendam a ter um poder influência maior, 

não acreditamos que a recomendação de desconhecidos possa ser invalidada. É preciso 

considerar que alguns nichos de produtos e serviços não geram um grande número de 

comentários. Nesses casos, o consumidor que busca orientação poderá se deparar com 

opiniões de desconhecidos e se basear nelas, ainda que parcialmente, para tomar sua 

decisão de compra. Fora isso, como coloca a retórica, outro elemento para determinar a 

credibilidade, além do ethos do orador, é a própria mensagem. Então, mesmo o orador 

sendo desconhecido, se sua mensagem de recomendação for bem construída, ela pode 

obter um nível de influência interessante.  

Retomando a questão do fator F, o relatório da Trendwatching (2011b) aponta maneiras 

como a rede social que o usuário mantém online podem influenciar seu modo de 

consumo. Dentre elas, destacamos quatro: 

1. Os consumidores online mantêm uma curiosidade constante sobre o que sua rede 

de contatos consome, seja sob a forma de leitura, música, comida, viagem, 

informação etc., uma vez que tais bens ou serviços, com frequência, são 

elementos que eles gostariam de consumir. Por essa razão, os consumidores 

adotariam comunidades, ferramentas e aplicativos que lhes permitiriam conhecer 

plenamente e descobrir as escolhas de seus amigos, fãs e seguidores. Um 

exemplo dessas ferramentas seria o Pinterest
66

, plataforma social online que 

permite ao usuário criar quadros nos quais é possível reunir imagens e vídeos de 

seu interesse. É curioso notar que um dos quadros que são automaticamente 

sugeridos ao usuário ao criar sua conta tem a temática “Produtos que eu amo” 

(Products I love). 
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 Link para o site: www.pinterest.com. 

http://www.pinterest.com/


 

 

90 
 

 

Figura 13 Screenshot das publicações feitas no Pinterest na categoria Produtos que eu amo. 

2. Atualmente, os consumidores online têm a possibilidade de acessar, via 

determinados sites, resenhas personalizadas e recomendações de sua rede. A 

integração de algumas plataformas sociais online a sites de marcas permite 

visualizar quais produtos foram aprovados, recomendados e comprados por seus 

amigos. Isso não significa que a descoberta, como colocado acima, seja menos 

interessante, apenas que as marcas, atentas às novas dinâmicas de 

recomendação, têm incorporado aos seus ambientes e estratégias mecanismos 

que incentivam e facilitam a atividade. Como exemplo, poderíamos apontar o 

projeto eBay Social Shopping. Em dezembro de 2012, a empresa de comércio 

eletrônico eBay
67

 instalou uma loja física em Convent Garden, Londres, baseada 

em recursos digitais e interativos. A intenção era unir o atômico e o virtual e se 

beneficiar do fator F através das recomendações de produtos via Facebook, 

Twitter e Instagram. A partir do cruzamento de informações sobre os conteúdos 

publicados e visualizados nessas plataformas sociais online mais as buscas feitas 

no site do eBay, foi possível criar um indicador, em tempo real, do que as 

pessoas gostariam de ganhar no Natal. 
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 Link para o site: http://www.ebay.com/. 

http://www.ebay.com/
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Figura 14 EBay Social Shopping em Londres. 

3. Os consumidores online têm exposto via plataformas sociais online suas 

intenções de compra e buscado o feedback personalizado de seus contatos. As 

pessoas estariam questionando seus contatos de forma direta antes da decisão de 

compra. A Trendwatching (2011b) ainda destaca que, pelo fato de haver um 

número crescente de consumidores preocupados com a construção e manutenção 

de sua reputação online, a qualidade das respostas estaria se tornando cada vez 

melhor. Isso, certamente, está relacionado ao status e a finalidade pessoal como 

algumas das motivações para o desenvolvimento do comportamento de ajuda de 

mercado, como visto acima. 

4. A experiência da compra se torna cada vez mais social, ainda que o consumidor 

e seus interlocutores não estejam espacialmente juntos. Graças a aplicativos e 

outras ferramentas, via plataformas sociais online, o consumidor pode 

compartilhar de forma fácil e rápida suas aquisições mais recentes. Um exemplo 

é a plataforma social online Mine, disponível em formato de aplicativo para 

iPad, iPod e iPhone. Lançado no final de 2012, ele permite aos usuários 

compartilhar o que acabaram de comprar. É possível tanto postar 

individualmente os itens quanto importar o histórico de compras de sites tais 
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como Amazon
68

 e iTunes
69

. As publicações do usuário ainda podem ser 

compartilhadas via Twitter, Facebook e Tumblr
70

. 

 

Figura 15 Screenshot de uma publicação no Mine. 

Como se pode notar, boa parte da atual dinâmica de recomendação se baseia no fato de 

os consumidores online estarem atentos a outros que funcionam como guias. Trata-se, 

portanto, de descobrir ou manter-se aberto para identificar social-lites 

(TRENDWATCHING, 2011a), ou seja, consumidores online que se tornam curadores 

ao divulgar, remixar, compilar, compartilhar e recomendar “conteúdos, produtos, 

compras e experiências de uma maneira ativa, tanto para seus amigos quanto para um 

público mais amplo” (TRENDWATCHING, 2011a, online).  

De tal forma, é possível afirmar que a curadoria de informação digital é um ponto 

importante para compreender a recomendação na Rede. Não por acaso, o incentivo ao 
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 Empresa de comércio eletrônico americana. Link para o site: www.amazon.com. 
69

 Loja de mídia digital operada pela Apple, onde é possível adquirir músicas, filmes, ebooks e 

aplicativos. 
70

 Plataforma social online que se aproxima do formato de um blog, mas numa versão mais simplificada. 

Link para o site: https://www.tumblr.com/. 
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compartilhamento de conteúdos publicitários por “pessoas como eu” que agem como 

curadoras tem sido uma das formas que a publicidade tem encontrado para credibilizar o 

seu discurso. 

3.2 Curadoria de informação digital: a mediação na Rede  

Originalmente, o termo “curadoria” advém do campo jurídico. Ele abrange a atividade 

desempenhada pelo cidadão responsável por gerir os bens ou negócios daqueles que se 

encontram impossibilitados de fazê-lo (menores de idade, doentes mentais, inválidos 

etc.). Ainda assim, é ao mundo das artes que o vocábulo costuma ser mais amplamente 

associado. Numa acepção mais tradicional, a curadoria trata-se da atividade do curador, 

profissional que tem sob seus cuidados um museu ou, ainda, uma coleção. De acordo 

com Sousa (2007), porém, esse caráter museográfico do curador de arte já teria sido 

extrapolado. Atualmente, a sua atuação estaria ligada de maneira primordial à 

visibilização e circulação de trabalhos artísticos. Ainda caberia ao curador um papel de 

orquestrador. A multiplicidade da arte contemporânea exige uma cartografia das obras, 

ou seja, que a seleção e reunião delas em exposições estejam ancoradas em conceitos 

que permitam uma melhor fruição artística. 

No que se refere à curadoria no âmbito da comunicação, mais especificamente na 

Internet, ela estaria relacionada a uma tentativa de administração do fluxo de 

informação a partir de interesses singulares e adição de novos valores. “No momento 

em que a informação passa a ser excessiva, o fato de alguém nos dizer “preste atenção 

nisso, e não naquilo” dá a este alguém o status do que está se chamando atualmente no 

campo da comunicação como ‘curador’” (RAMOS, 2012, p. 12). No presente estágio de 

desenvolvimento da Internet, como aponta Vaz (2000), os usuários estariam lidando 

com a angústia e a dificuldade do limite do ilimitado que é a Rede: tem-se um meio 

repleto de informações, mas tempo e cognição limitados para dar sentido a elas. Os 

mediadores emergem nessa conjuntura de demasia informacional e carência de atenção 

como facilitadores do acesso dos usuários às informações que lhes são relevantes. Tais 

mediadores ― profissionais como jornalistas ou usuários comuns que compartilham 

“achados” com a sua rede de contatos ―, ao buscarem, organizarem e divulgarem essas 

informações ligadas a interesses específicos e sob a sua perspectiva, desenvolvem a 

atividade de curadoria de informação digital.  
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Como é possível notar, vemo-nos diante de um objeto cuja essência está na mediação, 

fenômeno já amplamente estudado, em especial com relação aos meios de comunicação 

de massa. Possivelmente devido ao crescente surgimento de recursos capazes de 

promover a personalização dos fluxos de informação na Rede, a discussão tenha sido 

retomada. Levando-se em conta a estrutura descentralizada e interativa da Internet e seu 

potencial de comunicação todos-todos, tal resgate é notadamente curioso. Afinal, pelo 

menos em tese, a Rede seria um meio que prescinde de intermediários. Segundo Vaz 

(2001), o que a Internet proporcionou, porém, foi a crise de um tipo de mediador e o 

surgimento de outros. 

O fato é que esses tipos de mediação emergentes têm transformado as formas de contato 

do usuário com a informação, inclusive com a publicidade na Internet. Por tal razão, 

essa dinâmica é um passo importante para a compreensão da recomendação de marcas, 

produtos e mesmo de conteúdo publicitário em si sob a forma de ações na Rede. 

 

3.2.1 A mediação e a topologia das redes 

O termo “mediação”, de acordo com Davallon (2007), é dotado de uma heterogeneidade 

de aplicações, o que dificulta o seu emprego de forma operativa. Na tentativa de 

catalogar as diversas conceituações que o termo assume, a definição apontada pelo autor 

como de uso mais corrente diz respeito à “ação de servir de intermediário ou de ser o 

que serve de intermediário” (DAVALLON, 2007, p. 6). Tal ação estaria ligada à relação 

ou interação entre duas instâncias de níveis diferentes para obtenção de algo a mais, 

como um estado mais satisfatório.  

De forma a ilustrar esse conceito, Davallon (2007) cita um exemplo empregado por 

Breton (1997): o jornalista. Ao servir de intermediário entre um entrevistado e o 

público, por exemplo, ele agiria como um mediador, aproximando atores separados 

socialmente, logo, em instâncias diferentes, e promoveria a facilitação da comunicação. 

Isso nos leva a crer que tal estado mais satisfatório, ao qual o autor se refere como 

produto da mediação, nesse caso, seja a obtenção de certo nível de igualdade com 

relação à informação. Após a mediação, a informação é compartilhada pelas duas 

instâncias. Como endossa Vaz (2001) a partir de Boltanski (1993), o jornalista cria 
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redes. Ainda que os indivíduos envolvidos continuem carregando suas determinações de 

local e classe, eles passam a pertencer a uma extensa comunidade criada pela 

informação compartilhada. 

Contribuindo para o estudo da mediação relacionada à comunicação, Vaz (2001) traça 

as principais diferenças entre o que chama de forma moderna de mediação, ligada aos 

meios de comunicação de massa, e as formas de mediação na Internet. A primeira se 

caracterizaria pela criação de uma rede que tende à centralização. Os meios de 

comunicação de massa tornam-se “nós” que acumulam a decisão de selecionar e 

produzir as informações que chegarão a muitos e pelos quais o que é de interesse 

comum deve passar. Sendo assim, a topologia da rede que o profissional de 

comunicação tece “seria singularizada pela presença de centros, pela informação em 

comum e por canais fixos e fechados de distribuição de mensagens” (VAZ, 2001, p. 

48). Devido às peculiaridades do espaço público e das tecnologias de comunicação, a 

forma moderna do mediador é a do especialista em interesse geral, cabendo a ele 

selecionar, produzir e difundir informações que interessem ao maior público possível. O 

mediador moderno poderia aparecer como aquele que representa o bem comum ou, 

ainda, aquilo que muitos desejam. 

O autor leva a entender que a própria definição contemporânea de rede ― que remete a 

uma série de transformações ocorridas entre as décadas de 60 e 90 do século passado e 

que resgata o conceito matemático da Teoria dos Grafos
71

 ― já permitia antever e 

explicar a ansiedade e esperança pelas mudanças que a Internet provocaria nos níveis da 

comunicação e sociabilidade. “A rede é a estrutura mínima de ordem, singularizada por 

sua tolerância à diversidade social e temporal” (VAZ, 2001, p. 50). A Internet, como 

rede, carrega a promessa de igualdade e liberdade. Para o autor, isso ainda é reforçado 

pelo avanço nas tecnologias de produção, processamento e difusão de informações. 

Como meio da comunicação, ela promove uma ruptura com a distribuição hierárquica 

entre produtores e receptores. A cada ator na rede, a cada nó, cabe produzir e distribuir 

conteúdo.  
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 “Um grafo é [...] a representação de uma rede, constituída de nós e arestas que conectam esses nós. A 

Teoria dos Grafos é uma parte da matemática aplicada que se dedica a estudar as propriedades dos 

diferentes tipos de grafos. Essa representação de rede pode ser utilizada como metáfora para diversos 

sistemas” (RECUERO, 2009, p. 20). 
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Tal conjuntura configura o que Lemos (2009) chama de liberação do polo de emissão. 

Isso, juntamente com a conexão planetária de informações e pessoas possibilitada pela 

Internet, culminou na reconfiguração da paisagem comunicacional e caracteriza uma 

nova esfera comunicacional. De acordo com o autor, trata-se uma nova forma de 

consumo, produção e distribuição da informação por meio de mídias de funções pós-     

-massivas, ou seja, de diálogo, conversação. 

É nesse cenário que surge um novo tipo de mediador. Vaz (2001) acrescenta que a 

Internet, apesar de ter como princípio a promoção da proximidade, instaura uma 

distância cognitiva inerente ao próprio crescimento da rede. Cresce o número de 

usuários, de conexões entre eles, de conteúdo disponível. Assim, atingimos um nível em 

que temos consciência da disponibilidade de algo que nem sabemos como encontrar. O 

excesso de informação e a escassez de tempo se colocam como um limite. O mediador, 

então, emergirá como um filtro diante dessa abundância de informações, o que, segundo 

Vaz (2001), já torna sua atuação diferente da do mediador ligado aos meios de 

comunicação de massa.  

O mediador na Internet aparenta-se a um corretor que aproxima os 

singulares em sua singularidade. [...] O mediador será aquele que não 

apenas facilita as expressões individuais, mas também permite a cada 

um encontrar seu público (VAZ, 2001, p. 53). 

O mediador está ligado à satisfação de desejos singulares, como pode ser notado no 

caso de buscas por informações, bens ou serviços. Nesse aspecto, além de agilizar o 

acesso ao que se busca, ele credibiliza os resultados apontados. Profissionais como 

jornalistas também podem agir como mediadores ao indicar, através de links no texto, 

um determinado percurso que o usuário pode seguir e ter acesso a certas preciosidades. 

Os requisitos para a mediação na Internet, de acordo com o autor, a dedicação e a 

curiosidade para percorrer o ciberespaço, estariam multiplicando os filtros. Vários 

usuários estariam se engajando nessa atividade, colecionando seus achados e 

divulgando-os em páginas pessoais, em plataformas sociais online, comunidades, fóruns 

etc. De tal forma, gera-se uma rede de pessoas que se aproximam por afinidades e 

interesses em comum. 

Como é possível notar, a percepção do mediador na Internet de Vaz (2001) abrange três 

diferentes tipos de agentes que funcionam como filtros: ferramentas baseadas em 
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algoritmos, como sites de busca; profissionais de comunicação, como jornalistas, e 

usuários comuns engajados na busca por determinado nicho de informação; e 

compartilhamento. Essa noção, ainda que não seja exatamente igual, é bastante próxima 

do que se convencionou chamar de “curadoria de informação digital”.  

3.2.2 A curadoria de informação digital 

Em julho de 1945, Vannevar Bush, inventor, engenheiro e político americano, publicou 

o artigo “As we may think”, no qual tratava das dificuldades de registro e acesso a todo 

conhecimento humano já coletado até então. 

Pode haver milhões de ideias brilhantes no registro das ideias 

humanas e das experiências em que se baseiam essas ideias. Mas se só 

conseguirmos encontrar uma dessas ideias por semana, nossa 

capacidade de absorvê-las e sintetizá-las não acompanhará sequer o 

ritmo em que novas ideias são produzidas (BUSH, 1945, online). 

Nesse texto, o autor anuncia o Memex
72

, máquina que funcionaria como uma extensão 

da memória humana, obviamente num momento em que o computador e a Internet não 

existiam. Ele armazenaria uma grande quantidade de informações de forma simples e 

facilmente alcançável. Sua principal característica seria relacionar dados, tal qual o 

pensamento humano faz, ou seja, por meio de associações.  

Para Bush, a utilidade de um registro de ideias depende de um cuidadoso abastecimento, 

extensão contínua e, principalmente, consulta frequente. Através da criação de 

associações ou, nas palavras do autor, trilhas entre as informações, o Memex facilitaria 

a consulta a elas. 

O inventor americano ainda previa que tal possibilidade de criar associações faria surgir 

uma nova profissão, a daqueles que se encarregariam de criar trilhas úteis entre um 

grande volume de registros comuns. Entendendo tais criadores de trilhas como agentes 

capazes de reunir informações relevantes, que se relacionam por um determinado tema 

ou objetivo e se complementam, não é difícil perceber que as fundações do que se 

chama hoje de curadoria de informação digital, ancorada pela Internet, podem ser 

encontradas nas ideias de Bush.  
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 Tal equipamento imaginado por Bush é visto como precursor do hipertexto. 
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Para Bloomstein (2011), a atividade da curadoria diz respeito à filtragem de informação 

para propósito, lugar, tempo e audiência específicos. Há uma ação de recontextualização 

e organização da informação de maneira que o público tire um sentido disso. Tomemos 

como exemplo a comunidade online formada a partir dos fóruns do portal E-familynet
73

, 

composta, sobretudo, por mães interessadas em discutir assuntos ligados à gravidez e à 

maternidade. Digamos que surja uma discussão sobre bebês com intolerância a lactose. 

Um dos membros da comunidade que encontre um post com uma resenha sobre uma 

nova marca de leite de soja lançada no mercado e republique essa informação no fórum, 

compartilhando-a com os demais usuários, estará agindo como um curador. Tal post ― 

publicado originalmente, por exemplo, num blog dedicado a alimentação vegetariana ― 

ao ser compartilhado no fórum de mães por uma usuária que o avaliou e considerou 

relevante, é dotado de um novo valor e perspectiva. 

Disso surge outro ponto importante do conceito de curadoria: “a curadoria caracteriza-  

-se por agregar valor (à informação) a partir de seres humanos que adicionam seu 

julgamento ao que está sendo reunido e organizado”
74

 (ROSENBAUM, 2011, p. 3). 

Tanto Rosenbaum (2011) como Bloomstein (2011) e Beiguelman (2011) defendem que 

a curadoria está relacionada à ação humana de seleção e avaliação de um determinado 

conteúdo produzido por um terceiro, seguido da sua replicação. Nisso, residem as 

diferenças entre curadoria de informação digital e agregação, assim como entre 

curadoria de informação digital e mediação na Internet, conforme propõe Vaz (2001). 

De acordo com a percepção de Vaz (2011) sobre mediação na Internet, agentes de 

software, ou seja, baseados em algoritmos, como serviços de busca tais como Google
75

; 

sistemas de lojas online capazes de indicar produtos aos consumidores, como o da 

Amazon; e, até mesmo, serviços mais específicos para criação de coleção de 

informações como o Scoop.it
76

 poderiam ser entendidos como agentes mediadores. 

Porém, do ponto de vista dos autores que abordam mais especificamente a curadoria de 

informação digital, essas ferramentas, filtros e plataformas estariam ligadas à agregação, 
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 Link para o site: http://www.e-familynet.com/. 
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 Tradução nossa. 
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 O site de busca mais acessado do mundo. Atualmente, as buscas já oferecem resultados personalizados, 
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e não à curadoria. Eles reúnem um volume de informação e dados, mas não são capazes 

de relacioná-los, de identificar as pequenas nuanças e qualificá-los. Isso só cabe ao 

agente humano ― “humanos são curadores”
77

 (ROSENBAUM, 2011, p. 4). Fazendo 

um paralelo com o conceito de curador de arte, o curador de informação seria aquele 

que, diante da multiplicidade de conteúdos publicados na Internet, consegue selecionar 

alguns, criar trilhas entre eles e reuni-los sob uma determinada perspectiva que lhes dote 

de um valor além do original. 

Com relação aos curadores, é possível diferenciá-los entre profissionais e amadores. O 

curador profissional abrange tanto jornalistas como outros profissionais envolvidos na 

filtragem de informação com um objetivo específico, como, por exemplo, a promoção 

de uma marca. De forma a ilustrar isso melhor, podemos apontar perfis criados no 

Twitter em nome de uma marca e que, naquele espaço, indicam conteúdos produzidos 

por outros usuários, mas ligados ao seu universo. Por exemplo, o perfil no Twitter da 

Baterias Moura
78

, fabricante de baterias para automotivos, motocicletas e barcos, filtra 

informações relacionadas ao trânsito, manutenção de veículos e afins. Esse tipo de 

atuação das marcas é especialmente curioso, pois as transforma em guias na Rede, 

direcionando os consumidores aos conteúdos que lhe interessariam. Algo que, sem 

dúvida, contribui para a formação de uma imagem marcária positiva. 

 

Figura 16 Exemplo de publicação da Baterias Moura no Twitter ligado à curadoria de informação digital.79 

Retornando à questão informativa, de distribuição de notícias e atuação do jornalista na 

Rede, em alguns casos é difícil estabelecer limites entre uma atuação profissional e 
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 Disponível em: https://twitter.com/bateriasmoura/status/290889823638671361. 
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amadora. Canavilhas (2010) aponta que a filtragem e indicação de notícias feitas pela 

web, através de blogs, sites pessoais e perfis em sites de redes sociais, por além dos 

próprios profissionais da mídia estariam transformando alguns usuários em novos 

gatekeepers
80

. Essa atividade Bruns (2003) denomina de gatewatching. “Em outras 

palavras, gatewatchers ― indivíduos que praticam gatewatching ― divulgam notícias 

(indicando as fontes) em vez de publicá-las (desenvolvendo um relato aparentemente 

completo a partir das fontes disponíveis)”
81

 (BRUNS, 2003, p. 35). Os gatewatchers, 

porém, quando não profissionais, são usuários que possuem algum destaque e que 

contribuem na construção das trilhas de informação. 

Por fim, os curadores amadores seriam os usuários comuns, “pessoas como eu” que 

buscam, organizam, recontextualizam e compartilham conteúdos relacionados a seus 

interesses com os demais que compõem sua rede online adicionando sua perspectiva. 

Eles têm uma função importante na educação em torno desses temas e, seja 

intencionando simplesmente compartilhar conhecimento ou se firmar como referência, 

sua atividade é de grande importância na dinâmica das plataformas sociais online.  

 

3.2.3 O incentivo ao compartilhamento na Rede e a curadoria feita por “pessoas 

como eu” 

Atuar como curador é um dos comportamentos que os usuários podem assumir diante 

do fluxo de informação corrente na Internet. De acordo com Solis (2011), as outras duas 

possibilidades de destaque
82

 seriam a criação e o consumo. É importante dizer que 

nenhum usuário assume um desses comportamentos de forma exclusiva. Eles estão 

sobrepostos, mas, claro, de acordo com o perfil do indivíduo, uma ou outra postura pode 

ser predominante.  
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 Ainda que com menos ênfase, ao tratar dos comportamentos adotados pelos usuários diante do fluxo de 
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digeratis são aqueles que formam a vanguarda do mundo digital, logo, têm um papel importante, 

funcionando como “guias” das tendências em plataformas sociais online. 
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O criador dedica seu tempo e esforço ao desenvolvimento de conteúdo novo que 

expresse sua opinião e à construção de audiência. Mesmo num cenário em que 

plataformas caracterizadas por publicações mais curtas, como o Twitter e o Facebook, 

se destacam, usuários criadores ainda formam um grupo muito pequeno. O consumidor, 

por sua vez, lê, escuta e assiste conteúdos produzidos por outros e disponíveis na Rede, 

mas sem ao menos engajar-se em comentários ou replicá-los. Sem dúvida, esse é o 

comportamento mais adotado pelos usuários. Entre esses dois grupos, situa-se o dos 

curadores, usuários que estão entre as instâncias de produção de conteúdo e de 

consumo. Por divulgar conteúdo produzido por outros, ele não chega a ser um criador 

― a sua atividade de criação se restringe a, no máximo, um comentário sobre o objeto 

que compartilha, ou seja, à adição de sua perspectiva ―, mas não é apenas um 

consumidor.  

 

Figura 17 Diagrama representando os comportamentos adotados pelos usuários diante do fluxo de informação 

na Internet (Fonte: SOLIS, 2011, online). 

Para Solis (2011), as experiências dos usuários são a energia vital das mídias sociais ou, 

como preferimos, plataformas sociais online, por isso a facilidade de compartilhamento 

de conteúdos nesses espaços é primordial. Tais conteúdos compartilhados são os 

geradores de atividades, interações. Logo, garantem o dinamismo das redes criadas e 

seu crescimento e evolução. As plataformas sociais online incentivam o 

compartilhamento e recompensam isso por meio de aprovações e reações (“Curti” no 

Facebook, RT no Twitter, comentários etc.). A recompensa maior para a replicação de 

objetos interessantes, porém, é a ampliação do número de conexões, amigos, 

seguidores. 
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O compartilhamento altera a dinâmica de relacionamento e as redes sociais online. “O 

que era um reflexo digital das pessoas que conhecíamos se transforma em grupos 

conectados que também incluem pessoas que compartilham dos nossos interesses”
83

 

(SOLIS, 2011, online). As redes sociais se transformam no que Solis (2011) chama de 

nicheworks. Enquanto a rede social online baseia-se nas conexões online que os 

indivíduos mantêm, os nicheworks tratam-se de redes de interesses específicos, 

formadas por usuários vinculados por temas expressos em público com recorrência.  

A evolução das redes sociais em redes de interesse prepara o terreno 

para uma série mais eficiente e conectada de redes que combinam 

contexto e atenção. Redes de interesse conectam indivíduos às pessoas 

e às informações que mais se alinham com vários temas focados
84

 

(SOLIS, 2011, online). 

O curador funciona como um guardião de seus nicheworks. Por meio da busca, 

organização e compartilhamento de conteúdos que julga relevantes, promovendo uma 

recontextualização dos mesmos, ele mantém a integridade e vitalidade de suas redes de 

interesse e das conexões que as definem. Um nichework provém de informação 

qualificada, detalhada e atualizada exposta de forma atraente. Isso, para Solis (2011), 

seria a arte do curador. Através de sua atividade, ele promoveria a colaboração, 

interação e, igualmente, a educação em torno dos temas que lhe são importantes. 

O usuário comum como curador, então, é um agente mediador que se encaixa na 

definição de mediador na Internet de Vaz (2001). Ele aproxima singulares a partir de 

suas características e interesses específicos. Além disso, tem uma atuação importante no 

fluxo de conhecimento. Como explica Barreto (1998), a publicização do conhecimento 

produzido é essencial para sua validação e socialização. O curador tem um papel 

catalisador na dinâmica das redes, promovendo a circulação de objetos e, como 

consequência disso, o compartilhamento de conhecimento, interações e, claro, a criação 

de conteúdo.  

A curadoria feita por “pessoas como eu” não deixa de ser uma faceta do comportamento 

do consumidor online. Ao compartilhar conteúdos, fazê-los circular e incitar discussões 

sobre ele, o que o curador também promove é um tipo de recomendação e endosso 

daquele conteúdo. Resumidamente, o consumidor online que age como curador de 
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informação digital fomenta um nichework formado por twinsumers, ou seja, 

“consumidores com padrões de consumo semelhantes e que, por isso, são fontes 

valiosas para recomendações a respeito do que comprar e experimentar” 

(TRENDWATCHING, 2011a, online). Ao compartilhar uma compra recente ou, ainda, 

um conteúdo publicitário que julgou interessante, o que o consumidor online faz é 

convocar aqueles que acompanham suas publicações a darem sentido àquele elemento, 

partindo do seu veredito de que aquilo é válido de atenção. Atuar como curadores é 

interessante aos consumidores online, como vimos, entre outros motivos, pelo status 

que gera. Se sua atuação é interessante, relevante e dotada de utilidade, tais curadores 

serão valorizados. 

Sendo assim, a curadoria de informação digital é algo que traz benefícios para o 

curador, que a partir dessa atividade pode construir uma reputação e obter destaque; 

para os demais consumidores online, por terem acesso mais fácil à recomendação de 

conteúdos que podem ser de seu interesse; e, atualmente, também para a publicidade. A 

partir da prática do compartilhamento, o consumidor online que divulga conteúdo 

publicitário ― seja ao participar de alguma ação que gera uma mensagem automática 

publicada em seu perfil em plataformas sociais online, seja ao deliberadamente indicar 

esses conteúdos através desses meios ― associa sua credibilidade a eles. Nesse sentido, 

funciona como uma instância intermediária de credibilização do discurso publicitário, 

endossando-o. O fato de serem usuários comuns, “pessoas como eu”, os responsáveis 

por essa prática de curadoria relacionada à publicidade só beneficia a iniciativa. Dessa 

forma, a intenção persuasiva parece mais sutil, ainda que esteja presente, uma vez que o 

conteúdo publicitário não está vindo diretamente do anunciante, mas mediado por 

alguém teoricamente sem intenções suasórias. 

É exatamente nesse sentido que o curador tem papel fundamental nas estratégias de 

publicidade híbrida, por exemplo, funcionando como um endossante. Cabe-nos, 

portanto, entender melhor de que forma os consumidores, agindo como curadores, 

conseguem influenciar outros consumidores e, ainda, como a publicidade vem se 

valendo disso para credibilizar o seu discurso.  
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3.3. Recursos de credibilização do discurso publicitário na Internet: endosso sob 

a lógica pós-massiva 

3.3.1 A credibilização da mensagem publicitária por meio do endosso 

Através da recomendação online, intrinsecamente ligada à prática da curadoria de 

informação digital, “pessoas como eu” têm se tornado endossantes do discurso 

publicitário. A ideia é que, como endossantes, consumidores online aliem sua 

credibilidade ao conteúdo da publicidade que replicam e, assim, ela seja mais crível e 

detenha a atenção do consumidor.  

Ao longo da sua história, a publicidade tem se valido do endosso como forma de atrair a 

atenção do consumidor (no caso do uso de celebridades, por exemplo) e assegurar a 

confiabilidade da mensagem que anuncia. Como tratamos anteriormente, o discurso 

publicitário baseia-se, notoriamente, na persuasão como forma de convencer o 

consumidor a adquirir um produto ou, ainda, criar identificação com o posicionamento 

de uma marca. O endosso, ou seja, o depoimento sobre um produto ou marca, pode ser 

entendido como um recurso para credibilizar a informação veiculada, diminuindo a 

resistência do público a ela. Vale lembrar que, como coloca Serra (2006), uma das leis 

que regem esse processo de credibilização é a da associação: a credibilidade de um 

orador aumenta quando ele é associado pela audiência a uma entidade ou outro orador 

reconhecido por sua credibilidade. A mensagem de uma marca associada e/ou validada 

por alguém visto como crível seria consequentemente dotada de credibilidade.  

O apelo à autoridade
85

, segundo Carrascoza (1999), é uma arma de sedução que remete 

à Idade Média. Num momento histórico em que as sociedades europeias eram regidas 

pela tradição e para as massas, a verdade estava ligada não às provas fornecidas pelo 

sentido ou, ainda, às conclusões resultantes do raciocínio individual, a verdade provinha 

da autoridade.  

No que tem de mais basilar, o endosso na publicidade não está tão afastado do apelo à 

autoridade medieval, uma vez que se apoia no poder social, ainda que simbólico, ao 
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qual o endossante remete. D’Angelo (2002), a partir de Friedman e Friedman (1979), 

apresenta tais poderes: o poder do expert (endossante como conhecedor do produto 

endossado), o poder de referência (endossante como alguém a quem o consumidor 

deseja assemelhar-se), o poder da legitimidade (endossante como alguém dotado de 

legitimidade para dar seu testemunho), o poder coercitivo (endossante como alguém 

firme na defesa do produto) e o poder de recompensa (endossante como alguém que 

comprova os benefícios da compra do produto).  

De tal forma, ainda segundo o autor, são três os tipos de endossos (ou, mais de acordo 

com o jargão publicitário, testemunhais) utilizados pela publicidade: o de celebridades, 

o de experts e o de consumidores comuns. A nosso ver, seria válido acrescentar, ainda 

como categoria dessa listagem, o endosso de garotos-propaganda, sendo esses 

entendidos como personagens criados unicamente com intenção de divulgar a 

marca/produto e vividos ou não por atores conhecidos. Porém, como apontam Trindade, 

Dejavite e Yanaze (1999), esse personagem publicitário só é plenamente considerado 

como tal depois de atingida uma determinada frequência de exibição de comerciais 

ligando-o ao anunciante.  

Do ponto de vista gerencial, D’Angelo (2002) apresenta o que podemos entender como 

os três principais modelos teóricos que podem justificar a adoção do endosso como 

estratégia de comunicação: 

 Modelo de credibilidade da fonte: defende que a eficácia de uma mensagem está 

ligada à percepção do público quanto à confiança e ao conhecimento da fonte 

emissora. Quanto mais disposto e capaz de fazer considerações relevantes for o 

endossante, expondo sua experiência e informação sobre o produto ou área, mais 

crível será a mensagem. 

 Modelo de atratividade da fonte: defende que a eficácia de uma mensagem está 

relacionada à atratividade da fonte, determinada pela familiaridade, simpatia e 

similaridade (grau de identificação) do endossante. 

 Modelo da transferência de significado: o endosso seria um processo de 

transferência de significado próprio da sociedade de consumo. Significados 

estariam distribuídos na cultura e na vida social e seriam transferidos para os 

produtos e, a partir da aquisição, para a vida do consumidor. Sendo assim, é 
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possível concluir que todas as figuras que podem aparecer como endossantes 

(celebridades, experts, consumidores comuns e garotos-propaganda) são dotadas 

de um significado que pode ser transmitido por meio do endosso aos produtos e 

às marcas. Esses significados o consumidor procuraria incorporar através da 

compra do produto anunciado. 

Tais modelos parecem ser complementares. Como ressalta D’Angelo (2002) baseando- 

-se em McCraken (1989), os dois primeiros apresentam como uma fonte emissora pode 

ser considerada crível e atrativa, e o último explica por que isso acontece. É nesse 

sentido que eles não invalidam a tentativa de entender o endosso por meio da retórica, 

como fizemos anteriormente.  

De tal forma, seguiremos nossa análise focando, sobretudo, na credibilidade que o 

endossante confere à mensagem publicitária como o aspecto de maior peso dessa 

prática. Uma vez que a atratividade pode garantir uma atenção inicial à mensagem, mas 

não necessariamente a sua apreensão, a nossa intenção é mostrar o quanto a questão da 

recomendação legitimada no endosso público vem se transformando a partir do quadro 

contemporâneo de resistência à publicidade. A recomendação de “pessoas como eu” 

segue sendo progressivamente incorporada às estratégias publicitárias, seja através do 

endosso espontâneo, seja, ainda, transformando essas pessoas em verdadeiros 

embaixadores de marcas. 

 

3.3.2 O endosso espontâneo e microcelebridades como embaixadoras de marca 

Provavelmente, boa parte do nosso repertório referente ao endosso publicitário está 

ancorada em exemplos ligados aos meios de função massiva. Dentre os vários anúncios 

marcantes nesses formatos, podemos citar os anúncios da Colgate com o endosso de 

dentistas; os do Bombril estrelados pelo Garoto Bombril Carlos Moreno; o da Embratel 

com a atriz Ana Paula Arósio; e, mais recentemente, o da JAC Motors com o 

depoimento de consumidores. 

Criadas sob uma lógica de comunicação baseada no controle do fluxo informacional e 

no hit (LEMOS, 2009), ou seja, no que agrada ao maior número de pessoas possível, 

nos anúncios veiculados em meios de função massiva, os endossantes não têm uma ação 
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muito maior do que a de ratificar o que a marca/produto diz ser e oferecer. Da mesma 

forma, devido à unidirecionalidade desses meios, não resta muito ao consumidor além 

de responder a essa mensagem sob a forma de reação de mercado (compra ou não do 

produto). 

Acreditamos, contudo, que, especialmente o atual cenário comunicacional ― entre 

outros fatores, baseado em novas formas de comunicação via Internet ― e, 

consequentemente, o excesso de informação, a escassez de atenção e o ceticismo em 

relação à publicidade tenham ampliado o campo de ação do endossante e a possibilidade 

de reação do público ao endosso publicitário. Isso, inclusive, se configuraria como 

extremamente positivo para a credibilização dessas mensagens. Ainda que as categorias 

se mantenham (expert, celebridade, consumidor comum e garoto-propaganda), a lógica 

de comunicação pós-massiva, caracterizada pela produção de informação 

descentralizada (múltiplos produtores de informação), personalizável e de nicho 

(LEMOS, 2009), teria proporcionado o surgimento de endossantes espontâneos e 

acrescentado às funções do endossante o papel de replicador. 

Sempre que curtimos ou compartilhamos posts e fanpages, utilizamos determinados 

aplicativos e outros conteúdos ligados às marcas e/ou produtos, a menos que 

expressemos nossa posição contrária a eles sob a forma de comentário, tornamo-nos 

endossantes espontâneos. A aprovação é replicada a toda a nossa rede de contatos e 

pode, em especial, interessar a alguns que compõem os nicheworks que integramos, o 

que os torna endossantes em potencial. É nesse sentido que a lógica pós-massiva 

permite a todo usuário ser um possível endossante espontâneo e, ao concretizar isso, 

realizar uma ação de curadoria de informação digital. Curtir ou compartilhar é sinalizar 

para outros com quem se mantém algum nível de identificação, os twinsumers, por 

exemplo, que aquele conteúdo que foi interessante pra mim também pode o ser para ele.  

Uma ação interessante que serve de exemplo de endosso espontâneo e fez as 

recomendações de “pessoas como eu” chegarem em tempo real às lojas, impactando o 

consumidor diretamente no ponto de venda, foi o Fashion Like C&A
86

. Lançada em 21 

de abril de 2012 para divulgar a coleção de Dia das Mães da marca de fast fashion, a 
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ação consistia em um aplicativo
87

 na fanpage da C&A através do qual os usuários 

podiam “curtir” as peças que mais gostassem e, dessa forma, ajudar as consumidoras 

indecisas na hora da compra. Como é da lógica de funcionamento dos aplicativos no 

Facebook, cada peça curtida pelo usuário era compartilhada para toda a sua rede através 

de uma mensagem automática gerada pelo aplicativo, configurando, assim, um endosso 

espontâneo. Fora isso, cabides especiais em uma arara instalada na loja da C&A no 

Shopping Iguatemi em São Paulo contabilizavam o número de “curtir” que cada peça da 

coleção havia recebido. Segundo informações da agência criadora da ação, a DM9DDB, 

mais de 8 milhões de pessoas foram impactadas pelo Fashion Like C&A, a fanpage da 

marca obteve uma média de mil novos fãs por hora, e parte da coleção de Dia das Mães 

foi esgotada em um dia. 

 

Figura 18 Screenshot do aplicativo Fashion Like C&A. 
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Figura 19 Cabide especial que contabilizava os "curti" que cada peça recebia através o aplicativo Fashion Like 

C&A. 

Outra possibilidade de endosso que se beneficia dos mesmos recursos de recomendação 

e replicação citados acima é a transformação de microcelebridades em embaixadoras de 

marca. Como aponta Braga (2010), a facilidade de publicação de conteúdos e os baixos 

custos de produção proporcionaram a emergência de um grande número de novos 

enunciadores nos meios digitais ligados à produção de conteúdo de tendência literária 

ou jornalística. Essa multiplicidade, contudo, não significa que todos tenham uma 

igualdade em poder, havendo uma hierarquização simbólica. São poucos os que se 

destacam e, a partir de uma legitimação obtida na própria Rede pelo público e pelos 

pares, chegando até mesmo a chamar a atenção dos meios de comunicação de massa, 

alcançam o status de microcelebridade. De acordo com a autora, esse é um fenômeno de 

celebrização próprio do ambiente das plataformas sociais online.  

Esses sujeitos vêm sendo igualmente associados a marcas e produtos em ações que, 

muitas vezes, não ficam restritas apenas à Rede. Contudo, é nesse meio que eles 

ultrapassam a função do endossante publicitário sob a lógica massiva, agindo também 

como replicadores. Além disso, microcelebridades como endossantes podem ter uma 

participação muito mais ativa na divulgação da mensagem publicitária. A partir do que 

vem sendo realizado no Brasil, é possível notar que boa parte dessas “pessoas como eu” 

de destaque que vêm sendo envolvidas nas estratégias publicitárias na Internet é 

composta de blogueiros. Eles costumam participar desenvolvendo um conteúdo autoral 

exclusivo para a marca, o que inclui post no blog, fotos e chamadas para serem usadas 
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na replicação do post via outras plataformas sociais online. Como é possível notar, o 

endosso publicitário de microcelebridades costuma envolver a criação de conteúdo 

atrelada à disponibilização do espaço de mídia. Afinal, envolve a produção de conteúdo 

exclusivo ― baseado em um roteiro enviado pela agência do anunciante, que concilia a 

personalidade do autor, à qual o público já está acostumado, com o posicionamento do 

anunciante ― e, ainda, a inserção desse conteúdo no blog e em perfis em plataformas 

sociais online.  

As microcelebridades tendem a já serem criadores e curadores de destaque, que a partir 

da divulgação de suas produções online criaram uma audiência significativa. Elas 

costumam expor suas opiniões e, naturalmente, estão propensas a se pronunciar sobre 

marcas e produtos. Em tese, seriam transformadas em embaixadoras de marcas por, em 

algum momento, já terem se manifestado de forma espontânea sobre uma marca ou 

produto. Na prática, quando isso não acontece, existe ao menos uma identificação entre 

o universo da microcelebridade e o que será anunciado
88

. A credibilidade da 

microcelebridade parece passar por dois pontos: a certeza de que ela não recomendaria 

algo que não usa ou aprecia e a força daquela microcelebridade como modelo a ser 

seguido. De acordo com Aronson e Pratkanis (1994), modelos são eficazes por 

ensinarem novas condutas e indicarem que determinada conduta é legítima e apropriada. 

O fato de as microcelebridades, apesar da proeminência que obtêm, continuarem 

conservando um quê de “pessoa como eu” ― afinal indícios de sua vida cotidiana
89

 

próxima à de todos nós continuam sendo expostos na Rede ― tenderia a levar a crer que 

os consumidores obteriam as mesmas recompensas que elas ao consumirem 

determinado produto. A partir do que pontuamos acima baseando-nos em D’Angelo 

(2002), é possível dizer que a familiaridade dos consumidores com as 

microcelebridades, alguém que eles acompanham há algum tempo, veem como um 

igual e em quem confiam, é algo que pode garantir credibilidade e atratividade às 

mensagens publicitárias quando endossadas por essas embaixadoras de marca. 

                                                           
88

 Caberia à microcelebridade ao menos testar e buscar informações além das disponibilizadas pelo 

anunciante antes de tornar-se embaixadora de uma marca. 
89

 Em seus espaços na Rede, as microcelebridades, em especial os blogueiros, costumam comentar 

aspectos triviais de suas vidas, como trabalho, rotina doméstica, etc. 
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Como exemplo de microcelebridade endossando marcas e produtos, podemos citar a 

blogueira Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas
90

, voltado especialmente para 

moda e beleza. Ainda em 2007, a blogueira publicou um post
91

 em que dizia gostar do 

Biscoito Treloso, da Vitarella, e, certamente, deve ter citado o produto em outros 

momentos. Isso foi levado em consideração pela marca ao escolhê-la como 

embaixadora da Vitarella durante a ação do Dia do Biscoito no dia 08 de novembro de 

2012. Em nome de Camila, foram enviados a vários blogueiros kits do Biscoito Treloso 

para divulgar a ação. 

A blogueira não só publicou um post
92

 sobre a ação em seu blog, como replicou a 

mensagem da marca via Facebook e Instagram. Igualmente, um vídeo
93

 com uma 

receita usando biscoito Vitarella foi produzido e exposto no blog. É importante notar o 

quanto a divulgação do conteúdo da marca em outros espaços por Camila permite 

atingir o público em momentos diferentes. 

                                                           
90

 Blog criado em 2006, voltado para assuntos como moda e beleza. Segundo informações 

disponibilizadas pela blogueira, atinge uma média de 70 mil visitantes únicos por dia. Link para o site: 

http://www.garotasestupidas.com/. 
91

 Disponível em: http://www.garotasestupidas.com/kit-de-sobrevivencia/. 
92

 Disponível em: http://www.garotasestupidas.com/hoje-e-diadobiscoito/. 
93

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=IaRroMxyeWo. 

http://www.garotasestupidas.com/
http://www.garotasestupidas.com/kit-de-sobrevivencia/
http://www.garotasestupidas.com/hoje-e-diadobiscoito/
http://www.youtube.com/watch?v=IaRroMxyeWo
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Figura 20 Screenshot do post do blog Garotas Estúpidas divulgando o Dia do Biscoito da Vitarella. 

Até teasers da ação chegaram a ser produzidos e divulgados através das demais 

plataformas sociais online ligadas a Camila. 
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Figura 21 Teaser do Dia do Biscoito da Vitarella publicado no perfil de Camila no Facebook94. 

 

 

Figura 22 Teaser do Dia do Biscoito da Vitarella publicado no perfil de Camila no Instagram e Facebook95.  

 

                                                           
94

 Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580549008641414&set=a. 

504089112954071.23299375.221770444519274&type=3&theater. 
95

 Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580988691930779&set=a. 

370791546283829.102612.221770444519274&type=3&theater. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580549008641414&set=a.%20504089112954071.23299375.221770444519274&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580549008641414&set=a.%20504089112954071.23299375.221770444519274&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580988691930779&set=a.%20370791546283829.102612.221770444519274&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580988691930779&set=a.%20370791546283829.102612.221770444519274&type=3&theater
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Outro exemplo de microcelebridade como embaixadora de marcas é o caso de Dani 

Vasconcelos, do blog Ricota Não Derrete
96

. Desde 2008, ela escreve sobre moda, 

beleza, decoração, culinária, e uma seção de bastante sucesso no blog é a de achados, 

onde a blogueira apresenta opções de compras interessantes e a preços acessíveis. Nas 

suas buscas, as lojas de fast fashion sempre são destaque. Dani fala de C&A, Riachuelo, 

Renner e afins com a propriedade de quem é consumidora delas há um bom tempo e 

consegue identificar as boas oportunidades de compras que oferecem. Por essa razão, 

publieditoriais, como o publicado em 19 de novembro de 2012 para a Renner, parecem 

tão naturais. Nesse caso específico, a blogueira falava da combinação das cores de 

roupas e acessórios para composição de um visual mais colorido e ao longo do texto 

apresentava a Renner como um lugar onde essas peças poderiam ser encontradas. Ao 

final da publicação, destacava-se que o post havia sido patrocinado pela marca. 

                                                           
96

 Link para o site: http://www.ricotanaoderrete.com/. 

http://www.ricotanaoderrete.com/
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Figura 23 Screenshot do post do blog Ricota Não Derrete para Renner. 

Finalmente, um exemplo em que uma microcelebridade se torna embaixadora de marca 

pela identificação entre o seu universo e o do anunciante é o caso de Tatiana, do blog 

Panelaterapia
97

, com a marca de bacalhau dessalgado e congelado Riberalves. Criado 

em 2009, o blog trata, predominantemente, de culinária, apresentando receitas práticas e 

rápidas de fazer. Entre julho e dezembro de 2012, a blogueira publicou uma série de 

receitas usando o bacalhau Ribeiralves, replicando-as também no Facebook. 

                                                           
97

 Link para o site: http://www.panelaterapia.com/. 

http://www.panelaterapia.com/
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Figura 24 Screenshot de um post98 para Ribeiralves no blog Panelaterapia. 

Essa associação de marcas a microcelebridades é fenômeno que também aconteceu com 

alguns usuários de destaque do Twitter. Um exemplo é @HugoGloss
99

, twitteiro que 

costuma escrever sobre o mundo das celebridades. Em 2010, junto com outras 

microcelebridades do Twitter, ele foi escolhido pela marca de biscoitos salgados Club 

Social para divulgar o slogan do produto: “Inconfundível”. A ação consistia em publicar 

tweets sobre temas aleatórios incluindo a hashtag
100

 #inconfundivel. 

Vale, contudo, ressaltar que a crescente “profissionalização” das microcelebridades, 

financiada, sobretudo, pela publicidade, vem sensibilizando esse modelo de endosso. O 

fato é que, em alguns casos, a identificação prévia com o produto ou marca ou mesmo a 

                                                           
98

 Disponível em: http://www.panelaterapia.com/2012/10/receitinha-bem-leve.html. 
99

 Link para o perfil: https://twitter.com/HugoGloss. 
100

 Palavras ou expressões antecedidas pelo símbolo jogo da velha (#) inseridas nas postagens. Trata-se de 

tags ou etiquetas que servem para identificar tweets que abordem um mesmo assunto, mas nada impede 

que os usuários criem outras nunca utilizadas antes. 

http://www.panelaterapia.com/2012/10/receitinha-bem-leve.html
https://twitter.com/HugoGloss
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adequação deles ao universo da microcelebridade não existe
101

. Em certos blogs, por 

exemplo, nota-se um excesso de publieditoriais, algumas vezes até para produtos e 

marcas concorrentes. Esse tipo de iniciativa demonstra inconsistência, e o efeito que se 

obtém possivelmente é contrário ao pretendido: menos credibilidade à microcelebridade 

endossante como instância intermediária e, claro, à mensagem publicitária.  

De toda forma, o endosso sob a lógica pós-massiva, por dar espaço à colocação de 

“pessoas como eu”, que se aproximam do consumidor comum, pode ter um ganho 

quanto à credibilidade a partir da familiaridade e identificação do público com o 

endossante. Contudo, é possível que o endosso espontâneo seja o mais relevante nesse 

aspecto. Afinal, a ausência de ganhos financeiros eliminaria as dúvidas quanto à 

associação de uma “pessoa como eu” a uma marca; questionamento que se mantém no 

caso do endosso da microcelebridade, ainda que a identificação seja mantida.  

  

                                                           
101

 Em fevereiro de 2012, a própria Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas, se envolveu numa 

situação assim. Apesar de já ter mencionado publicamente que não gostava dos calçados Melissa (que se 

caracterizam por serem produzidos com materiais como plástico, tecido e couro ecológico), aceitou cobrir 

a inauguração de um espaço da marca em Nova York. Isso gerou revolta nas consumidoras e em outras 

blogueiras que tinham um envolvimento genuíno com os produtos da Melissa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O livre acesso a consumo, produção e divulgação de informação, impulsionado pelas 

configurações comunicacionais contemporâneas ancoradas na Rede, tem contribuído 

para a progressiva emancipação do consumidor. Hoje, ele tem uma ação determinante 

não só sobre o fluxo de informação que recebe, mas até sobre toda uma cadeia produtiva 

que reconhece o valor da sua opinião e o seu poder de influência potencializado pelo 

ambiente online.  

Como abordamos, o comportamento de ajuda de mercado é algo que existe desde 

sempre, uma vez que o consumo sempre foi social, e, por isso, é próprio dos indivíduos 

manterem-se atentos ao que seus pares consomem. Contudo, os recursos aos quais os 

consumidores online têm acesso atualmente só fazem com que essa dinâmica seja ainda 

mais determinante. 

No estágio atual de seu contínuo processo de transformação, o empenho da publicidade 

de se credibilizar a partir do endosso de “pessoas como eu”, tanto quanto uma estratégia 

de “sobrevivência”, é um reconhecimento do poder desse consumidor. Ao se mimetizar 

de entretenimento e incorporar recursos que permitam o compartilhamento, a 

publicidade confia na atuação dos consumidores online como curadores de informação 

digital e na importância que as suas recomendações têm para os nicheworks em que eles 

estão inseridos. De forma direta, a publicidade confia na credibilidade do consumidor 

online e a ela busca se associar. Sendo assim, transforma-o numa instância intermediária 

de credibilização do seu discurso.  

Ainda que fatores como a saturação da audiência, a abordagem baseada na interrupção, 

a restrição à réplica inerente ao modelo broadcast e o conhecimento regular das técnicas 

de sedução publicitárias tradicionais expliquem a resistência ao discurso publicitário, 

isso não é tudo. O cerne dessa questão reside na intrínseca relação da publicidade com a 

promoção do consumo como sentido da vida, e está baseado na persuasão. Uma vez que 

o discurso publicitário é notoriamente persuasivo, o público tende a vê-lo como algo 

que possui intenções nem sempre identificáveis; por tal razão, seria importante manter- 

-se alerta e mesmo duvidar dele. 
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Essa desconfiança, todavia, não se aplicaria a um conteúdo recomendado por “pessoas 

como eu”. Esses consumidores online tendem a deixar claras motivações e intenções 

nas suas publicações. Ter sua vida exposta na Rede em plataformas sociais online, por 

exemplo, serviria para legitimar o que os move. Sendo assim, tendem a ser 

transparentes e, justamente por parecerem não visar à persuasão, terminam por 

conseguir persuadir seus pares. De tal forma, o envolvimento do consumidor online 

com os conteúdos da Rede, incluindo os publicitários, sob a forma de “curtir”, 

compartilhar, retuitar ou fazer qualquer tipo de recomendação, funciona como um 

endosso genuíno àquela mensagem e pode despertar a atenção de sua rede social. 

De forma mais clara, identificamos a associação do discurso publicitário ao consumidor 

online sob a forma de duas estratégias. Uma delas é o endosso espontâneo, estratégia de 

alcance mais amplo, uma vez que transforma qualquer usuário comum que atue 

voluntariamente como curador, recomendando um conteúdo publicitário, em um 

endossante. Outra estratégia é a utilização de microcelebridades como embaixadoras de 

marcas: ao possuírem uma identificação verdadeira e anterior com uma marca ou 

produto, o usuário de maior relevância na Rede é posicionado como um representante 

da marca, configurando um endosso, contudo, remunerado. Essencialmente, essas duas 

estratégias baseiam-se na familiaridade e identificação para atrair o consumidor, 

elementos que fazem parte do endosso publicitário tradicional. A diferença, entretanto, 

estaria na ação dessas “pessoas como eu” como replicadoras, extrapolando a ratificação 

das mensagens marcárias, graças às características dos meios de função pós-massiva em 

que essas mensagens costumam ser veiculadas. 

Sendo assim, a nosso ver, diante dos novos desafios impostos a ela, a publicidade segue 

mudando. Porém, é no mínimo curioso notar o quanto, cada vez mais, instâncias 

incialmente apartadas se abeiram. No que diz respeito ao ambiente online, a publicidade 

já não busca só se aproximar do consumidor apenas para garantir que a sua mensagem 

seja apreendida. Hoje, a participação do consumidor vai se configurando como de 

grande importância para que a publicidade atinja plenamente seus fins. 
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