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RESUMO 
 
Esta pesquisa pretende investigar como os enunciados criados pelos prosumers, que circulam 
através de sites, blogs e redes sociais, na internet, estão modificando as relações de poder no 
universo da propaganda e do marketing. Esses enunciados surgem, muitas vezes, associados a 
atitudes de consumerismo político por parte dos consumidores e cidadãos que buscam criar novos 
discursos sobre as marcas a fim de evidenciar aspectos pouco louváveis em relação a empresas, 
produtos e serviços, tais como as condições sub-humanas de trabalho e o abate de animais fora 
dos padrões exigidos.  Esse trabalho utiliza a Análise do Discurso francesa como disciplina 
propícia para observar e identificar se há uma nova ordem do discurso na publicidade 
contemporânea a partir das trocas informacionais em fluxo, próprias das mídias digitais, entre 
consumidores e empresas. A partir da análise dos enunciados criados pelos prosumers, busca 
perceber as estratégias discursivas utilizadas, as memórias, os pré-construídos, os novos efeitos 
de sentido. Supõe haver uma mudança na ordem discursiva da propaganda com os enunciados 
criados pelos consumidores, os quais se configuram como um acontecimento em relação ao 
panorama da publicidade e do marketing massivos. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Publicidade; Internet; Prosumer; Discurso; Consumerismo Político. 
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ABSTRACT 
 

This research intends to investigate how enunciateds created by prosumers, which circulate 
through sites, blogs and social networks are modifying the power relationships in advertising and 
marketing universes. This enunciates often appears related to political consumerism from 
consumers and citizens who wants to find out new speechs about brands in order to maximize 
bad aspects about corporates, products and services, such as sub-humans work conditions and out 
of standard animals murders. This work uses french discourse analysis as proper discipline to 
observe and identify if there is a contemporary ad new order of speech with the flow international 
exchanges, proper from digital medias between consumers and corporations. Try to recognize 
discoursive estrategies used, the memories, the pré-builts, the new effects of meaning. Believe 
there is a change in the order of advertising discourse with the enunciateds created by consumers, 
that configure a happening in the universe of massive’s advertising and marketing. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Advertising; Internet; Prosumer; Discourse; Political Consumerism. 
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INTRODUÇÃO     

 

A dinâmica do capitalismo e as mudanças no sistema político internacional nas últimas 

décadas do século XX, especialmente com a derrocada do comunismo, enfraqueceram o papel 

organizador das classes sociais e diminuíram a importância dos sindicatos e dos partidos políticos 

(SORJ, 2004, p.10). A sociedade, entretanto, busca marcos explicativos que ofereçam um sentido 

à ação social, motivem as pessoas, organizem suas percepções dos acontecimentos e justifiquem 

seus atos. Desta forma, o discurso dos direitos humanos veio ocupar o lugar das utopias políticas 

veiculadas pelos partidos, transformando o sistema clássico de representação e transferindo o 

papel de catalisadores da ação coletiva para outros agentes sociais, como, por exemplo, as 

organizações não governamentais (ONGs) (idem, ibidem, p.11). A legitimação da ação pública 

nos sistemas políticos contemporâneos tanto nacionais quanto internacionais está baseada no 

discurso dos direitos humanos (idem, ibidem, p.16). 

 De acordo com Wallerstein, a civilização capitalista mundial consiste em um mundo 

polarizado e polarizante. A afirmação das suas virtudes consegue persuadir muitas pessoas sobre 

os benefícios a longo prazo trazidos pelo surgimento desse sistema. Por outro lado, a discussão a 

respeito dos problemas intrínsecos a ele faz com que outros tantos indivíduos e grupos percebam 

que podem se organizar com eficácia para implementar transformações políticas (idem, ibidem, 

p.119). A sociedade civil e os novos atores sociais criam suas identidades em torno de 

reivindicações feitas em nome dos direitos humanos, veiculados pelo sistema constitucional, 

pelas ONGs e por organizações internacionais, geralmente à margem das instituições da vida 

político-partidária (SORJ, 2004, p.13-14).  

 Esses novos direitos são utilizados para suprir carências produzidas pelas insuficiências 

dos antigos direitos sociais ou até mesmo pelo desaparecimento deles. Vê-se, na atualidade, o 

resultado de uma nova dinâmica de individualização, constituição de identidades coletivas e 

participação política que fragmenta a representação social e limita a capacidade de elaboração de 

propostas para a transformação do conjunto da sociedade (idem, ibidem, p.15). Nesse novo 

contexto, a política se “judicializa”, o Judiciário se constitucionaliza e as constituições se 

constroem em torno de valores sustentados por uma opinião pública que se globaliza (idem, 

ibidem, p.17).  
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 Com efeito, o mundo contemporâneo está diante de um desafio. De um lado, o 

fortalecimento da chamada “sociedade civil” e o aprofundamento dos valores igualitários, que 

incluem o sentimento compartilhado de interdependência e de humanidade comum a todos os 

habitantes do planeta (SORJ, 2004, p.13), especialmente entre aqueles com ampla comunicação e 

possibilidade de trocas de informações a todo tempo, interconectados através da internet e das 

redes sociais, como o Facebook e o Orkut, por exemplo. Do outro lado, as dificuldades dos 

regimes democráticos de se confrontarem com a crescente desigualdade socioeconômica e a 

multiplicação dos problemas sociais (idem, ibidem, p.13). 

 Canclini observa que o descrédito dos Estados como administradores de áreas básicas da 

produção e da informação, assim como a falta de credibilidade nos partidos, inclusive aqueles de 

oposição, fizeram diminuir os espaços onde o interesse público se fazia presente e onde deveria 

ser  “limitada e arbitrada a luta – de outro modo selvagem – entre os poderes mercantis privados” 

(CANCLINI, 2005, 71-72). Começaram, então, a surgir instâncias não governamentais e 

apartidárias que assumiram o papel de fazer valer o interesse público frente à decadência das 

burocracias estatais. 

 De acordo com Wallerstein, o sistema-mundo moderno vive uma crise estrutural e se 

encontra em plena época de transição (2007, p.123). Para o autor, um sistema-mundo consiste em  

“um sistema culturalmente diferenciado com uma única divisão de trabalho” (SCOTT, 2009, 

p.233).  Nesse sistema histórico, as unidades sociais são distintas culturalmente, inclusive 

etnicamente diversas, mas interdependentes economicamente (idem, ibidem, p.233). “Nós 

entraremos - ou melhor, nós já entramos - em uma era de turbulências caóticas nos planos 

econômico, político e cultural” (WALLERSTEIN in CHESNAIS et al., 2003, p.91).  

 O advento da internet aumentou, exponencialmente, o acesso das pessoas às mais diferentes 

informações sobre o que acontece no mundo contemporâneo, transformando suas possibilidades 

de atuação política em escala global. Paralelamente, fez com que os cidadãos de todas as partes 

do mundo entrassem em contato com as enormes diferenças sociais que existem no planeta. Esse 

conhecimento levou homens e mulheres a tomarem iniciativas e assumirem posturas a que, antes, 

não se sentiam obrigados e motivados, por ignorância ou por não estarem expostos 

continuamente a essas realidades (RIBEIRO et al.,2003, p.98).  

 Em decorrência dessas novas posturas, algumas empresas passaram a aceitar somente 

parceiros em seus negócios que também compartilhem esse tipo de atitude. A propaganda vem 
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buscando ser mais responsável socialmente, seguindo esse modelo de consciência global. “Não 

adianta mais falar que tal tênis é o melhor se na internet circular a informação de que ele é feito 

por crianças exploradas em países do Terceiro Mundo” (idem, ibidem, p.98). 

 Essa consciência, aliada às modificações de toda ordem por que passa o sistema-mundo 

capitalista, afetou o consumo e está levando um número crescente de consumidores e cidadãos a 

utilizarem a esfera das compras como uma nova arena política. Através da escolha ou do boicote 

a marcas e produtos, homens e mulheres de todas as partes do mundo se colocam, politicamente, 

diante dos novos desafios trazidos pelo sistema-mundo capitalista e pela sociedade de consumo. 

Klein destaca que a globalização econômica colaborou para a formação de militantes 

investigativos tão globalizados e high-tech quanto as empresas que eles investigam. Eles formam 

uma militância poderosa, que reúne pessoas das mais diferentes idades, escolaridades e classes 

sociais (2009, p.355). 

 Os boicotes são estimulados através de campanhas antimarcas criadas por consumidores 

ativistas e divulgadas mundialmente na internet, através de sites, blogs, flogs e redes sociais. São 

enunciados contradiscursivos que subvertem o discurso publicitário institucional para impactar e 

persuadir as audiências com mensagens iconoclastas, repudiando atitudes e posturas das marcas 

que desrespeitam os direitos humanos ou até mesmo dos animais. Muitos consumidores se 

recusam a comprar tapetes produzidos com trabalho infantil, organizações de direitos humanos 

divulgam a tortura e os maus tratos em vários países do mundo, ecologistas defendem animais e 

florestas independentemente do território em que essas se encontrem, enquanto entidades 

combatem a pornografia infantil, difundida por milhares de sites na internet (BARBOSA, 2001, 

p.12).  

 Wallerstein defende que, em momentos históricos como esse, com tantas mudanças e 

inseguranças, “a importância de cada termo da equação é ainda maior que ao longo de períodos 

normais” (in CHESNAIS et al., 2003, p.92). Para o autor, é nos momentos de caos que o livre 

arbítrio parece prevalecer, tendo um papel fundamental na tomada de decisões por parte de todos 

os cidadãos. É perceptível, nos últimos trinta anos, uma recuperação da combatividade política da 

classe trabalhadora mundial. “Chegou o momento de aprendermos a viver na incerteza e de 

utilizarmos as potencialidades que dela decorrem, a fim de sermos criativos, imaginativos e 

eficazes” (idem, ibidem, p.92).  
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As falas dos consumidores sobre as marcas na internet, dentro de um viés de 

consumerismo político, parecem configurar um exercício de cidadania criativo, imaginativo e 

eficaz no mundo contemporâneo. Rompem com a ordem do discurso publicitário monolítico e 

hegemônico, promovendo a pluralidade de opiniões acerca das corporações capitalistas, dando 

visibilidade a outros pontos de vistas que não aqueles divulgados, institucionalmente, nas mídias 

massivas há décadas.  

Klein defende que, quanto mais pessoas souberem dos segredos das grandes marcas 

mundiais, maior será a revolta que estimulará o próximo grande movimento político anti-

sistêmico, uma onda contrária às corporações transnacionais, especialmente àquelas com marcas 

muito conhecidas (idem, p.20). A autora reafirma o poder político dos movimentos 

anticorporativistas no final do século XX, lembrando a força que os estudantes radicais da década 

de 1960 com suas posturas criticas e combativas (idem, p.21). Se os enunciados criados pelos 

consumidores em oposição às marcas não se mostram capazes de modificar o sistema-mundo 

capitalista estruturalmente, demonstram que podem causar fissuras nas imagens das empresas, 

consideradas bens muito valiosos no sistema-mundo capitalista, protegidas e preservadas por 

campanhas publicitárias muitas vezes milionárias promovidas em âmbito global. 
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1.  CONSUMO, CONSUMERISMO POLÍTICO E DISCURSO     

 

O fenômeno do consumo de objetos nas sociedades ocidentais contemporâneas surge 

como um modo ativo de relação não somente com os objetos, mas também com a coletividade e 

com o mundo. É um modo de atividade sistemática e de resposta global que serve de base a todo 

o sistema cultural. Segundo Baudrillard, a sociedade de consumo “resulta do compromisso entre 

princípios democráticos igualitários, que conseguem agüentar-se com o mito da abundância e do 

bem-estar, e o imperativo fundamental de manutenção de uma ordem de privilégio e de domínio” 

(1995, p.52).   

Na sociedade de consumo, a distinção se dá pela maneira de consumir, pelo estilo, não 

mais pelo nível de rendimento dos consumidores. A hierarquia dos critérios de poder passa “da 

ostentação quantitativa para a distinção, do dinheiro para a cultura” (idem, ibidem, p.53). A 

ideologia do consumo é constituída por uma lógica do feitiço. Todos os objetos são valorizados 

enquanto tais. E as idéias, os lazeres, os saberes e a cultura também ganham a condição de objeto. 

Os objetos/signos se ordenam como valores estatutários no meio de uma hierarquia bem como 

representam diferenças significativas no interior de um código (idem, ibidem, p.60). 

A sociedade de consumo passou por mudanças significativas, a partir do final dos anos 

70, tanto na organização da oferta quanto nas práticas cotidianas e no universo mental do 

consumismo moderno, transformando-se, segundo Lipovetsky, na sociedade de hiperconsumo 

(2007, p.12). A sociedade de hiperconsumo está alicerçada não mais em uma economia centrada 

na oferta, mas na procura, com políticas de marca, criação de valor para o cliente, sistemas de 

fidelização, crescimento da segmentação e da comunicação. Nesse novo ambiente sócio-

econômico, surge a figura do hiperconsumidor, responsabilizado o tempo inteiro por suas práticas 

de consumo excessivas.  

 O consumo exacerbado, acompanhado pelas ameaças reais e constantes de catástrofes 

ecológicas, estimula a temática do consumo durável e consciente. Há uma busca por parte dos 

consumidores de novas atitudes frente à dinâmica do mundo atual, mas também das empresas que 

encontram no discurso socialmente responsável uma forma de atenuar os impactos gerados pelo 

sistema capitalista tanto no que diz respeito às pessoas quanto ao meio ambiente. “A retórica da 

‘responsabilidade social’ tenta fazer face aos descontentamento com um mundo cujos traços mais 

marcados são resultado da ação dos grandes grupos econômicos” (ROCHA, 2010, p.192). 
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 Nessa sociedade consumista hedonista, o individualismo, paradoxalmente, convive com 

um senso gregário de “neotribalização”. Segundo Maffesolli, no mundo atual, as pessoas buscam 

se reunir em comunidades, a partir de afinidades nomeadas por ele como “emoções estéticas”. A 

emoção estética funciona com um cimento social expresso através do trabalho, de festas grupais, 

de uniformes, de iniciativas de caridade e ações militantes (1996, p.28). Wallerstein destaca que 

as transações econômicas na economia-mundo capitalista também dependem bastante dos 

vínculos de comunidade e domicílio, de familiaridade e confiança (2001, p.124).  

 Na sociedade de consumo ou de hiper consumo, é possível observar uma forma de militância 

política exercida através das atitudes de compra ou de boicote a produtos e serviços relacionados 

a determinadas marcas e corporações: o consumerismo político. Esse é um fenômeno relacionado 

à utilização da esfera do consumo como lócus para o exercício político, que vem ganhando força, 

mundialmente, nas últimas décadas, com a globalização (FOLLESDAL in MICHELETTI et al., 

2009, p.19).  
A globalização caracteriza-se portanto pela expansão dos fluxos de informações - que 
atingem todos os países, afetando empresas, indivíduos e movimentos sociais -, pela 
aceleração das transações econômicas – envolvendo mercadorias, capitais e aplicações 
financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais – e pela crescente difusão de valores 
políticos e morais em escala universal (BARBOSA, 2001, p.12-13).  

 
O consumerismo político é compreendido como um instrumento de mudança de práticas 

sociais e econômicas no mundo capitalista globalizado e conectado,  associado à defesa dos 

direitos humanos e à promessa de “aliviar alguns dos problemas criados pela globalização” 

(FOLLESDAL in MICHELETTI et al., 2009, p.19). Dentre esses problemas, é possível destacar 

o trabalho informal, o trabalho infantil, as condições subumanas de produção industrial, os 

desafios da sustentabilidade e as diferenças sociais e econômicas entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos (BARBOSA, 2001, p.15).  

Com a globalização, não somente objetos de consumo e produtos culturais passam a ser 

difundidos com mais rapidez, alcançando os mais diversos pontos do planeta. Também os valores 

políticos, sociais e morais se disseminam em escala global. O consumerismo político surge dentro 

desse cenário em função de “um amplo processo de discussão sobre os direitos humanos e 

sociais” (BARBOSA, 2001, p.12). 

 
  Enquanto a última metade da década de 90 viu o enorme crescimento da onipresença das 

   marcas, um fenômeno paralelo surgiu nas margens: uma rede de militantes ambientalistas, 
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   trabalhistas e pelos direitos humanos determinados a expor o dano que existia por trás da 
   superfície brilhante (KLEIN, 2009, p.353) 

 

A divisão internacional do trabalho estabelecida entre países ricos, como o Japão, os 

Estados Unidos e a União Européia – exportadores de produtos industriais sofisticados - e países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como os países da América Latina e boa parte da Ásia  

- fornecedores de produtos primários e/ou idustriais para o mercado externo- não se modificou 

com a globalização. A empresa norte-americana Nike, por exemplo, concentra um percentual 

significativo da fabricação dos seus tênis e materiais esportivos na Coréia do Sul, em Taiwan e na 

Indonésia (BARBOSA, 2001, p.45-46). As condições sociais resultantes dessa divisão ganham 

visibilidade na mídia mundial através de ações e manifestações de consumerismo político. 

Apesar de vir ao encontro de demandas muito próprias das sociedades de consumo 

globalizadas contemporâneas, o consumerismo político mantém uma estreita relação com as 

bases primordiais da sociedade de consumo. Os princípios do individualismo, da privacidade e da 

liberdade de escolha propagados pelo Iluminismo e implementados pelo Liberalismo já previam 

uma relação política dos cidadãos com a esfera econômica, defendendo a autonomia soberana 

desses em relação a sua participação social, como um “eu empreendedor” livre e autônomo. Com 

a modernidade, surge a figura do consumidor, tão cara ao sistema capitalista (SLATER, 2002, 

p.40). 
Para muitos homens e mulheres, sobretudo jovens, as perguntas próprias aos cidadãos, 
sobre como obtermos informação e quem representa nossos interesses, são respondidas, 
antes pelo consumo privado de bens e meios de comunicação do que pelas regras abstratas 
da democracia ou pela participação em organizações políticas desacreditadas. 
(CANCLINI, 2005, p.14) 
 

Os impasses da sociedade de consumo, na atualidade, estão relacionados à globalização, ao 

esvaziamento do poder do Estado e à supremacia das relações no mercado, transformado numa 

arena política. As escolhas dos consumidores são vistas muitas vezes, nesse contexto, como 

ferramentas de exercício da cidadania, de tomada de decisões e de demonstração de valores e 

reivindicações.  

    

1.1 O sistema-mundo capitalista e a sociedade de consumo 

 

A sociedade de consumo é reflexo de diversas condições sócio-político-econômicas cujas 

origens remetem ao século XVIII. O homem moderno se constitui como um sujeito 
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autodeterminado, “que procura satisfazer racional, livre e vigorosamente os interesses que ele 

mesmo determinou” (SLATER, 2002, p. 45) Há uma relação direta entre o Iluminismo, o 

Liberalismo e os mercados. O conceito de consumidor surge a partir do ideal do “homem 

iluminista”, tendo o liberalismo buscado descobrir a relação entre esse indivíduo e a sociedade 

nas instituições de mercado e nas relações econômicas.  

Uma cultura de consumo surge na modernidade e modela a subjetividade dos cidadãos a 

partir do século XVIII. O consumo se configura como um espaço onde são travadas lutas pela 

identidade, pelo poder, pelas escolhas entre o individual e o coletivo, o público e o privado, o 

global e o local, todos interagindo de maneira sistemática e cotidiana. “Usar a expressão ‘cultura 

de consumo’ significa enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação 

são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea.” (FEATHERSTONE, 1995, 

p.121) 

Na modernidade, ocorreram as grandes transformações que desaguaram na Revolução 

Industrial, ajudando a tecer o Capitalismo com seu desenvolvimento tecnológico produtivo. É 

nesse período que surgem e se configuram a sociedade de mercado e a cultura do consumo, cujo 

personagem central é o indivíduo contemporâneo “livre e igual” propagado pelo liberalismo. No 

século XIX, a Revolução Industrial promoveu a ampliação da produção de bens materiais. 

Mercadorias passam a ser fabricadas em larga escala, modificando, profundamente, as relações 

sociais e econômicas, criando novos hábitos de consumo e estilos de vida. Para impulsionar a 

demanda por esses bens, inclusive culturais, dada a sua “reprodutibilidade técnica” em série, 

ferramentas como a publicidade ganham força, estimulando atitudes e comportamentos sociais 

alinhados à aquisição de produtos e serviços.  

A sociedade de consumo que surge com a modernidade é marcada por tensões inerentes à 

sua própria natureza. Na contemporaneidade, quando o consumo é pensado dentro do contexto do 

Neoliberalismo e da Globalização, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, surgem diversos 

impasses relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, à interdependência e à 

desigualdade, às diferenças culturais e à intolerância, à liberdade e ao poder.  

No capitalismo histórico, caracterizado pela contradição entre capital e trabalho, “o 

capital passou a ser usado (investido) de maneira especial, tendo como objetivo ou intenção 

primordial, a auto-expansão” (WALLERSTEIN in CHESNAIS et al., 2003, p.13). Essa 



 18

expansão, no entanto, também vem acompanhada por períodos de retração econômica, com 

grandes impactos sócio-políticos, como mostram os ciclos de Kondratiev1.  

É possível identificar um desses ciclos no período que se estende de 1945 até os dias 

atuais, com suas duas fases características: a fase A, com viés de alta econômica, que vai de 1945 

até 1967-1973, e a fase B, com tendência de baixa econômica, que sucede a fase anterior, 

seguindo até o momento atual (idem, ibidem, p.72-73).  

Do pós-guerra ao início da década de 70, os Estados Unidos se fortaleceram como 

potência produtiva global, estabelecendo uma ordem mundial de supremacia econômica e 

política. Com isso, ampliaram seus mercados consumidores e ditaram suas regras de convivência 

perante outras nações. Esse crescimento gerou, como conseqüência, grandes tensões no sistema 

social mundial. (idem, ibidem, p.72-73). “A revolução mundial de 1968 seguiu-se ao 

descontentamento de todos aqueles a quem a ordem hegemônica mundial dos Estados Unidos, 

tão bem organizada, havia posto de lado” (idem, ibidem, p.76).  

No final de década de 60 e início da década de 70, os movimentos anti-sistêmicos de 

esquerda, tanto comunistas, quanto social-democratas e de libertação nacional, ascenderam ao 

poder em diversos países. Esses grupos, entretanto, não conseguiram implementar uma melhor 

distribuição de riqueza nem diminuir as mazelas sociais de maneira significativa.  

 
  Eles haviam chegado ao poder, mas não tinham sido capazes de transpor a segunda etapa 

   que haviam definido: a transformação da sociedade – ao menos era esse o julgamento dos 
   revolucionários de 1968 (idem, ibidem, p.77).  

 
Tal quadro leva a uma crise de credibilidade por parte desses grupos, ampliando os 

problemas inerentes ao capitalismo histórico. De um lado, o fracasso dos Estados Unidos em 

cumprir a promessa da utopia liberal mundial feita por seus ideólogos. Do outro, o fracasso dos 

movimentos anti-sistêmicos em criar a nova sociedade prometida. “É como se o incrível e cada 

vez mais rápido crescimento do sistema capitalista tivesse ficado descontrolado, criando cancros 

que espalham metástases por todos os lados” (WALLERSTEIN, 2004, P.51).   

Iniciou-se, então, a fase B desse ciclo de Kondratiev, com uma série de acontecimentos 

históricos que modificaram a ordem mundial, como a perda de poder soviético no cenário político 

externo, o confronto com Saddam Hussein e a invasão do Kuwait, a ascensão do Japão na 

                                                 
1 Ciclos relativamente longos que reúnem uma fase de expansão e uma fase de contração da economia (fases A e B). 
A duração aproximada de cada fase é de 25 a 30 anos (WALLERSTEIN in CHESNAIS et al., 2003, p.72) 



 19

economia-mundo, todos enfraquecendo o poder estadunidense. Esse ciclo de crise econômica 

leva as camadas capitalistas a buscarem alternativas para diminuir os custos e aumentar os lucros. 

Uma delas está na redução dos gastos com os fatores de produção, que leva à externalização dos 

custos e, de acordo com Wallerstein, ao não cumprimento de algumas responsabilidades dos 

capitalistas, que acarretariam perdas para o Estado e para toda a sociedade (in CHESNAIS et al., 

2003, p.88-89).  
  O conjunto da ofensiva neoliberal dos últimos 20 anos corresponde exatamente a uma  

   tentativa de inverter o sentido da corrente. Os capitalistas tentaram, deste modo, reduzir os 
   salários dos trabalhadores, as exigências referentes à internalização de custos e os gastos 
   do Estado providência (idem, ibidem, p.90). 

 
Para atingir o seu pleno funcionamento, a economia capitalista provocou, desde o seu 

surgimento, migrações disseminadas e contínuas, voluntárias ou forçadas, dos povos em busca de 

satisfazer as necessidades de mão de obra em determinadas áreas geográficas. Essas migrações 

levaram a uma “etnização” da força de trabalho mundial, de modo que em toda parte se vê a 

população dividida em vários agrupamentos étnicos, cujos marcadores são a cor da pele, a língua, 

a religião ou algum outro constructo cultural, gerando conflitos violentos e até mesmo genocídios 

(WALLERSTEIN, 2001, p.104). 

 
  O elemento crucial é que a etnização da força de trabalho mundial requer uma ideologia 

   racista, cujos termos definem amplos segmentos da população mundial como subclasses, 
   seres humanos inferiores e portanto merecedores de qualquer destino que afinal lhes caiba 
   na luta social e na política imediata (idem, ibidem, p.104). 

 
Diante desse cenário, as lutas dos movimentos sociais ganham força e refletem a 

instabilidade das economias particulares no interior do sistema-mundo. Dentro desse contexto de 

incerteza e transição, a civilização capitalista viu surgir outras formas de mobilizações sociais 

anti-sistêmicas, formadas por ações públicas, tanto nacionais quanto internacionais, baseadas no 

discurso dos direitos humanos (SORJ, 2004, p.16) 

Para os defensores da economia-mundo capitalista, esse sistema traz duas importantes 

virtudes para a vida social: o universalismo e a democracia. O universalismo defende uma 

espécie de lei natural que conduz a uma ética universal, dentro da qual estão inseridos os direitos 

humanos. 

 
  Mas nós sabemos que os direitos humanos estão dolorosamente ausentes nas práticas reais 

   do mundo. É verdade que nos sistemas históricos anteriores havia pouca pretensão a  
   direitos humanos. Hoje, todas as entidades políticas afirmam ser seus defensores. Mas a  
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   Anistia Internacional não acha difícil compilar longas listas de violações em todas as  
   partes do planeta (WALLERSTEIN, 2001, p.113). 

 
É certo que os direitos humanos são mais desrespeitados em alguns lugares do sistema-

mundo que em outros. Mesmo nos países em que a questão parece ser menos problemática, há 

zonas e estratos da população cujos direitos humanos são regularmente violados. Os Estados 

Unidos, tidos como a pátria dos direitos civis, mantiveram, por exemplo, uma legislação 

segregacionista em relação à população negra durante décadas no século XX.   

 
  A absurda existência de uma legislação segregacionista, que tornava os negros norte- 

   americanos cidadãos de segunda categoria, apartando-os da população branca do país,  
   talvez seja o exemplo mais claro de como a  igualdade de todos perante a lei não havia sido 
   cumprida por completo na nação mais poderosa do planeta em pleno século XX  
   (MONDAINI, 2008, p.164-165). 

 
Muitos migrantes, ou seja, uma parcela significativa da população no sistema-mundo 

capitalista, são privados da vivência de seus direitos humanos. Para Wallerstein, “é fácil ver que 

existe uma correlação entre Estados mais ricos e poderosos e menos (ou menos óbvias) violações 

de um lado, e Estados mais pobres e fracos e mais violações, de outro” (2001, p.113) 

De acordo com o autor, entre os argumentos a favor da economia-mundo capitalista, 

existe um que destaca a qualidade da vida material experimentada através desse sistema, tanto 

coletivamente quanto individualmente, mesmo que em graus diferentes entre uns cidadãos e 

outros. Diz respeito ao conforto e à variedade do consumo, além das “necessidades básicas” da 

sobrevivência, experienciados especialmente nos últimos 150 anos. 

 
  Nossa ‘sociedade de consumo’ do século XX decorre da ciência e de seus dispositivos.  

   Temos maquinismos nunca sonhados nas civilizações anteriores: eletricidade,  telefone, 
   rádios e televisões, encanamento interno, refrigeradores, ares-condicionados, automóveis, 
   para mencionar os mais óbvios e os mais disseminados. Em 1500, um livro era um luxo  
   extraordinário (idem, ibidem, p.106) 

 
Os críticos da civilização capitalista, por sua vez, chamam atenção para o fato de que a 

distribuição desses benefícios é extremamente desigual entre cidadãos dos mais diferentes lugares 

do planeta. Eles “apontam para o fosso crescente entre o que está disponível para 1/7 da 

população do mundo e a vida que se vive nas favelas urbanas e nas zonas rurais pobres do 

mundo” (idem, ibidem, p.107). A cultura do consumo está relacionada à forma como é 

administrado coletivamente, no sistema-mundo capitalista, quem as pessoas são, o que elas 

querem e como vão viver. “ ‘O que está em jogo’ é profunda e fundamentalmente político. Gira 
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em torno de nosso poder de dispor de nossa vida e dos recursos necessários para definir e viver a 

vida que queremos levar” (SLATER, 2002, p. 204).  

 
Essas ações, políticas, pelas quais os consumidores ascendem à condição de cidadãos, 
implicam uma concepção do mercado não como simples lugar de troca de mercadorias, 
mas como parte de interações socioculturais mais complexas. Da mesma maneira, o 
consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos isolados mas como a 
apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção com outros, de bens que 
proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que servem para enviar e receber 
mensagens (CANCLINI, 2005, p.70). 

 
 Para que tal realidade seja melhor compreendida, é imprescindível pontuar que, na medida 

em que as pessoas consomem os produtos, é que elas geram uma identidade a ser percebida. É o 

consumo que lhes cede um significado. A diversificação passa a estar na origem da mercadoria e 

não na capacidade de livre escolha do indivíduo. Este, para se mostrar diferente, precisa se 

submeter aos moldes das estratégias atuais do marketing e da publicidade, as quais estão sempre 

estabelecendo novos estilos de vida, em conformidade com as regras do consumo.   

Severiano traz uma afirmação sobre a questão do dever do consumo para identificação do 

indivíduo na contemporaneidade:  
 

A padronização alcança aí seu mais alto grau de sofisticação: ela não se encontra mais no 
produto, mas na atitude compulsiva e generalizada de ter que consumir para só assim 
constituir-se como indivíduo. Atrelar a constituição da identidade à capacidade cada vez 
maior de consumir produtos diferentes apenas testemunha o grau de coisificação a que 
foram remetidas as identidades contemporâneas, assim como o nível de fetichização atual 
dos produtos (2001, p. 94).  

 

O fato da cultura de massa ser hoje diferenciada em diversos segmentos de mercado não 

significa que o homem não esteja totalmente submetido à lógica do capital. Os indivíduos 

encontram-se inseridos num processo pelo qual buscam através do consumo de diversos e 

distintos produtos, instrumentos para a busca do próprio desenvolvimento de suas consciências. 

Isso tende a proporcionar a criação e instauração incessante de novas necessidades para os 

consumidores.  

As promessas de realização e felicidade vão sendo coligadas aos produtos, assim como a 

identificação social. Com isso, cada indivíduo que deseja transmitir uma imagem aos demais 

componentes do meio em que vive, sente a necessidade imediata de adquirir produtos que 

proporcionem a referência desejada. Baudrillard chama a atenção da existência, nesse contexto, 

das mercadorias como mercadorias-signo, para além dos seus valores de uso e de troca (2007, 
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p.60). No Capitalismo, a supressão do valor de uso original dos bens perante o predomínio do 

valor de troca resultou na transformação da mercadoria num signo, no sentido de Saussure, cujo 

significado é determinado arbitrariamente por sua posição num sistema auto-referenciado de 

significantes. 

 Baudrillard acredita que a sociedade de consumo se vale dos meios de comunicação de 

massa para fazer valer sua verdade “totalitária”. Através desses veículos, propaga a ideologia da 

onipotência de “um sistema de leitura do mundo transformado em sistema de signos” (1995, p. 

130). Cada meio de comunicação impõe sua própria lógica abstrata e coerente. “Toda a matéria 

do mundo, toda a cultura surge tratada industrialmente em produtos finitos e em material de 

signos, esvaziando-se assim todo o valor de acontecimento, cultural ou político(1995, p.130).  

Segundo o autor, o código ideológico da cultura de massas - enquanto sistema de valores 

morais, sociais e políticos – e a maneira de cortar e articular dos meios de comunicação impõem 

determinado tipo de discursividade. Essa neutraliza, de acordo com ele, o conteúdo múltiplo e 

móvel das mensagens, pondo no lugar desse os “constrangimentos imperativos do sistema”. 

“Gostos, preferências, necessidades, decisão – em matéria de objectos como também de relações, 

o consumidor encontra-se perpetuamente solicitado, ‘interrogado’ e intimidado a responder” 

(BAUDRILLARD, 1995, p.109). Foi esse predomínio da mercadoria enquanto signo que levou 

alguns neomarxistas a enfatizarem o papel crucial da cultura na reprodução do capitalismo 

contemporâneo. O consumidor pós-moderno existe através dos signos-mercadorias (SLATER, 

2002, p. 45).  

Canclini observa que o valor mercantil não está contido a priori nos objetos, mas é o 

resultado das interações socioculturais em que são utilizados pelos homens. Segundo o autor, os 

seres humanos trocam objetos para satisfazerem necessidades estabelecidas culturalmente, 

integrarem-se uns com os outros, distinguirem-se de longe, realizarem desejos e pensarem sua 

situação no mundo. “Estas biografias cambiantes das coisas e das mensagens nos levam a pensar 

no caráter mercantil dos bens como oportunidades e riscos de seu desempenho” (2005, p.71). 

De acordo com Canclini, cada cidadão pode exercer uma reflexão e uma experimentação 

mais ampla que considere as múltiplas potencialidades dos objetos, aproveitando sua capacidade 

de adquirir diversos sentidos nos mais variados contextos em que as coisas se encontram com as 

pessoas (idem, p.71). Essas práticas de consumo, que incluem a preocupação com o estilo de vida 

e com a estilização da vida, demonstram que o planejamento, a compra e a exibição dos bens e 
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experiências não podem ser compreendidos à luz das concepções de valor de troca e cálculo 

racional instrumental.  

 
Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida de maneira 
irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o estilo num projeto de vida e 
manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade do conjunto de bens, 
roupas, práticas, experiências, aparências e disposições corporais destinados a compor um 
estilo de vida (FEATHERSTONE, 1995, p.123) 

 

Inseridos na cultura de consumo, os indivíduos têm consciência de que se comunicam 

através de suas roupas e também da sua casa, do seu carro, dos seus móveis e de tantos outros 

objetos e atividades, que serão interpretados e classificados, considerando a presença ou falta de 

gosto. Essa é uma constante notada em todos os integrantes da sociedade de consumo, a despeito 

da faixa etária e da extratificação social. 

 
A preocupação em convencionar um estilo de vida e uma consciência  de si estilizada não 
se encontra apenas entre os jovens e os abastados; a publicidade da cultura de consumo 
sugere que cada um de nós tem a oportunidade de aperfeiçoar e exprimir a si próprio, seja 
qual for a idade ou a origem de classe (FEATHERSTONE, 1995, p.123) 

 

Slater avalia que a cultura do consumo se configura como uma luta pela “alma da vida 

cotidiana, de batalhas para controlar a estrutura do cotidiano” (2002, p. 13). Nela, o universo 

privado está ligado, intimamente, ao público, ao social, ao macro, permitindo também que esses 

invadissem o universo privado de maneira considerável.  

 

1.2 Consumerismo político: o mercado como arena política.  

    

O debate sociológico sobre cultura do consumo está calcado em algumas questões 

centrais. A noção moderna de sujeito social como indivíduo que cria e define a si próprio está 

diretamente ligada à autocriação pelo consumo. Através do uso de determinados bens e serviços é 

que os indivíduos formulam a si mesmos enquanto identidades sociais e exibem essas identidades 

(SLATER, 2002, p. 39). Desta forma, aspectos como autonomia, significado, subjetividade, 

privacidade e liberdade não podem ser compreendidos, a partir da modernidade, fora da esfera do 

consumo, passando a serem alvos da ação estratégica das instituições dominantes no sistema 

capitalista. 
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Se, para a modernidade, o campo do consumo está relacionado ao poder econômico e 

político - sendo a propaganda alimentada pela necessidade de aumentar a demanda por 

mercadorias e gerar identificação dos indivíduos com os bens materiais - na pós-modernidade, ele 

está associado aos valores culturais muito mais do que materiais. “O valor dos bens depende mais 

de seu valor cultural (‘valor de signo’) do que de seu valor funcional ou econômico” (idem, 

ibidem, p. 39). Assim, a propaganda e o marketing ganham força, não mais sendo subordinados à 

produção, revelando seus “discursos imperiosos dentro das empresas”, aprofundando a 

desmaterialização crescente da economia.  

Com o Liberalismo, a escolha individual assume o centro da teoria social. Os processos 

sociais passam a ser calcados nos desejos dos indivíduos, assegurando que essa privacidade seja                   

salvaguardada como um recurso para “contestar ou disciplinar o poder das instituições sociais” 

(idem, ibidem, p. 47). O mercado se configura como um mecanismo de coordenação impessoal 

que permite organizar a sociedade a partir, então, dos desejos individuais.  

 
As instituições sociais são decorrentes da maneira pela qual os indivíduos formulam seus 
interesses privados, autodeterminados como demandas sociais, como escolhas desses 
bens, dessas políticas, dessas leis: escolhas que são feitas pelos indivíduos exclusivamente 
como parte da busca da satisfação de sua agenda (idem, ibidem, p. 46-47) 

 

No Liberalismo, os sujeitos são autogovernados. Dentro dessa perspectiva, acredita-se que 

suas capacidades inatas são liberadas a partir do momento em que “as autoridades sociais 

tradicionais e irracionais são derrotadas” (idem, ibidem, p. 65). A sociedade liberal produz os 

indivíduos, o chamado “eu empreendedor”, que vai se projetar no futuro e procurar dar forma a si 

mesmo a partir daquilo que deseja ser. 

 
A cidadania deve ser ativa e individualista e não passiva e dependente. De agora em 
diante, o sujeito político deve ser um indivíduo cuja cidadania se manifesta através do 
livre exercício da escolha pessoal entre uma variedade de opções (ROSE apud SLATER, 
2002, p. 65) 

 

No mundo contemporâneo, as transformações por que passam as relações entre o público 

e o privado, no consumo cultural cotidiano, apresentam um novo tipo de responsabilidade cívica. 

Se os governos e a esfera pública não cumprem, em termos ideais, com sua função de prover e 

proteger os cidadãos, esses buscam, cada vez mais, exercerem seus poderes políticos através da 

esfera privada, onde está inserido o consumo. Para Canclini, consumir é tornar mais inteligível 

um mundo onde o sólido se evapora (2005, p.65).           
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O descrédito dos Estados como administradores de áreas básicas da produção e 
informação, assim como a falta de credibilidade nos partidos (incluídos os de oposição), 
fizeram diminuir os espaços onde o interesse público podia se fazer presente, onde deve 
ser limitada e arbitrada a luta – de outro modo selvagem – entre os poderes mercantis 
privados. Começam a surgir em alguns países – através da figura do ombudsman, de 
comissões de direitos humanos de instituições e periódicos independentes – instâncias não 
governamentais e apartidárias que permitem desembaraçar a necessidade de fazer valer o 
público em decadência das burocracias estatais. (idem, ibidem, p. 71-72) 

 
De acordo com Appadurai, o consumo não é algo “privado, atomizado e passivo”, mas, 

sim, “eminentemente social, correlativo e ativo” (apud CANCLINI, 2005, p.66). Para Canclini, 

as mercadorias e o consumo também servem para ordenar politicamente cada sociedade “neste 

jogo entre desejos e estruturas”.  

O consumo não pode ser comprendido como “um lugar irrefletido e de gastos inúteis” 

(CANCLINI, 2005, p.69). Se o consumo é um canal de expressão para certas condutas ansiosas e 

obsessivas por parte de alguns indivíduos, ele também é capaz de demonstrar a insatisfação que 

“o fluxo errático dos significados engendra” (idem, ibidem, p.65). Ao comprar objetos, pendurá-

los e distribuí-los pela casa, assinalar lugares em determinada ordem para eles, atribuir-lhes 

funções na comunicação com os outros, por exemplo, os indivíduos pensam o próprio corpo, a 

instável ordem social e as interações incertas com os outros.  

O último quarto do século XX se configurou como um período de intensificação do 

modelo econômico neo-liberal e acelerada privatização do setor público nos países do Ocidente, 

especialmente na América Latina, à exceção de Cuba. Nesse processo, os Estados cederam o 

controle da economia material e simbólica às empresas, levando a um cenário de descapitalização 

nacional, subconsumo das maiorias, desemprego, empobrecimento da oferta cultural. Para 

Canclini, através do interesse pelo público, “o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, 

útil para pensar e agir significativa e renovadoramente na vida social” (idem, p.72) 

Alguns consumidores querem ser cidadãos (idem, ibidem, p.72) visto que buscam 

expressar seu contentamento ou desapontamento com questões de ordem econômica, social e 

cultural através de atitudes políticas relacionadas ao consumo.  Douglas e Isherwood afirmam 

que “as mercadorias servem para pensar” (apud CANCLINI, 2005, p.65). É exatamente uma 

reflexão sobre conceitos e valores a partir da preferência ou não por determinadas mercadorias, 

marcas e corporações a que se refere o consumerismo político. 

Micheletti observa que o consumerismo político é um fenômeno que consiste na 

utilização do mercado como arena política e das escolhas dos consumidores como ferramenta de 
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exercício político (in MICHELETTI et al., 2009, p.vii). Estudado pelas Ciências Sociais, o 

consumerismo político diz respeito à utilização de ações de pessoas físicas ou jurídicas no 

mercado, a fim de criar confiança, controlar incertezas e resolver problemas comuns.  

 
Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a que 
lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa meus 
interesses – recebem sua resposta mais através do consumo privado de bens e dos meios 
de comunicação de massa do que pelas regras abstratas da democracia ou pela 
participação coletiva em espaços públicos. (CANCLINI, 2005, p.29) 

 

Com o avanço do capitalismo neoliberal e da globalização econômica, a influência das 

corporações transnacionais na vida dos cidadãos comuns aumentou consideravelmente. O 

consumerismo político reconhece o novo poder dessas corporações e se utiliza do mercado como 

um poderoso lugar para o exercício político (MICHELETTI et al., 2009, p. iv).       

 
Eventos espetaculares como o boicote internacional à África do Sul, a campanha contra a 
Nestlé, o protesto dos estudantes contra a Nike bem como as violentas demonstrações 
ligadas aos encontros da Organização Mundial de Comércio e do G-8 chamam nossa 
atenção para o papel do mercado global como um lugar de ações éticas e cidadãs bem 
como para o fenômeno do consumerismo político (idem, ibidem, 2009, p.iv).  

 

A burocracia técnica das decisões e a uniformidade internacional próprias do 

neoliberalismo econômico diminuem o que está sujeito a debate na orientação das sociedades. 

Desta forma, “a única coisa acessível são os bens e as mensagens que chegam a nossa própria 

casa e que usamos ‘como achamos melhor’ ” (CANCLINI, 2005, p.30). 

O fato dos consumidores expressarem seus pontos de vista através da escolha ou não de 

produtos, serviços, marcas e corporações não é novo. Freqüentemente, ao longo da história, os 

consumidores sempre tenderam a optar por esse ou aquele bem não somente em função dos seus 

aspectos econômicos clássicos. Buscaram aqueles que se ligavam a eles por algum aspecto 

intangível, seja religioso, ético, relacionado à nacionalidade ou à classe social, enfim, à sua 

identidade (MICHELETTI et al., 2009, p. iv). “Quando selecionamos os bens e nos apropriamos 

deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos de nos 

integrarmos e nos distinguirmos na sociedade, de combinarmos o pragmático e o aprazível” 

(CANCLINI, 2005, p.35). 

O que existe de novo nesse fenômeno é que ele, agora, está atrelado a um contexto de 

globalização sócio-econômica-cultural, onde as escolhas dos consumidores são influenciadas 
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cada dia mais fortemente por polêmicas, reivindicações e questões de repercussão global, como a 

sustentabilidade, os cuidados com o meio ambiente e os direitos humanos (MICHELETTI et al., 

2009, p. iv).  

O consumerismo político impacta não somente consumidores e cidadãos. Tem um grande 

efeito sobre as empresas, que buscam atender às expectativas desses novos públicos, muito mais 

atentos, críticos, engajados e atuantes politicamente através das suas escolhas de compra. 

Marketing 3.0 é o termo utilizado por Kotler, Kartajaya e Setiawan para denominar as estratégias 

voltadas para ampliar os relacionamentos entre consumidores e marcas nesse novo cenário de 

trocas informacionais intensas e novos engajamentos sócio-político-culturais. Com as novas 

tecnologias da informação e a troca de informações em fluxo por pessoas de todos os lugares a 

qualquer momento, um novo cenário emerge e exige das empresas novas atitudes. “Hoje, os 

consumidores se reúnem nas próprias comunidades, criam em conjunto os próprios produtos e 

experiências e buscam fora de sua comunidade apenas personagens admiráveis” (KOTLER et al., 

2010, p.37) 

Se as identidades modernas eram territoriais e quase sempre monolingüísticas, as 

identidades pós-modernas são transterritoriais e multilingüísticas. Canclini se indaga sobre “que 

cidadania pode expressar este novo tipo de identidade?” (2005, p.46). “Nas novas gerações, as 

identidades se organizam muito menos em torno dos símbolos histórico-territoriais, os da 

memória-pátria, do que em torno dos de Hollywood, Televisa ou Benneton” (idem, ibidem, p.48). 

A questão da admiração e da adesão a personagens, idéias e valores norteia o 

consumerismo político e coloca modelos antigos do marketing e da relação entre corporações, 

consumidores, colaboradores e sociedade em geral em xeque na primeira década do século XXI. 

 

1.3  Buycotts: consumo, liberdade e escolha.  

     

Slater destaca que a “liberdade” da cultura do consumo é definida de uma forma crucial 

para a modernidade liberal. A escolha do consumidor é um ato privado. E a relação entre 

liberdade e privacidade é fundamental na concepção do indivíduo moderno. (2002, p. 35) 
 

A cultura do consumo é marcada por esse sentido duplo da privacidade e suas relações 
com escolha e liberdade: o aumento do poder do indivíduo, o significado, o investimento 
no futuro, a identidade, etc., estão intimamente ligados a uma área restrita da vida. A 
queixa constante das tradições criticas é que, ao nos tornarmos ‘livres’ enquanto 
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consumidores, trocamos o poder e a liberdade no trabalho ou na arena política por mero 
contentamento privado. (idem, ibidem, p.36) 

 

Como conciliar a privacidade da escolha individual com questões como solidariedade e 

autoridade?  Esse é um dos aspectos, aparentemente, mais contraditórios e paradoxais da cultura 

do consumo, alvo dos seus maiores críticos. “Se não podemos julgar ou regular os desejos dos 

indivíduos, como podem eles trabalhar para constituir uma vida coletiva boa, progressista ou 

autêntica?” (idem, ibidem, p. 36) 

 Toda vez que um consumidor compra um produto, ele está comunicando algo através de 

sua aquisição. “A escolha de um determinado bem equivale a uma mensagem como ‘Eu escolhi 

este produto entre outros’.” (RIBEIRO et al., 2003, p. 31). A escolha ou não de determinadas 

marcas, produtos ou serviços vem sendo utilizada pelos consumidores como uma arma para 

defender ideias, valores e posicionamentos políticos, dentro de um ambiente de consumerismo 

político cada vez mais disseminado nos grandes centros urbanos mundiais. Adquirir ou não certas 

mercadorias produzidas por essa ou aquela corporação serve, em algumas circunstâncias, como 

protesto, atingindo as empresas no seu ponto mais vulnerável: o caixa.  

 O boicote a empresas, através da não aceitação e, conseqüentemente, da não aquisição de 

produtos e serviços, passou a ser chamado, mundialmente, de buycott. Uma tomada de iniciativa 

de repúdio e protesto contra posturas e atitudes de algumas corporações, normalmente 

relacionadas ao desrespeito a questões ligadas aos direitos humanos, ao comércio justo e à 

responsabilidade socioambiental. 

 Kotler, Kartajaya e Setiawan avaliam que, “com a maior sofisticação da sociedade, o 

consumidores vão buscar cada vez mais satisfazer necessidades humanas mais elevadas e as 

necessidades básica se tornarão secundárias” (2010, p.101). Desta forma, as questões ligadas aos 

impactos sociais, econômicos e ambientais receberão mais atenção do que antes. “Sob a 

perspectiva corporativa, as empresas que tiverem uma boa missão, boa visão e bons valores 

podem ingressar com mais facilidade em novos mercados, pois terão melhor recepção” (idem, 

ibidem, p.129). Vale ressaltar que, além dos consumidores conscientes, há também um número 

crescente de acionistas que buscam investir em empresas cujos valores levam em consideração 

atitudes cidadãs, grande parte delas relacionadas à sustentabilidade. 

 
Um estudo realizado pela Forrester Research também confirmou que 80% dos 
consumidores são influenciados por marcas socialmente responsáveis e 18% estão 
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dispostos a pagar mais por elas. De maneira análoga, as marcas ecológicas atraem 73% 
dos consumidores – e 15% desses consumidores estão dispostos a pagar mais (idem, 
ibidem, p.129) 

 

 O buycott ganha espaço crescente na internet, com um sem número de manifestações 

criativas, muitas delas em forma de paródias a logomarcas e campanhas publicitárias 

institucionais, fato esse que já vem sendo chamado por alguns publicitários renomados de 

“terrorismo de marca na internet” (KEEN, 2009, p.26). Esse novo fenômeno tem modificado o 

comportamento de empresas e profissionais de marketing, que não podem deixar de expor suas 

marcas no ambiente digital, mas se sentem desafiados sobre como lidar com os enunciados 

proferidos pelos consumidores de forma nem sempre gentil e elogiosa. O advogado Leandro 

Bissoli, que tem agências de publicidade e anunciantes brasileiros como clientes, recomenda 

fugir das ‘guerrilhas on line’, ou seja, dos embates entre os consumidores e os funcionários das 

empresas que assumem o papel de defensores ardorosos das marcas (MM, n. 1418, julho 2010). 

 O fato da internet não ser regida por leis instauradas, com cláusulas bem definidas, propicia 

o surgimento de diversas manifestações de consumerismo político na rede. É importante ressaltar 

que essas iniciativas muitas vezes aparecem na internet e somente depois ganham espaço na 

mídia de massa. De mídia de apoio, complementar às estratégias de mobilização de muitas causas 

sociais, a Internet se torna cada vez mais o meio principal para reunir e engajar pessoas dos mais 

diferentes movimentos, simpatizantes das mais diversas causas.   

 Trippi faz menção à “era da delegação de poder” que consiste na possibilidade dos cidadãos 

médios desafiarem o poder das instituições arraigadas, através da cultura colaborativa. Esse novo 

cenário diz respeito tanto à esfera privada quanto pública, com a internet modificando, 

radicalmente, também a relação dos cidadãos com as instituições governamentais e com os 

governantes e candidatos a cargos públicos.  
 

O poder está se deslocando das instituições que sempre governaram de cima para baixo, 
sonegando informações, dizendo como devemos cuidar de nossas vidas, para um novo 
paradigma de poder, distribuído democraticamente e compartilhado por todos nós. 
(TRIPPI apud JENKINS, 2008, p.275) 

 

 As iniciativas de buycott acontecem individual ou coletivamente. Na era das comunidades 

virtuais, os consumidores se reúnem por afinidades em torno de seus gostos e predileções acerca 

de tudo, ídolos, filmes, bandas, seitas e, como não poderia deixar de ser em uma sociedade de 

consumo, mercadorias a serem consumidas ou desprezadas e marcas a serem amadas ou 
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repudiadas. “A participação das comunidades não apenas reafirma a preferência por uma marca, 

mas também permite a esses grupos fazer suas próprias exigências à empresa” (JENKINS, 2008, 

p. 117).  

 Muitos dos movimentos de buycotts a marcas ganham a rede e se espalham rapidamente, de 

maneira viral. Eles trazem um grande poder de mobilização, impactando as marcas 

negativamente e fazendo-as perderem clientes, que se sentem persuadidos por esses apelos de 

contra-propaganda. “Levy considera essas comunidades de conhecimento essenciais na tarefa de 

restaurar a cidadania democrática” (idem, ibidem, p.56). 

 Bauman afirma que “o verdadeiro detentor do poder soberano na sociedade de 

consumidores é o mercado de bens de consumo” (2008, p.85). Segundo o autor, no encontro entre 

vendedores e compradores é que se dá o veredicto sobre quem será salvo e quem será condenado 

na sociedade de consumo. “O mercado é, por assim dizer, mais soberano que os soberanos 

políticos, muito mais promovidos e ávidos por autopromoção, já que, além de apresentar a 

sentenças de exclusão, não permite apelação” (idem, ibidem, p.86) 

 Penenberg ratifica que esse cenário de ‘sentenças de exclusão’ dos consumidores em 

relação às posturas das marcas, utilizando a internet como uma espécie de Praça da Bastilha para 

a execução em público daquelas que não atuam alinhadas com seus desejos e/ou comportamentos 

tidos como louváveis, é novo e, para muitos publicitários e profissionais de marketing, 

assustador. O autor cita o chief executive officer da Procter e Gamble, A.G. Lafley, como um 

exemplo de marqueteiro atento a essa mudança de forças entre consumidores e marcas inerente à 

sociedade de consumo digital contemporânea. “Quanto mais controle temos, mais fora de 

sintonia nos tornamos. Mas, quanto mais propensos estamos a afrouxar o controle um pouco, 

mais descobrimos que estamos em contato com os consumidores” (LAFLEY apud 

PENENBERG, 2010, p.112) 

 Valente também aconselha aos clientes da agência de publicidade DM9DDB se libertarem 

dos antigos padrões de comunicação marcas versus consumidores. Algumas empresas ainda 

relutam a começar essa nova relação de conversação aberta, em mão dupla, com o público. 

Porém, Valente acredita que não há como deter esse processo e o melhor a ser feito pelos 

anunciantes é buscar se relacionar com esses clientes, ouvindo-os e dialogando com eles. “Digo o 

tempo inteiro para todos os clientes daqui: já estão falando de você. Ter uma presença nas redes 

sociais significa decidir se você quer participar dessa conversa ou não.” (MM, n.1418, julho 
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2010). 

 Penenberg observa que, antigamente, se alguém tivesse um problema com o serviço de 

atendimento ao cliente, “escreveria uma carta áspera ao departamento de reclamação da empresa 

– se conseguisse localizá-lo” (2010, p.112). Hoje, a internet fornece um poder sem precedentes 

aos consumidores com a fluidez das informações numa escala crescente e jamais vista.  

 
O comércio tornou-se uma conversa. Ou as empresas se comunicam com seus clientes ou 
enfrentam sua ira, o que pode repercutir pela blogosfera e em sites como Digg e Slashdot 
com suas legiões de usuários de língua afiada, que passam isso para outros e outros e 
outros, até que milhões comecem a falar mal da empresa (idem, ibidem, p. 112) 

 

 David Reck, diretor da agência Digital Enken, defende que é preciso que o anunciante tome 

uma série de medidas e precauções antes de adotar qualquer iniciativa nas redes sociais. Para ele, 

é fundamental analisar a posição da empresa no mercado, conhecer sua imagem e o que o 

consumidor já está falando dela para outros consumidores. Preparar tanto a equipe de marketing, 

quanto a equipe de vendas, jurídica e de recursos humanos, a fim de montar uma estratégia 

conjunta de atuação na internet (MM, n.1418, julho 2010). 

 Reck ressalta que é imprescindível definir claramente do que e como vai se falar. Isso sem 

esquecer que a resposta deve ser dada de forma rápida ao consumidor. “O grande erro é quando a 

empresa não se prepara para resolver problemas nos novos canais criados, achando que vai fazer 

apenas marketing” (MM, n.1418, julho 2010). Ana Paula Cortat, vice-presidente de estratégia de 

marca do Grupo Isobar no Brasil pondera que nem todos os anunciantes estão preparados para 

lidar com a participação ativa do consumidor e com a necessidade de dar respostas imediatas ao 

público. “Compreender isso nos ajuda a entender o papel que devemos exercer agora. Um papel 

que deve ser bem mais relevante que a sugestão de ideias que ‘viralizam’ ou a abertura de perfis 

sociais” (MM, n.1418, julho 2010). 

 

1.4 Propaganda institucional: o discurso das marcas. 

 

 Baudrillard defende que “a publicidade revela-se talvez como o mais notável meio de 

comunicação de massas da nossa época” (2007, p.131). Para ele, essa ferramenta glorifica todos 

os objetos ao falar deles, fingindo uma totalidade consumidora, através da generalização de um 

objeto por todos, bem como de um consumidor por todos os outros.  
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 Ao falar dos objetos, glorificando-os, bem como às suas marcas, a propaganda apresenta ao 

público, normalmente, o ponto de vista mais favorável sobre os produtos, os serviços e as 

empresas. Essa estratégia visa a agradar os consumidores, persuadindo-os à compra e gerando 

ganhos de imagem para aqueles. Olivetto avalia que  “a primeira coisa que devemos pensar é que 

a publicidade não é arte e não é a expressão de uma opinião. É a manifestação da opinião dos 

produtos” (2004, p.167). 

 A propaganda que busca construir a imagem das marcas é chamada propaganda 

institucional. A principal função da propaganda institucional é fixar ou mudar a imagem de uma 

marca na mente dos consumidores, o que requer tempo e investimento por parte dos anunciantes 

(GRACIOSO, 1995, p. 103). De acordo com Gracioso, todas as empresas precisam investir nas 

suas imagens, sejam elas grandes ou pequenas. “Não pense que uma boa imagem institucional é 

privilégio das grandes empresas. Uma boa imagem é tão importante para a Petrobrás, ou a 

Autolatina, como para o profissional liberal que presta serviços pessoais” (2006, p.116).  

  As imagens das marcas são os maiores ativos das empresas na sociedade de consumo atual 

em função da “commoditização” crescente por que passam os produtos e das novas e modernas 

tecnologias de reprodução imediata dos bens materiais. Quanto mais os produtos, serviços e 

empresas se tornam parecidos, em decorrência da rápida difusão tecnológica, mais a imagem 

institucional se torna imprescindível para a competitividade desses no mercado. “A marca será o 

único ativo insubstituível das empresas de produtos de consumo na razão direta em que as 

diferenças técnicas e mercadológicas se reduzirem” (GRACIOSO, 1995, p. 34). 

 Na segunda metade do século XX, a visibilidade das marcas, empresas, produtos e serviços 

estava muito ligada à comunicação de massa. Hoje, entretanto, com o advento das novas mídias - 

muitas delas gratuitas, como o YouTube - a construção da imagem da marca vem se tornando 

uma tarefa mais fácil e acessível tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Com um 

custo mais baixo que a TV, muitas marcas já criaram seus canais dentro dessa plataforma, por 

exemplo. Telles conclui que “antes visto como um vilão dos direitos de imagem, hoje, o 

YouTube é considerado um aliado” (2009, p.115).   

 A propaganda institucional faz parte do mix de comunicação das instituições, buscando 

tornar tangíveis para os consumidores os valores e as características intangíveis que lhes são 

próprios. Gracioso considera, inclusive, que uma das principais preocupações da propaganda 

institucional consiste em transformar aspectos tangíveis em atributos intangíveis para o público. 
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 Assim, a campanha da Madonna não sugere que a cerveja Antarctica é mais leve, ou 
mais gostosa. Mas associa à imagem de marca (e à própria imagem institucional da 
empresa fabricante) a sua imagem de modernidade, juventude e irreverência. Num 
mercado como o da cerveja, em que as marcas concorrentes já não conseguem distinguir-
se através de atributos de sabor, esses atributos subjetivos (modernidade, juventude, 
irreverência) passam a desempenhar um novo e decisivo papel. (2006, p.37) 
 

 As imagens das marcas são constituídas por valores intangíveis, não podendo ser 

reproduzidas por outras marcas, tornando-se assim o maior bem de que as empresas dispõem 

nessa era da reprodução rápida e indiscriminada. O paradigma de que apenas os atributos 

tangíveis representados pelo benefícios físicos, isoladamente, constituem valor agregado às 

corporações não condiz mais com a realidade atual. “Foi-se o tempo em que os produtos eram 

oferecidos unicamente com base em seus benefícios materiais. A mudança da ênfase do ativo 

tangível para o intangível foi marcante nas duas últimas décadas” (CARRIL, 2007, p.05). 

 Na primeira década do século XXI, um número crescente de marcas vem buscando 

aproximar suas características tangíveis a atributos intangíveis considerados importantes na 

contemporaneidade, como os direitos humanos e a responsabilidade socioambiental, ambos 

relacionados ao exercício da cidadania. De acordo com Rocha, esse movimento pode ser 

observado há mais de uma década. Nesse período, os conceitos de  responsabilidade social e 

qualidade de vida, presentes na retórica publicitária, buscaram atestar a supremacia dos valores 

modernos da igualdade e da dignidade humanas “sobre os valores capitalistas da hierarquia, da 

concorrência e da finalidade absoluta do lucro, numa tentativa de reconciliar a ação sem rédeas 

do capital com a felicidade em sua dimensão coletiva e individual” (2010, p.206). 

 Até mesmo empresas concorrentes se reúnem, na atualidade, em prol de causas sociais 

relevantes, mobilizando a sociedade para contribuir com iniciativas louváveis relacionadas a 

problemas não resolvidos ou contemplados pelo poder público, bem como obtendo ganhos 

institucionais de imagem com essas iniciativas. No Reino Unido, a Motorola, Carphone 

Warehouse, O2, Orange, Vodafone, T-Mobile, Tesco, Virgin Mobile e Fresh colaboraram, juntas, 

com Bono Vox e Bobby Shriver para o lançamento do celular Red no combate à Aids na África. 

Com a iniciativa, dezenas de milhares de libras foram arrecadadas para o tratamento e a 

prevenção da doença em países africanos (KOTLER et al., 2010, p.198). 

Outro aspecto importante ligado ao desenvolvimento da propaganda institucional está na 

coerência que deve existir entre o que uma marca diz e o que ela faz. De nada adianta, uma 

empresa anunciar nas suas campanhas publicitárias que se porta de uma determinada forma, se, 
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no dia-a-dia, sua ações desfizerem essa impressão. Atitudes contraditórias em relação ao discurso 

da marca são capazes de impactar o público de maneira negativa, gerando, no sentido inverso, 

uma contra-propaganda.  

Esse fator tem ganho cada vez mais força no mundo contemporâneo, especialmente no 

que se convencionou chamar de Marketing 3.0. “A empresa quer aplicar na prática um conjunto 

de valores que lhe conferem personalidade e propósito. Qualquer separação entre marketing e 

valores é inaceitável.” (idem, ibidem, p.195) 

O Marketing 3.0 busca alinhar a imagem da marca a atitudes realmente comprometidas 

das empresas com determinadas causas e valores. Kotler, Kartajaya e Setiawan apontam a rede 

The Body Shop como um exemplo de empresa baseada em valores. Segundo os autores, o 

comércio comunitário da empresa britânica, com a compra de ingredientes de comunidades locais 

e de baixa renda ao redor do mundo, é uma prática corporativa louvável que colabora com as 

iniciativas de erradicação da pobreza em âmbito mundial (idem, ibidem, p.199). A The Body 

Shop também é famosa por se opôr à realização de testes em animais, muito antes dessa prática 

ser proibida, oficialmente, na União Européia. (idem, ibidem, p.199) 

 Não raro são feitas críticas à publicidade como um artifício maquiavélico usado para 

influenciar o modo de pensar e de agir das pessoas. Nessa perspectiva, a propaganda institucional 

se torna o maior alvo dos desagravos, visto que busca estabelecer uma determinada imagem, 

construída de forma unidimensional, monolítica e impassível de questionamentos e contra-

argumentos na mente do público.  
 

 O problema das campanhas institucionais é que os anunciantes se levam mais a sério do 
que a leitura que o público tem a respeito deles. Isso é o que podemos chamar de uma 
‘visão umbilical’, em que as empresas se apaixonam por si próprias e acabam por 
verbalizar aquilo que gostariam de ouvir a respeito de si mesmas (RIBEIRO et al., 2003, 
p.175) 

 

 Gracioso pondera que um dos aspectos mais intrigantes da construção da imagem de uma 

marca, através da propaganda institucional, está no fato de que essa imagem é una, mas não é 

indivisível na mente do público. “Ela é una, no sentido de que resulta de uma percepção 

unificada por parte do consumidor” (2006, p.45). Mas é divisível, visto que é construída por uma 

soma de diversos atributos, às vezes com efeito sinérgico. O mecanismo que leva à percepção 

desses atributos é, basicamente, emocional. “As pessoas entram em sintonia com aquilo que tem 

relevância para elas; desprezando ou simplesmente não notando o restante” (idem, ibidem, p.45). 
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Cada pessoa será atraída por um atributo do produto ou do serviço de acordo com aquilo que tem 

importância para elas, desprezando ou não percebendo outros aspectos, entre tantos apresentados. 

“Por exemplo, eu posso achar que o Bradesco é o melhor banco porque é confiável e rápido, 

enquanto minha mulher poderá achar que o Bradesco é o melhor porque o pessoal da agência é 

mais simpático e compreensivo” (idem, ibidem, p.45).       

  Essa questão ganha relevância no mundo atual, visto que, com as mídias digitais e a 

intensa troca de informações na internet, os consumidores se sentem à vontade para expor seus 

pontos de vista próprios, destacando para milhares de outros consumidores o que é significativo 

para eles em relação a essa ou aquela marca. E o que é mais preocupante para muitos diretores de 

marketing e publicitários na atualidade: ressaltando também os pontos negativos e desagradáveis 

que observam nas marcas, empresas, produtos ou serviços. 

            

1. 5 Discurso institucional e contra-discurso: marcas versus consumidores. 

 

 Construir a satisfação do cliente através da qualidade e do valor é o ponto-chave do mais 

atual pensamento mercadológico. Antes do advento da internet, as opiniões dos consumidores 

sobre as empresas e as marcas já eram consideradas relevantes e poderiam macular a imagem 

institucional dessas, caso aqueles não estivessem satisfeitos com os seus produtos e serviços ou 

de acordo com seus ideais e valores. “Um cliente insatisfeito é fonte de irradiação de 

descontentamentos” (COBRA, 2009, p.23). Entretanto, não havia como essa opinião favorável ou 

contrária às marcas ser distribuída em larga escala e com amplo alcance. Isso se modificou, 

radicalmente, com a chegada da internet à vida desses cidadãos dos mais diferentes lugares, 

níveis sociais e faixas etárias.  

 Até meados dos anos 90, quando a internet começou a ser usada como ferramenta de 

comunicação interpessoal, a propaganda institucional, veiculada principalmente através da tevê, 

constituía o único discurso sobre as marcas aceito dentro do que se poderia considerar como a 

ordem do discurso na propaganda. Isso vem se modificando e provocando impactos relevantes 

sobre o discurso publicitário, alvo de polêmicas a respeito da sua transparência.  

 Ramonet avalia que o discurso publicitário é um discurso que visa construir um “tipo de 

verdade falsa”. 
Propriamente falando, o discurso de propaganda é um discurso de censura, mas a censura, 
em compensação, não é necessariamente da ordem da propaganda. Esta consiste em 
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suprimir, amputar, proibir um certo número de aspectos dos fatos, ou mesmo o conjunto 
dos fatos, em ocultá-los, em escondê-los (1999, p. 48) 

  

 Com a internet e o surgimento dos sites de instituições públicas, empresas privadas e 

organizações do Terceiro Setor, de portais com os mais variados tipos de conteúdo, muitos deles 

noticiosos, dos blogs e flogs criados facilmente por qualquer cidadão, das redes sociais e de toda 

sorte de conteúdo colaborativo na rede, os consumidores e cidadãos dispõem de  ferramentas para 

desbancar o discurso publicitário institucional ou, no mínimo, gerar suspeitas sobre ele.  

 Hoje, a internet apresenta, em âmbito mundial, outras falas sobre as marcas que não aquelas 

proferidas pelos discursos institucionais, evidenciando aspectos que as empresas, muitas vezes, 

gostariam de ocultar do público. O Walmart Watch (Os Vigias do Walmart) é um grupo que faz 

criticas às práticas de contratação de empregados pela grande rede varejista e é apoiado pela 

Service Employees International Union (União Internacional dos Empregados de Serviços). 

Através do YouTube, o grupo se juntou à Harry Potter Alliance (Aliança Harry Potter), 

conhecida por criar, produzir e postar vídeos com caráter engajado, para desenvolver uma ação 

contra o Walmart.  

 A HP Alliance e a trupe de comédia de Boston, chamada The Late Night Players, 

transformaram a agenda da união em uma série de vídeos inusitados, contando novas aventuras 

que têm Hogwarts e o mundo da magia como cenário. Harry Potter e Hermione, interpretada por 

uma drag queen, descobrem que uma tradicional loja do Beco Diagonal foi fechada por “você 

sabe qual supermercado” e devem enfrentar Lord Waldemart em uma batalha.  

 Essas paródias chamaram a atenção para as denúncias contra o Walmart e geraram a 

procura dos internautas pelo site Walmart Watch, onde podiam se informar de maneira séria e 

adequada sobre as questões defendidas pelo grupo (BURGESS; GREEN, 2009, p.152). 
 

 Essas práticas fazem de seus praticantes melhores ‘leitores’ de sua própria cultura e mais 
conscientes e críticos sobre a cultura na qual atuam e, portanto, permitem que se tornem 
participantes mais conscientes nos diálogos dentro dessa cultura (BENKLER in 
BURGESS; GREEN, 2009, p. 152) 

 

 Se a propaganda institucional é um fator estratégico para as empresas (GRACIOSO, 1995, 

p. 103), é fundamental que as falas dos consumidores, capazes de ratificarem ou refutarem esse 

discurso institucional, sejam consideradas com atenção, o que ainda não é feito, muitas vezes, por 

parte dos anunciantes e de suas respectivas agências de propaganda. 
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 A internet permite, pela primeira vez, que o consumidor se relacione com a 
marca de maneira mais intensa. A comunicação bidirecional agora é possível, e 
uma quantidade maior de informação pode enfim chegar ao fabricante (RIBEIRO 
et al., 2003, p.31) 

 

Keen observa que, em agosto de 2006, havia mais de 100 vídeos na rede mundial de 

computadores, zombando de uma campanha lançada pela companhia de telefonia pela internet 

Vonage. Eles foram postados no YouTube pelos consumidores, muitos deles sendo vistos pelo 

menos 5 mil vezes. Como boa parte dessas produções se utilizam das próprias campanhas 

institucionais dos anunciantes - que sofrem modificações em partes do áudio ou vídeo, mantendo 

o mesmo nível de qualidade – o público chega a confundir quem é o emissor do dado enunciado, 

achando, muitas vezes, que é a própria empresa que anuncia impropérios contra si mesma (idem, 

ibidem, p.26). 

Por outro lado, iniciativas como essas também pode exercer uma ‘ação profilática’ e 

antecipar-se às possíveis críticas de alguns segmentos da opinião pública. (GRACIOSO, 1995, p. 

103). “A DuPont é um exemplo de empresa cujas atuais práticas de sustentabilidade foram 

estimuladas por uma crise de relações públicas.” (KOTLER et al., 2010, p.125) 

 No mundo globalizado, digital e plural, os discursos institucionais das marcas têm que 

conviver com contradiscursos diversos criados pelos consumidores e espalhados em, escala 

mundial, através da internet. E muitas mudanças nas relações entre os consumidores, as marcas e 

as novas mídias ainda estão por vir.  

 
Os televisores, os eletrodomésticos, os carros e os móveis da casa poderão estar todos 
ligados em rede e ser, então, interativos, estabelecendo uma comunicação com as pessoas. 
Esse esforço tende a deixar o homem ciente de tudo que acontece ao seu redor. A 
propaganda será, então, atomizada a um nível microscópico de lugares, momentos e 
pessoas; terá de ser ultra-específica. Ela deverá ser parte da informação que circula na 
rede (RIBEIRO et al., 2003, p.93) 

 

 Novas mídias e aplicativos surgem, constantemente, na internet, abrindo diversas 

possibilidades de contato entre os consumidores. Essas trocas se configuram como um fato novo 

na propaganda, desafiando a ordem estabelecida pela comunicação massiva há décadas. 
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2. PROSSUMERISMO E INTERNET 

 
 

A cultura participativa vem transformando a vida das pessoas nas suas relações 

profissionais, pessoais, com os poderes públicos, com a mídia e também com as marcas e a 

propaganda. Segundo Castells, “a abertura da arquitetura da internet foi a fonte de sua principal 

força: seu desenvolvimento autônomo, à medida que usuários tornaram-se produtores da 

tecnologia e artífices de toda a rede” (2003, p.28). 

A democratização do conteúdo, criado e distribuído com grande facilidade por qualquer 

internauta, na atualidade, ocorre com a ampliação da banda larga e a partir do momento em que o 

público tem acesso a câmeras de vídeo baratas, filmadoras e celulares que capturam informação e 

entretenimento. Essas imagens geradas pelos usuários são editadas com “o auxílio de softwares 

poderosos e de baixo custo, como o Final Cut Pro e o iMovie, a fim de modelar e distribuí-lo via 

infraestrutura digital maciça com ampla largura de banda” (PENENBERG, 2010, p. 111). 

A despeito do envolvimento ou não das grandes corporações midiáticas mundiais nas 

transformações em curso, é possível observar atitudes bastante novas dos consumidores em 

relação à publicidade, às marcas e às empresas. Manovich (2009) chama a atenção para a 

passagem da era do consumo midiático de massa para a era da produção cultural de massa com as 

novas mídias.  Prova disso é que, na internet, encontra-se uma série de vídeos, sites, blogs e 

comunidades virtuais alusivas a marcas, empresas e produtos divulgando aspectos diferentes 

daqueles apresentados pelos enunciados oficiais proferidos nas propagandas institucionais. 

Marcas globais como KFC, Burger King, Coca-Cola, Nike e Disney lidam, na atualidade, com 

discursos variados criados pelos consumidores, destacando atributos pouco lisonjeiros para essas 

marcas, tais como o desrespeito aos direitos dos animais em relação a procedimentos de abate, 

uso do trabalho escravo na produção de mercadorias e disseminação de idéias racistas.  

Sem dúvida, o fenômeno das mídias sociais e da geração de conteúdo pelos usuários 

reconfigura as relações entre amadores e a indústria das mídias. Dentro desse contexto, a cultura 

dos fãs, por exemplo, sinaliza uma nova forma de atuação política e está inserida no movimento 

contemporâneo do prossumerismo. “Os efeitos politicos dessas comunidades de fãs surgem não 

apenas da produção e circulação de novas ideias, mas também pelo acesso a novas estruturas 

sociais (inteligência coletiva) e novos modelos de produção cultural (cultura participativa)” 

(JENKINS, 2008, p.314) 



 39

 Os conceitos de cultura participativa, novas mídias, cocriação e prossumerismo emergem 

com força na primeira década do século XXI e ganham espaço nos debates tanto nos meios 

acadêmicos quanto fora deles. Dizem respeito a novas demandas sociais e sinalizam mudanças 

significativas nos campos da propaganda, da mídia e do marketing.  

 
2.1 O advento do prossumidor 
 

Na sociedade de consumo, o consumidor é soberano. Para Slater, uma personagem 

esquizóide no pensamento moderno, composto por múltiplas facetas. Por um lado, um “escravo 

irracional de desejos materialistas, triviais, que pode ser manipulado na direção de um 

inconformismo infantil massificado por astutos produtores de larga escala” (2002, p.40). Por 

outro lado, um herói da modernidade, alicerçado na tradição liberal, que “vinculou o ganho 

material, o progresso técnico e a liberdade individual por meio da motivação da busca de 

realização do interesse individual” (idem, ibidem, p.40). Sob a perspectiva do utilitarismo liberal, 

o consumidor está ligado diretamente aos temas centrais de liberdade, razão e progresso do 

Iluminismo através dos conceitos de escolha e mercado.  

Slater avalia que “a soberania do consumidor” como herói social foi bastante difundida, 

ideologicamente, pelos liberais em oposição ao “coletivismo” socialista, comunista e keynesiano, 

da década de 20 ao final da Guerra Fria. A soberania do consumidor implica em liberdade de 

escolha, não podendo essa ser ameaçada nem pelo Estado – a mais temida das autoridades 

públicas - nem pelas empresas monopolistas e seus discursos publicitários, tão intrinsecamente 

ligados à estetização das mercadorias própria da cultura do consumo (idem, p.41)  

A cultura do consumo não pode ser considerada um malefício que vai destruir as culturas 

locais nem tampouco o “final feliz” da história, em que as diferenças ideológicas e culturais serão 

resolvidas através da utopia da escolha individual. Diz respeito aos processos, objetos e 

ideologias consumistas enquanto mediações, ou seja, áreas de trabalho culturais, a partir das 

quais as pessoas buscam entender e controlar sua vida cotidiana em um mundo cada vez mais 

globalizado.  

 
Carros, roupas e aparelhos eletrônicos de consumo certamente são os produtos de 
empresas multinacionais colossais; mas ao mesmo tempo ao fazer uso dessas mercadorias, 
os consumidores têm de dar sentido a eles em termos de suas próprias vidas e culturas. 
(idem, ibidem, prefácio) 
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Slater defende que o tema central da cultura do consumo é o modo pelo qual ela articula 

as questões centrais ligadas à maneira como os indivíduos devem ou querem viver aspectos 

relacionados à forma de organização da sociedade a partir do plano da vida cotidiana. Tem a ver 

com a estrutura material e simbólica dos lugares onde as pessoas vivem e até mesmo com a 

maneira como elas vivem nesses lugares, com os alimentos consumidos e as roupas utilizadas, 

com os diversos tipos de escassez e desigualdade sofridos pelos indivíduos, com a forma como é 

utilizado o tempo livre, entre outros aspectos relacionados ao cotidiano (idem, p.13)  

Nessa constituição da vida privada, a cultura do consumo ligou  “o universo íntimo ao 

público, ao social, ao macro e (como reafirmam tantas das acusações feitas contra ela) permitiu 

que estes invadissem o universo privado num grau considerável” (SLATER, 2002, p.13). De 

acordo com Slater, o cotidiano está ligado a questões da identidade e da ética. Essas questões 

levam à reflexão sobre que tipo de agentes sociais somos nós. A figura do “consumidor”, 

alicerçada no consumo e no status social, convida a diversas ponderações sobre a forma assumida 

por nós enquanto sujeitos modernos, a relação entre o mundo cotidiano e o espaço público, sobre 

os valores morais e sociais, sobre a privacidade e o poder de cada indivíduo de dispôr de sua 

própria vida (idem, ibidem, p.14).  

 
A aparente aceitação do fragmentário, do descontínuo, do fluido arquiteta o consumidor. 
Mas ser consumidor não é um processo isolado: relaciona-se com todos os contextos 
sociais. Suas representações, seus valores perpassam as diversas esferas de atividade. O 
processo de consumo revela-se como um conjunto de comportamentos com os quais o 
sujeito consumidor recolhe e amplia, em seu âmbito privado, do modo que ele for capaz 
de ressignificar, as mudanças culturais da sociedade em seu conjunto (BACCEGA in 
BACCEGA, 2008, p.03) 

 

A cultura do consumo é constituída pelas lutas particulares em torno da vida cotidiana, os 

acordos específicos pelo meio dos quais a base material, as formas culturais e o status ético da 

vida cotidiana no mundo moderno são estruturados e contestados: uma realização da 

modernidade ocidental, manifesta de forma reconhecível no século XVIII, que adquiriu 

importância histórica mundial em função do caráter globalizante intrínseco a essa modernidade 

(SLATER, 2002, p. 15). 

O impacto do consumo cotidiano de produtos e serviços define as existências na 

sociedade de consumo, interferindo na maneira como os indivíduos se comunicam e se afirmam 

socialmente. Esse processo também acarreta o modo como cada pessoa percebe as outras, seja 

como iguais ou diferentes. “A partir das práticas e hábitos de consumo se constituem identidades: 
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reativas, criativas, afirmativas ou, não se pode negar, competitivas ou conformistas” (idem, 

ibidem, p.128-129). 

 
Considerar o consumo lócus possível de ação cidadã não exclui, deste modo, a 
consideração de que, também a partir dele, seres podem se converter em objetos, 
subversões podem se tornar tendências culturais conformistas, singularidades podem se 
configurar mercadorias seriais, caráter pode ser convertido em comércio de cinismo ou 
bom mocismo (ROCHA in BACCEGA, 2008, p.122) 

 

A cultura do consumo tem grande afinidade com signos, imagens, publicidade. Envolve 

uma estetização das mercadorias e do ambiente em que elas são vendidas e compradas, em 

decorrência da necessidade de tornar pessoal ou, pelo menos, aparentemente pessoal, objetos e 

relações privadas de pessoalidade. Na sociedade de consumo, as mercadorias circulam através de 

redes impessoais e anônimas. “A divisão entre produtor e consumidor passa da simples 

encomenda (na qual ainda existe uma relação pessoal) para a produção voltada para um grande 

público anônimo” (SLATER, 2002, p.38).  

Nesse espaço mediado, a religação entre produtor e consumidor acontece a partir da 

personificação de ambos, com novos significados capazes de uni-los. A estetização das 

mercadorias têm a função de aproximar produtores e consumidores, cujos papéis foram separados 

historicamente - consumidores de um lado e produtores do outro - a partir das mudanças 

decorrentes dos modos de produção econômicos, dos primórdios da agricultura ao capitalismo 

tardio. 

Toffler faz menção ao prossumidor como um sujeito que é produtor e, ao mesmo tempo, 

consumidor. O autor remonta aos primórdios da humanidade, a fim de compreender quando e 

como aconteceu a cisão entre esses papéis sociais. Apresenta a história da civilização ocidental 

em três partes: Primeira, Segunda e Terceira Onda.  

A Primeira Onda corresponde a uma fase agrícola, desencadeada há cerca de dez mil anos 

pela descoberta da agricultura. Nesse período, boa parte do que era consumido pelos homens era 

também cultivado por eles. A Segunda Onda de mudança está relacionada, segundo Toffler, às 

profundas mudanças sócio-econômicas e político-culturais advindas da Revolução Industrial. A 

Terceira Onda consiste nas mudanças provocadas, no mundo contemporâneo, pela chamada 

sociedade pós-industrial: a sociedade da informação (1995, p.23).  
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  Durante a Primeira Onda, a maioria das pessoas consumiam o que elas mesmas  
   produziam. Não eram nem produtores nem consumidores no sentido usual. Eram o que,  
   em vez disso, poderiam ser chamados de prossumidores (idem, ibidem, p.267) 

   
Com a Revolução Industrial, as funções foram separadas, criando um mercado capaz de 

adquirir bens produzidos por indústrias e gerando uma especialização crescente da mão de obra, 

apta a fabricar os produtos disponíveis para serem consumidos. “Com a Segunda Onda, passamos 

de uma sociedade agrícola baseada em ‘produção para uso’ – uma economia de prossumidores, 

por assim dizer – para uma sociedade industrial baseada em ‘produção para troca’” (idem, 

ibidem, p.267).  

No texto de 1980, o autor antevia a crescente diminuição da linha que separa o produtor 

do consumidor na sociedade contemporânea. “A civilização da Terceira Onda começará a 

cicatrizar a ruptura histórica entre o produtor e o consumidor, gerando a economia do 

‘prossumidor’ de amanhã” (idem, p.25). 

Toffler se reportava a alguns serviços cujos profissionais viam suas funções sendo 

exercidas pelos próprios consumidores, como, por exemplo, os médicos. “Tudo isto nos leva de 

volta aos milhões de pessoas que estão começando a desempenhar para si mesmas serviços que 

até agora foram desempenhados para elas por médicos.” (idem, p. 267). Para o autor, essas 

pessoas estavam mudando a produção da economia visível para a economia “fantasma que eles 

esqueceram”.  Desta forma, essas pessoas estão prossumindo. 

A reunião de grupos de cidadãos em torno de causas comuns também é citado pelo autor 

como algo crescente, nos Estados Unidos, no início da década de 80. Ele aponta diversos grupos 

de auxílio a problemas psicossociais, que se formavam à época e contavam com seguidores: um 

movimento no mundo real que vem a acontecer, posterior e analogamente, no mundo virtual, com 

o advento das redes sociais, como o Orkut, o Twitter e o Facebook, na primeira década do século 

XXI. “De Viciados Anônimos e Associação Pulmão Negro a Pais Sem Companhia e Viúva-para-

Viúva, estão se formando grupos em toda parte.” (idem, ibidem, p.269).  

Naquela época, a internet ainda não estava disponível para o uso de cidadãos comuns, 

mas o autor apontava para um comportamento que veio a se intensificar com o advento das 

mídias digitais, mais de uma década depois: o surgimento das comunidades. 

 
O movimento de auto-ajuda está assim reestruturando a sociosfera. Fumantes, gagos, 
pessoas tendentes ao suicídio, jogadores, vitimas de mal de garganta, pais de gêmeos, 
comilões e outros agrupamentos assim agora formam uma densa rede de organizações que 
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se misturam com a nascente família e as estruturas empresariais da Terceira Onda (idem, 
ibidem, p. 270) 
 

Para Toffler, essas reunião de pessoas em volta de interesses comuns apontava uma 

mudança básica do consumidor passivo para o prossumidor, tendo assim, não somente um 

aspecto comportamental e social, mas sobretudo econômico. Nesse ponto, há um retorno dos 

cidadãos ocidentais, em plena sociedade de consumo, a uma onda crescente de “faça você 

mesmo” (idem, p. 270). Por razões econômicas, as empresas começam a criar condições para que 

o próprio consumidor se encarregue de atividades antes realizadas por funcionários dessas 

empresas. Como exemplos, estão as máquinas bancárias de operações automáticas conduzidas 

pelos consumidores e os postos de  gasolina que, nos anos 70, em meio à crise do petróleo, 

funcionavam sob o sistema ‘self service’.  

 
Enquanto alguns fregueses lamentavam os velhos e bons dias em que você era servido 
pessoalmente, muitos gostavam do novo sistema. Eles podem fazer sua própria 
exploração e no fim acabam economizando alguns centavos. Com efeito, eles pagam pelo 
trabalho que antes o empregado fazia (idem, ibidem, p.271) 

 

Esse cenário envolvia um nova relação entre produtores e consumidores. Os próprios 

produtores repassavam, cada vez mais, para os consumidores a possibilidade de fazerem sozinhos 

coisas que, antes, dependeriam de um produtor para realizar. Essas mudanças eram 

implementadas a partir de novos recursos tecnológicos. O autor previa que surgiriam, em breve, 

sistemas que poderiam expor o passo a passo do que deveria ser feito pelo consumidor para atuar 

sozinho no âmbito da produção, seguindo “as instruções para o faça-você-mesmo no televisor 

comum doméstico enquanto o consultor vai falando” (idem, ibidem, p.272). 

Hoje, o prossumidor faz seu próprio blog, monta o carro que deseja comprar no site do 

fabricante, gera conteúdos e posta no YouTube. O prossumerismo observado por Toffler no 

início dos anos 80 se expandiu para a produção de bens simbólicos por parte dos consumidores e 

isso trouxe uma mudança significativa na relação de poder existente entre consumidores, 

cidadãos e empresas. 

 
Pegar o freguês para fazer parte do trabalho – conhecido para os economistas como o 
“custo de trabalho externalizado” não é propriamente novo. É o mesmo que o auto-serviço 
nos supermercados. O caixeiro sorridente que conhecia o estoque e ia buscar para você foi 
substituído pelo carrinho de compras que você mesmo empurra (idem, ibidem, p.271).   
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Toffler aponta, naquele momento, um padrão “que corta caminho em  muitas indústrias” 

(idem, p.272). O envolvimento do consumo é ampliado na cadeia produtiva, transferindo uma 

atividade do setor B para o setor A da economia, ou seja, do setor de troca para o setor de 

prossumo. Ele revela que, de 1970 a 1975, os gastos gerais com material de construção subiram 

31% nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, o incremento relacionado aos materiais de 

construção comprados diretamente pelos donos de casa que faziam eles mesmos o trabalho, em 

vez de delegarem a profissionais especializados, subiu 65% (idem, p.273). 

 
Outro estudo de Frost&Sullivan fala do crescimento ‘vertiginoso’ de tais gastos e salienta 
a mudança no valor do sentido da autosuficiência, onde trabalhar com as próprias mãos 
era olhado com desprezo (pelo menos pela classe média) agora é um sinal de orgulho. As 
pessoas que fazem seu próprio trabalho orgulham-se dele (idem, ibidem, p. 273) 

 

A partir da década de 80, inicia-se uma adesão rápida e crescente dos cidadãos a essa 

possibilidade de fazerem eles mesmos seus produtos e serviços, sem precisar mais de qualquer 

intermediário.  A “revolução do faça você mesmo” acontece em escala global, não somente no 

âmbito dos serviços como também das mercadorias. Desde então, o consumidor está cada vez 

mais atraído para dentro do processo da produção de bens materiais e simbólicos.  

   
2.2 A virada paradigmática da comunicação com a internet 
 

 O advento da mídia de massa, no século XX, especialmente com a invenção da televisão, 

na década de 50, transformou radicalmente a comunicação social e as relações de poder 

decorrentes dessas novas possibilidades de transmissão de mensagens em larga escala.  Sodré 

observa que o poder do discurso está concentrado muito mais nos processos de transmissão dos 

conteúdos – linguagens, veículos, códigos - do que, propriamente, nos conteúdos transmitidos. 

“Efetivamente, o que pode levar a um conceito de televisão é a forma de relações sociais a que 

ela induz a partir de sua sistematicidade operacional” (2001, p. 21).  

 A televisão instaura uma forma de comuniçação de um para todos, ou seja, daqueles que 

detém os meios de comunicação ou dispõem de altos recursos financeiros para poderem veicular 

suas mensagens através dos espaços publicitários para uma audiência massiva, receptora, que não 

cria mensagens nem propaga ideias e valores (SAMPAIO, 1995, p. 78-79). 

Sodré avalia que, através da televisão, o público é submetido à condição de apenas ouvir 

para que não fale. “Na realidade, as pessoas são informadas para que não busquem a informação” 
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(idem, p. 49). Segundo o autor, o monopólio da fala na TV se dá a partir do princípio que o meio 

“rouba a palavra do indivíduo”, em função da sua própria constituição midiática que impossibilita 

a relação concreta de troca comunicacional. A televisão representa a síntese hegemônica dos 

discursos e das linguagens (idem, ibidem, p. 09). Dessa forma, é vetada aos cidadãos comuns, que 

não dispõem de recursos financeiros para alugarem os espaços nos breaks publicitários ou nas 

grades de programação das tevês, a produção de enunciados que reforcem ou rechacem os 

discursos divulgados pelas emissoras de televisão e seus respectivos anunciantes. 

 
Sua mais profunda natureza requer o silêncio do ouvinte, do telespectador, condenado 
pelo estatuto da moderna produção monopolística a uma relação social que o define como 
mero usuário: desde bens de consumo materiais e culturais até mesmo a palavra 
irrespondível de um Outro confundido com o código da ordem produtiva. O estilo da 
imagem televisiva é o da notificação, remota e unilateral. (idem, ibidem, p. 09-10). 

 

 Ao longo de décadas, o público teve pouca ou quase nenhuma participação direta na criação 

de produtos midiáticos para o rádio, o jornal e a televisão pela própria constituição desses meios, 

baseado no fluxo unidirecional dos conteúdos. “Um comercial de TV nos anos de 1960 era visto 

com pouca resistência em seu curso de mão única rumo à atenção dos consumidores, que estava 

sempre aberta para negócios” (JAFFE, 2008, p.40).  

 Apresentadores de programas de TV buscavam mostrar às audiências que elas podiam 

participar dos programas, mandando informações, sugestões e criticas, através de suas cartas e 

ligações telefônicas. Entretanto, a participação dos telespectadores era restrita a essas formas de 

colaboração, sempre mediadas pelos profissionais dos veículos, que decidiam o que podia ou não 

ser mostrado às outras pessoas.  

 
Não há diálogo tecnicamente possível entre um ouvinte e uma estação de rádio (os ouvintes podem 
até ligar, mas nunca poderão todos participar de um programa direta e simultaneamente), os 
telespectadores, fora algumas exceções, não poderão enviar suas próprias imagens a um canal de 
televisão. O telefone (no formato tradicional – já que tudo pode mudar com a digitalização), que 
não é uma mídia de massa, constitui um caso à parte. Embora permita a ligação de um para um nos 
dois sentidos, no caso do uso em modo de conferência, as interconexões não podem se estender ao 
tipo de alguns para alguns (COUCHOT, 2006, p. 518) 

 

 Da mesma maneira, as empresas lançavam suas campanhas publicitárias, convidando, 

algumas vezes, o público a enviar suas produções em promoções ou  concursos culturais, que 

conclamavam as audiências a escreverem um texto ou enviarem uma foto acerca desse ou 

daquele tema, previamente estipulado pela companhia. Nesses casos, mesmo que o público                  
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produzisse conteúdos e enviasse para  as empresas conforme solicitado pela propaganda, havia 

sempre uma avaliação prévia sobre que mensagens seriam apresentadas ao público e sobre 

aquelas que seriam vetadas para a divulgação massiva.  

 Um novo universo comunicacional surge com o advento da internet e sua franca ampliação 

para fins de informação, trabalho e lazer, entre outros usos. O ciberespaço se configura a partir do 

princípio da interação, da colaboração e de uma nova maneira de se comunicar não mais de um 

para todos, mas de todos para todos. As especificidades dessa mídia modificam o modelo 

tradicional de comunicação baseado no emissor e no receptor.  

 Nesse cenário, a comunicação se torna pluridirecional e novos e diversos enunciados 

surgem com os mais diferentes atores sociais e seus respectivos lugares de fala. As redes sociais 

ganham força e conectam pessoas dos mais diversos perfis sócio-político-econômico-culturais. A 

Internet muda a forma das pessoas consumirem conteúdos informativos, de entretenimento e até 

mesmo publicitários. 

 
A publicidade midiática tradicional, com seus mitos, tradições, hierarquias, adereços e 
privilégios está sendo substituída por métodos que envolvem jogos, conteúdos sob 
demanda, marketing comunal e conteúdo gerado pelo consumidor, além de todo um 
exército de abordagens mais relevantes. (SCHULTZ in JAFFE, 2008, p.xiii) 

 

 A possibilidade de interagir com os meios digitais, criar conteúdos e distribuí-los em escala 

mundial, através da rede, possibilitou o surgimento de novos comportamentos dos consumidores, 

que estão, como nunca, no controle das suas relações midiáticas.  Na atualidade, “seja qual for o 

horário da programação, o consumidor é quem tem o controle dele” (idem, ibidem, p. 56).  

 
Podemos começar reconhecendo que o horário nobre não é mais uma “hora do dia”. Ele é 
um estado de espírito. Horário nobre é o “meu tempo”, aqueles louváveis instantes em que 
o consumidor pode sintonizar-se com um meio de comunicação e abrir-se ao seu conteúdo 
(ROSSI in CAPPO, 2004, p.56) 

 

 Embora a televisão represente o maior referencial no sentido da efetiva unidirecionalidade, 

as mídias de massa são, tradicionalmente, o instrumento de uma pessoa ou um poder. Os meios 

de comunicação de massa, geralmente, têm idéias próprias ou pontos de vista que são difundidos 

junto ao público, ou por motivos pessoais, ou ligados a causas ou interesses, num sistema 

hierárquico de cima para baixo, em forma de pirâmide, com uma única fonte no topo e tantas 

células estanques quanto fossem os leitores, espectadores e ouvintes (DUGUAY e  PATRIOTA, 
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2008).  

Contudo tal cenário, na contemporaneidade, vem experimentando uma substancial 

mudança, viabilizada pela informação em fluxo. Tal mudança se constitui a partir de um modelo 

de disposição de informações capaz de oferecer os conteúdos de maneira que possam ser 

alterados e reorganizados pelo usuário constantemente. Ou seja, de maneira bastante distinta da 

televisão nos moldes tradicionais, que foi concebida sob o modelo broadcast, que consiste na 

transmissão de conteúdo a partir de um ponto para vários pontos, em sentido único (RIBEIRO e 

MEDITSCH, 2007, p.149).  

Quanto à maneira de se estabelecer a relação entre os participantes da comunicação, Lévy 

(1999) aponta como dispositivo característico do ciberespaço a “comunicação todos-todos”, a 

qual Couchot (2006) se refere como “ligação de todos para todos” e a descreve como um tipo de 

ligação sem precedentes entre os usuários. 

Tal dispositivo é caracterizado por possibilitar uma relação diferente das que se 

estabeleceram nas mídias convencionais, já que não há um emissor que envia suas mensagens a 

um grande número de receptores passivos e dispersos - como ocorre no dispositivo “um-todos” - 

nem uma comunicação organizada de indivíduo para indivíduo ou ponto a ponto – como ocorre 

no dispositivo “um-um”. Na comunicação todos-todos “cada receptor pode receber mensagens de 

qualquer (quaisquer) outro(s) remetente(s) e, por sua vez, lhe(s) enviar mensagens”. 

(COUCHOT, 2006, p. 518). Esse sistema de comunicação participativo e comunitário é 

totalmente diferente do que se estabelece nas mídias de massa (rádio, cinema, televisão). 

 
A comunicação na Internet é fundada numa reciprocidade com dimensão comunitária ( o 
telefone é recíproco, mas não fornece uma visão do que ocorre no conjunto da rede). As 
emissoras de televisão e de rádio são pólos de onde as informações partem e são 
distribuídas. (MORAES, 2001, p. 71) 

 
A comunicação digital se caracteriza, portanto, pela multiplicidade de relações envolvidas 

e de direcionamento das mensagens. Essa flexibilidade e multiplicidade, que alteram os 

paradigmas da comunicação tradicional, permitem modelos diferentes de comunicação, 

dependendo do número de participantes, da interatividade do programa utilizado e da 

sincronicidade das ações (COSTA, 2003). 
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2.2.1 Consumo, opinião e escolhas na rede. 

 

 Um novo ambiente comunicacional surge com o uso cotidiano da internet pelos cidadãos 

comuns e sua franca ampliação para fins de informação, trabalho, lazer e atuação política, muitas 

vezes utilizada como arena de reivindicações, debates e protestos. Esse uso constante da rede 

para a comunicação entre as pessoas, no seu dia-a-dia, levou ao incremento da troca de idéias e 

opiniões entre os cidadãos sobre os mais diversos assuntos em âmbito global. “Nós criamos um 

mundo no qual cada um, onde estiver, pode exprimir suas idéias, por mais singulares que possam 

ser, sem o temor de ser reduzido ao silêncio ou a uma norma” (MOUNIER, 2006, P. 170).  

Manovich (2009) observa que “o crescimento exponencial do número tanto de produtores 

de mídia profissionais tanto quanto de amadores durante os anos 2000 tem criado uma nova 

situação cultural”. Ele destaca que centenas de milhares de pessoas estão criando e 

compartilhando conteúdos rotineiramente. É a chamada consumer generated media, ou seja, a 

mídia gerada pelo consumidor. “A mensagem deixa sua clássica rigidez para tornar-se espaço de 

manipulação por parte do receptor que se transforma em co-autor e faz por si mesmo” (SILVA, 

2000, p.117) 
Ele se torna, de certa maneira, criador. Enfim, a mensagem que agora pode ser 
recomposta, reorganizada, modificada em permanência sob o impacto cruzado das 
intervenções do receptor e dos ditames do sistema, perde seu estatuto de mensagem 
'emitida' (MARCHAND,1986 apud SILVA, 2000). 

 
Durante quase um século, os meios de comunicação que detiveram o maior poder de 

influência sobre o público foram a TV, o rádio e o jornal. Essa realidade vem se modificando 

com muita rapidez, sendo a Internet, com seus blogs, flogs, chats, sites e redes sociais, uma das 

maiores fontes de informação no mundo atual, especialmente junto ao público jovem, que cresceu 

usando a Internet. A esse grupo de pessoas nascidas por volta de 1990 dá-se o nome de Geração 

Digital.   

A Geração Digital, também chamada de Geração Internet é a primeira geração que 

cresceu imersa em bits, em um mundo digital conectado em rede: um fenômeno cultural que 

modificou a forma das pessoas se relacionarem, se socializarem, estudarem, trabalharem e 

consumirem bens materiais e simbólicos. “Se você observar os últimos vinte anos, ficará claro 

que a mudança mais significativa que afetou a juventude foi a ascensão do computador, da 

internet e de outras tecnologias digitais” (TAPSCOTT, 2010, p.28). Em todo o mundo, essa 
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geração está inundando os locais de trabalho, o mercado e todos os nichos da sociedade. Ela está 

introduzindo no mundo sua força demográfica, sua sabedoria midiática, seu poder de compra, 

seus novos modelos de colaboração e criação de filhos, seu empreendedorismo e seu poder 

político (idem, ibidem, p.11). 

A criação do ciberespaço repercute na construção da própria subjetividade dos atores 

sociais (BACCEGA in BACCEGA, 2008, p.02). Tapscott observa que, pela primeira vez na 

história, as crianças se mostram mais à vontade que seus pais em relações a questões 

tecnológicas. Quando o assunto é inovação, a Geração Internet não se intimida, estando mais 

informada que os adultos, nascidos em outras gerações. Muitos deles são early adopters, ou seja, 

os primeiros usuários a conhecerem e adotarem novas ferramentas, plataformas e aplicativos 

digitais, além de participarem de todas as novidades que surgem na Internet, como jogos e redes 

sociais. “Essas crianças já estão aprendendo, brincando, se comunicando, trabalhando e criando 

comunidades de forma muito diferente dos seus pais. Elas são uma força de transformação 

social” (2010, p.10). 

 Os integrantes da Geração Internet se diferenciam dos participantes da geração anterior, 

nascidos na chamada Geração Baby Boom, surgida com o final da Segunda Guerra Mundial e 

cujos integrantes são chamados de baby boomers nos Estados Unidos, em diversos pontos. É 

possível destacar, pelo menos, oito aspectos marcantes: os integrantes da Geração Internet 

prezam por sua liberdade, especialmente pela liberdade de escolha; querem personalizar as 

coisas; são colaboradores que gostam de conversas e não de sermões; analisam minuciosamente 

pessoas e empresas; insistem na questão da integridade; querem se divertir o tempo todo, até 

mesmo na escola e no trabalho; encaram a velocidade das mudanças como algo normal; 

acreditam que a inovação faz parte da vida (idem, ibidem, p.16) 

A forma da Geração Internet se colocar no mundo está relacionada com uma ruptura com 

algumas noções estabelecidas, há décadas, no que diz respeito às hierarquias sociais e à noção de 

autoridade. Desde que nasceram, essas pessoas foram habituadas a conviver com a informação 

circulando em rede, de maneira horizontalizada, sem os impedimentos próprios dos ambientes 

midiáticos massivos relacionados à unilateralidade do fluxo das mensagens, com os quais as 

gerações anteriores estavam acostumadas. 

 
Quando a informação flui livremente e as pessoas têm as ferramentas para compartilhá-la 
de maneira eficaz e usá-la para se organizar, a vida como nós a conhecemos se torna 
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diferente. Escolas, universidades, lojas, empresas e até a política terão de se adaptar ao 
modo de agir dessa geração e, a meu ver, isso será positivo (idem, ibidem, p.17)  

 
Se, por um lado, essa geração é criticada por ser menos preparada intelectualmente dentro 

dos padrões educacionais formais (idem, ibidem, p.11), por outro lado, vem demonstrando que 

está dando vida nova à ação política, respaldada pelo alcance global da internet, através de um 

ativismo social conectado e globalizado. “Como cidadãos, a Geração Internet está começando a 

transformar a concepção e a prestação dos serviços governamentais, bem como a maneira como 

entendemos e decidimos quais deveriam ser os princípios básicos da cidadania e democracia” 

(idem, ibidem, p.21). A geração digital quer ter liberdade de escolha e escutar o que dizem sobre 

determinadas marcas, opiniões isentas e objetivas de pessoas comuns para depois adquirir a 

solução que acreditam ser melhor para eles (TELLES, 2009, p.90). 

Tapscott observa que os publicitários e diretores de marketing das empresas no mundo 

inteiro ainda têm muito dificuldade de compreender as novas formas de relacionamento e de 

consumo vivenciadas por uma parcela significativa e crescente dos consumidores no mundo atual 

com a intensificação do uso das mídias digitais. Segundo ele, as escolas de negócios ainda 

ensinam as mesmas regras do marketing estabelecidas há cinco décadas atrás, em grande 

dissonância com as formas de viver, de se sociabilizar e de consumir de um número cada vez 

maior de pessoas na atualidade. 

 
Eles esperam ter muitas opções e serviço rápido. Acham que a diversão deve fazer parte 
do produto. Não se satisfazem com itens padronizados que podem ser comprados apenas 
em certos lugares e horários. Querem algo que sirva para eles – onde, quando e da 
maneira que quiserem. Não são mais consumidores passivos do modelo massivo. Isso é 
coisa do passado ( idem, ibidem, p.224) 

 

Com as novas mídias, não somente as marcas se comunicam com os consumidores e os 

consumidores se comunicam com as marcas: agora também os consumidores se comunicam entre 

si e, com isso, modificam os pontos de vista uns dos outros a respeito de empresas, marcas, 

produtos e serviços. Esses atores sociais são chamados por McConnell e Huba de citizen 

marketers. São pessoas comuns que colocam sua credibilidade na berlinda ao apresentarem, 

apoiarem ou criticarem marcas, produtos e serviços, criando mensagens e conteúdos sobre eles. 

“Eles colocarão sua reputação em jogo porque nesse novo paradigma de criação e envio de 

mensagens, os citizen marketers são a mensagem” (2008, p.33).  
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Telles observa a importância crescente da opinião de um consumidor para outro 

consumidor, modificando comportamentos, pontos de vista acerca dos mais diversos assuntos e 

também, como não poderia deixar de ser numa sociedade de consumo, intenções de compra e 

preferência por determinadas marcas em detrimento de outras. 

 
Já não é mais a TV, o rádio ou uma celebridade que o influenciam, mas um blog, os 
comentários sobre o produto em um fórum, em uma comunidade do Orkut, um vídeo no 
YouTube, um e-mail de um amigo, a opinião deixada na Web por alguém que já utilizou o 
produto ou o serviço pesquisado. (2009, p.90) 

 

Tapscott observa que os jovens da Geração Internet estão modificando profundamente as 

regras do marketing, criadas para um ambiente completamente diferente daquele que está posto, 

hoje, com um novo tipo de consumidor mais consciente, pró-ativo e critico, certo da sua 

capacidade de criar, questionar,  debater e sugerir. 

 

2.2.2 Os neoconsumidores e suas redes de influências. 

 

 Consumidores mais bem educados e informados, com aparelhos cada vez mais avançados, 

tecnologicamente, para atualização, comparação e avaliação, trocando informações e percepções 

entre si, em tempo real e com capacidade de transmissão de dados e mobilidade cada vez maiores 

através dos telefones móveis, configuram novas relações sociais na atualidade. Souza denomina 

esses consumidores, com acesso global a plataformas multicanais, de neoconsumidores (2009, 

p.25). 

 Nesse novo ambiente tecnológico e comunicacional, as redes sociais ganham força e 

ampliam a visibilidade do consumerismo político, através dos discursos engajados em causas 

sociais, que circulam com mais rapidez e mobilizam pessoas do mundo inteiro simultaneamente. 

As redes sociais na internet são agrupamentos complexos instituídos por interações sociais 

apoiadas em tecnologias digitais de comunicação (RECUERO, 2009, p.13). O advento da 

comunicação mediada pelo computador modificou profundamente as formas de organização, 

identidade, conversação e mobilização social, criando o ambiente ideal para a articulação das 

pessoas em rede.  

 Recuero avalia que “essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se, 

amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses 
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espaços: as redes sociais mediadas pelo computador” (idem, p.16). Uma rede social consiste em 

um conjunto de atores sociais e suas conexões. Como atores sociais, compreendem-se pessoas, 

instituições ou grupos considerados os nós ou nodos da rede. Como conexões, estão as interações 

ou os laços sociais que ligam esses atores (idem, ibidem, p.24). 

 
Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, os 
chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como 
fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, 
criando listas de amigos e comunidades (TELLES, 2010, p.78). 

 
 Os atores sociais de uma rede social na internet podem ser, na verdade, representações dos 

atores sociais. Nesse sentido, podem ser constituídos por “espaços de interação, lugares de fala 

construídos pelos atores de forma a expressar elementos de sua personalidade ou 

individualidade” (RECUERO, 2009, p.25-26). Os blogs, flogs, perfis no Orkut ou no Twitter 

podem ser compreendidos, então, como atores sociais nas redes sociais mediadas pelo 

computador. São pistas de um “eu” que poderá ser percebido pelos demais: construções plurais 

de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade (idem, ibidem, p.30). 

 Recuero avalia que “as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, 

que, por sua vez, são formados através das interações sociais entre os atores” (idem, p.30). Essas 

interações podem ser observadas e analisadas em função dos rastros deixados pelos indivíduos no 

ciberespaço. Como elementos de conexão nas redes sociais mediadas pelo computador estão a 

interação, as relações e os laços sociais (idem, ibidem, p.30).  
 

Se Francis Bacon escreveu, há quatro séculos, que informação é poder, esse acesso sem 
precedentes a informações, acompanhado de um quase ilimitado intercâmbio de dados em 
tempo real, deverá forçosamente modificar as relações de poder em nossa sociedade. 
(CREMADES, 2009, p.29) 

 
 Esse novo comportamento dos consumidores, baseado nas trocas de informações constantes 

sobre tudo, inclusive sobre aquilo que vão comprar, Tapscott costuma chamar de ‘rede de 

influências’, algo extremamente importante para a construção das marcas no mundo 

contemporâneo. A comunicação horizontalizada mudou, radicalmente, a circulação de opiniões, 

impressões e percepções no planeta. “Os jovens da Geração Internet procuram seus amigos para 

ouvir conselhos sobre compras, em vez de confiar nos anúncios e executivos das empresas” 

(2010, p.225).  

 A dinâmica das redes sociais, em constante transformação na Internet, traz algumas 
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semelhanças com os processos de interação vivenciados pelos atores sociais no mundo real. Os 

processos de cooperação, competição e conflito existem na sociabilidade mediada pelo 

computador tanto quanto nas relações sociais off line e moldam a convivência nas redes 

(RECUERO, 2009, p.79). Eles evidenciam diversas formas de utilização dessas redes no 

ciberespaço: algumas bastante colaborativas e propositivas, outras desagregadoras, polêmicas,                  

destrutivas, sendo utilizadas como forma de distinção social, entre outros usos.  

 Ainda no que diz respeito às redes sociais, é de suma importância observar que os laços 

sociais podem ser compreendidos como laços relacionais ou laços associativos. Os laços 

relacionais são constituídos através de relações sociais e acontecem somente a partir da interação 

entre os vários atores de uma rede social. Por sua vez, os laços associativos surgem independente 

dessa ação, sendo necessário apenas o pertencimento a um local, grupo ou instituição (idem, 

ibidem, p.39). 

 Recuero observa que os laços sociais também podem ser classificados com laços fortes ou 

laços fracos. Por laços fortes podem ser compreendidas as relações reiteradas, caracterizadas 

“pela intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre 

duas pessoas”. Por laços fracos, subentendem-se as relações esparsas, “que não traduzem 

proximidade e intimidade”. É importante destacar, inclusive, que são os laços fracos os 

verdadeiros estruturadores das redes sociais (idem, p.41). 

 Tapscott chama a atenção para a força das redes de influências no ciberespaço, 

especialmente nas relações sociais estabelecidas pela Geração Digital. As redes de influência 

quebram a idéia tradicional de que você está afastado das pessoas que não conhece por apenas 

seis graus de separação. Elas surgem a partir dos laços relacionais dos internautas, tanto fortes 

quanto fracos.    

As redes de influência têm sua própria estrutura social: você tem seus melhores amigos, 
sua esfera mais ampla de conhecidos na sua rede social e o mundo. As regras de 
relacionamento são diferentes para cada nível, o que torna a vida difícil para os 
profissionais de marketing acostumados ao velho estilo de publicidade massiva (2010, 
p.225) 

 
Atualmente, “quem tem mais acesso à informação é mais poderoso do que quem possui 

mais meios materiais (supremacia do soft power); quem consegue difundir suas idéias tem mais 

influência do que quem trata de impor normas” (CREMADES, 2009, p.20). Cremades avalia que 

algumas causas articuladas em redes sociais, como o lobby gay e a defesa da direita cristã dos 

Estados Unidos, ganham força e mobilizam um número cada vez maior de pessoas. “Os cidadãos, 
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os consumidores e os acionistas são hoje mais importantes, pois se converteram em nós de 

algumas redes sociais cada vez mais influentes” (idem, p.20). 

Segundo Telles, quando a geração digital posta opiniões sobre empresas em seus blogs 

está “praticamente implorando para que você lhes proporcione feedback” (2009, p. 90). Desta 

forma, as opiniões dos consumidores alardeadas em escala global devem funcionar não como 

intimidadoras para as empresas, mas como motivadoras de transformações e aperfeiçoamentos, 

para que as corporações aproveitem  essas oportunidades para estabelecerem laços de contato e 

de confiança com seus públicos.  

 

2.3  Netizens e prosumers: produzindo e fazendo circular conteúdos. 

 

 Ramonet defende que a mídia passa por uma era da suspeita. Tida como o quarto poder 

durante muitas décadas, a grande mídia se defrontou, durante a década de 90, com uma série de 

suspeitas por parte do público que não acredita mais tão passiva e pacificamente nos discursos 

proferidos por ela. “Ceticismo. Desconfiança. Descrença. Eis os sentimentos dominantes dos 

cidadãos em relação à mídia.” (1999, p. 24).  

 
A informação continua sendo essencial ao bom andamento da sociedade, e sabe-se que 
não há democracia possível sem uma boa rede de comunicação e sem o máximo de 
informações livres. Todo mundo está de fato convencido de que é graças à informação 
que o ser humano vive como um ser livre. E, não obstante, a suspeita pesa sobre a mídia 
(idem, ibidem, p.24) 

 
A esses sujeitos que vêem, na internet, ferramentas da liberdade de expressão e acreditam 

que elas “não são somente tecnologias, mas também meios de expressão” dá-se o nome de 

netizens (MOUNIER, 2006, 1979). Os netizens utilizam a internet como forma de ampliar 

debates e trazer à luz questões que, muitas vezes, não dispõem de um espaço para serem 

debatidas na mídia de massa. Entretanto, para que esses questionamentos ganhem visibilidade 

junto ao grande público, não raro é necessário que os assuntos debatidos surjam nas mídias 

digitais e depois sejam levados para o mundo off-line a despeito de não ganharem força frente à 

opinião pública (idem, ibidem, p.191). 

 A questão da liberdade de expressão versus jurisdição na internet está longe de ser um 

consenso. Entre os netizens, que defendem o ciberespaço como uma arena livre onde todos os                   

pontos de vista podem existir e coexistir, encontram-se não somente “informáticos profissionais”, 
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mas também outros atores sociais com grande capacidade de mobilização e articulação na 

sociedade civil, como professores, jornalistas, advogados e juristas (idem, ibidem, p.175).  

 John Perry Barlow, escritor e jornalista que participou da fundação da revista Wired, é um 

dos defensores da web como “uma rede livre para uma palavra livre”. Barlow é descrito por 

Mounier como o “arauto dos netizens” (idem, p.173). Idealizador da Declaração de 

Independência do Ciberespaço, publicada em 1994 como reação a uma lei governamental que 

buscava imputar à internet algumas regras relacionadas a questões morais no rádio e na TV, 

Barlow compreende a internet como um espaço público de trocas autogerido e multicomunitário, 

um novo espaço de expressão para todos (idem, ibidem, p.172).  

 
A internet é principalmente uma tecnologia de troca que permite que todos os excluídos 
de um espaço público que foi trancafiado há muito tempo pela comunicação institucional 
tomem a palavra, dirigindo-se a seus amigos, a sua comunidade e também, e exatamente 
com a mesma facilidade, a toda a Terra (idem, ibidem, p. 172-173) 

 
 Na Declaração de Independência do Ciberespaço, John Perry Barlow afirma que “em nosso 

mundo, tudo que o espírito humano é capaz de criar pode ser reproduzido e difundido 

infinitamente sem nenhum custo” (in MOUNIER, 2006, p.171). De acordo com ele, “a 

transmissão global do pensamento não necessita de vossas usinas para realizar isso” (idem, 

p.171). Mounier reforça o aspecto de que “a rede não pertence somente aos agentes econômicos, 

e o poder destes sobre sua evolução, por mais real que seja, não é absoluto” (2006, p.16). 

 Enquanto os grandes grupos de comunicação tendem a considerar as redes como espaços 

privados nos quais aplicam suas próprias normas, as associações de defesa da liberdade de 

expressão entendem a internet como um espaço público em que as proteções garantidas pela 

Constituição dos países democráticos devem ser plenamente aplicadas (idem, ibidem, p.15).  

 
O caráter interativo e multipolar da comunicação virtual rompe com limites demarcados 
por instituições hegemônicas e pela mídia. Textos, sons e imagens circulam em grande 
quantidade pela internet, sem a obrigação de serem submetidos a filtros de avaliação 
(conselhos consultivos, editores). Com a diversificação dos pólos de enunciação, produz-
se uma redistribuição de dados menos condicionados pelo peso histórico da imprensa e 
das indústrias culturais. (MORAES, 2001, p. 71)  

 

 Mounier destaca que o internauta não é somente o cliente de um provedor de 

acesso/servidor/ fornecedor de conteúdo, submetido à arbitrariedade do contrato que assinou sem 

ler para ter acesso à rede. “Antes de tudo, ele é um cidadão, dotado dos mesmos direitos tanto no 
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mundo digital como na vida real – enfim, ele é um netizen, um ‘cidadão da rede’” (2006, p.15).   

 A militância pela manutenção da internet como um espaço livre de trocas de opiniões, 

idéias e informações variadas está na raiz do surgimento dos netizens. Moraes ressalta que o 

ambiente digital deu força à cibermilitância, impetrada tanto pelos movimentos sociais quanto 

pelos cidadãos comuns.  

 
 O que se busca é promover a disseminação de idéias e o máximo de intercâmbios. Poder 
interagir com quem quer apoiar, criticar, contestar. Como também driblar o monopólio de 
divulgação, permitindo que forças contra-hegemônicas se expressem com desenvoltura, 
enquanto atores empenhados em alcançar a justiça social (2001, p. 125) 

 
 A cibermilitância vem modificando a amplitude e o impacto dos movimentos sociais e se 

apropriando do ambiente virtual como lugar propício para a amplificação de debates e 

mobilizações sem pressões de esferas institucionais, como o Estado e as grandes corporações. Os 

movimentos sociais têm buscado se organizar cada vez mais em rede, tanto no mundo on line 

quanto off line, visto que esse conceito tem por princípio a horizontalização das relações, 

constituídas não mais sob uma hierarquização do poder. Essas relações horizontalizadas 

pressupõem uma maior abertura ao pluralismo político-cultural. “Nas grandes cidades, o uso das 

redes eletrônicas está permitindo construir grupos que, virtuais em seu nascimento, acabam se 

territorializando, passando da conexão ao encontro, e do encontro à ação” (BARBERO apud 

MORAES, 2001, p. 127). 

 Moraes pontua que a internet dinamizou os esforços de intervenção dos movimentos sociais 

na cena pública pelo fato de disponibilizar variadas atividades e expressões em qualquer espaço-

tempo sem submetê-las a quaisquer hierarquias de juízo e/ou idiossincrasias. Com a militância na 

web, os movimentos sociais incorporaram novos ativistas, que se converteram, potencialmente,   

em produtores e emissores de informações em condições de serem consumidas a todo instante 

(idem, p.128). A diretora do Greenpeace Maria Penuelas avalia que, “na internet, até as pequenas 

entidades têm oportunidade de divulgar suas atividades ao conhecimento de segmentos mais 

amplos da sociedade”. De acordo com a ativista, “apesar de anárquica, a rede é muito mais 

democrática, pois deixa que todo mundo se expresse” (in MORAES, 2001, p.129). 

 Esse novo cidadão, desconfiado das verdades midiáticas emitidas unilateralmente, 

configura-se também como um consumidor cada vez mais crítico. Está disposto não somente a se 

informar mais e melhor sobre os bens materiais e simbólicos que o cercam, como também a 
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produzir discursos variados sobre  eles.  

 
 O comportamento das novas gerações está mudando, com isso muda também a forma 
como consumimos. Na verdade, o conceito de consumidor começa a perder seu 
significado original: passamos de consumidores a influenciadores e a multiplicadores 
(TELLES, 2009, p.09) 

  

 Tapscott concorda com o fato de que os consumidores, na atualidade, não são apenas 

consumidores. “Alguns integrantes da Geração Internet estão ávidos para contribuir com a marca 

– algo que não teria ocorrido à maioria dos baby boomers. Chame-os de os novos ‘prosumers’”. 

(2010, p. 224) Por conta da viabilidade dos sistemas comunicacionais de mão dupla, os 

prosumers ou prossumidores são despertados como receptores mais participativos, estimulados a 

reagirem às informações, seja fazendo um comentário, uma sugestão ou uma crítica, “co-

inovando produtos e serviços com os seus fabricantes. O conceito de marca está mudando para 

sempre por causa deles” (idem, ibidem, p.21). Logo, o prosumer é um sujeito que emerge de uma 

nova condição social, não mais passiva e receptora, mas ativa e produtora de idéias, opiniões e 

discursos.  

 Antes do advento da internet, as opiniões dos consumidores sobre as empresas e as marcas, 

por exemplo, já eram consideradas relevantes e poderiam macular a imagem dessas, caso aqueles 

não estivessem satisfeitos com os seus produtos e serviços ou de acordo com seus ideais e 

valores. Entretanto, não havia como essa opinião favorável ou contrária às marcas ser distribuída 

em larga escala e com amplo alcance, o que se modificou, radicalmente, com a chegada da 

Internet à vida das pessoas dos mais diferentes lugares, níveis sociais e faixas etárias.  

 Dessa forma, o poder dos enunciados criados pelos consumidores ganha força com as novas  

tecnologias e sua capacidade rápida de disseminação, gerando significativas mudanças na forma 

das empresas se relacionarem com seus públicos e se posicionarem diante deles. 

 Some-se a isso o natural ceticismo da atualidade, fruto do amplo conhecimento acerca das 

coisas e da amplitude de informações. Tão somente por que hoje a informação e o conhecimento 

são acionáveis – e essa ação, segundo defende Jaffe, assume a forma de “consumidores vendendo 

e marqueteiros perdendo”. Um dos efeitos decisivos da emancipação dos novos consumidores é a 

capacidade de enxergar através das fachadas que são o marketing e a publicidade e questioná-los. 

“Os consumidores de ontem talvez aceitassem tacitamente qualquer coisa que lhes disséssemos, 

mas hoje eles questionam... tudo” (2008, p.44). 
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Você consome conteúdo na internet, mas eles parecem estar constantemente criando ou 
modificando o conteúdo on-line. Você acessa o YouTube para assistir a um vídeo do qual 
ouviu falar; eles entram no YouTube ao longo do dia para descobrir as novidades. Você 
compra um aparelho novo e lê o manual. Eles compram um novo aparelho e 
simplesmente o usam. Você fala com os outros passageiros no carro, mas seus filhos, 
sentados no banco de trás, trocam mensagens de texto entre si (TAPSCOTT, 2010, p.19). 

 

Os netizens e prosumers se valem do fato de que a internet é um ambiente hipertextual 

por princípio para associarem suas idéias, mensagens e, em alguns casos, até mesmo pleitos, a 

marcas, produtos e serviços. São pessoas comuns - “que estão em toda parte e em números muito 

maiores do que se imagina – que criam conteúdos em nome de produtos, marcas, empresas ou 

pessoas” (McCONNELL; HUBA, 2008, p.xvi). Os clientes-cidadãos ampliam sua participação 

social e estimulam mudanças na maneira como as empresas se relacionam com esses atores 

sociais mais engajados e críticos. 

 

2.3.1 Pontos de vista contagiosos: os conteúdos virais na rede. 

 

 Castells observa que a capacidade de interconexão por redes sociais de todos os tipos 

levou à formação de comunidades on-line que reinventaram a sociedade e expandiram a 

interconexão de computadores, em seu alcance e em seus usos, de modo espetacular (2003, p.53) 

 
Afinal, qual é o sentido de se estar no Facebook se nenhum de seus amigos está ou de 
utilizar o Flicker se você não pode compartilhar suas fotos? Por que postar um item no 
eBay se ninguém está presente para fazer uma oferta ou por que utilizar o PayPal se 
ninguém o aceita? Clicar em uma série de fotos no Hot or Not e votar na atratividade 
relativa das pessoas só é importante se você pode compartilhar essa experiência – e foi 
precisamente isso o que aconteceu. (PENENBERG, 2010, p.09) 
 

 A viralização de mensagens na internet chama a atenção de publicitários, diretores de 

marketing e, especialmente, dos consumidores, que sabem que contam, hoje em dia, com uma 

importante ferramenta para propagação de suas idéias, conteúdos e opiniões. Esse fenômeno está 

sendo chamado de ‘loop de expansão viral’ e diz respeito à capacidade de certos produtos 

midiáticos serem repassados, espontaneamente, pelo público na rede. O loop da expansão viral 

surge em função da natureza do “encaminhar para”, próprio do ambiente da internet, que se 

tornou tão usual no dia-a-dia das pessoas, e está relacionado à capacidade de uma empresa 

crescer por que cada novo usuário gera mais usuários sem nenhum investimento financeiro extra 

para que isso aconteça.  
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 Hoje, o sonho da maior parte dos publicitários é ter suas mensagens “viralizadas”, a fim 

de que elas impactem audiências ainda maiores do que aquelas previstas, inicialmente, nos planos 

de mídia. Não raro as agências de propaganda solicitam aos seus departamentos de criação que 

concebam “vídeos virais” para seus anunciantes. Mas nem sempre isso acontece.  

O princípio da viralização das mensagens está na ‘curadoria coletiva’: quem decide o que 

vai ser repassado adiante na rede são os internautas. Não há como prever o que vai cair no gosto 

do público e ser repassado, espontaneamente, na internet. “Como nesse novo mundo da curadoria 

coletiva, a platéia, e somente ela, decide o que é bom e o que deve ser assistido enquanto os 

tradicionais guardiões – redes de televisão, estúdios de filme e imprensa – são colocados à 

margem” (PENENBERG, 2010, p. 111).  

A curadoria coletiva é um conceito bastante polêmico, vindo à tona com a internet e suas 

múltiplas possibilidades de participação e colaboração. Enquanto alguns usuários e estudiosos da 

rede acreditam que a curadoria coletiva traz uma forma de democracia cibernética, outros, como 

Andrew Keen, consideram que o poder de decisão agora está nas mãos de uma maioria inculta, 

acrítica e incapaz de decidir o que deve ganhar força social, política e cultural na atualidade.  

Para Keen, a blogosfera, o YouTube, o MySpace e a pirataria digital estão destruindo a 

economia, a cultura e os valores na atualidade em função dessa liberdade de interferir, interagir, 

co-criar e publicar própria da rede. “Se mantivermos esse ritmo, haverá mais de 500 milhões de 

blogs em 2010, corrompendo e confundindo coletivamente a opinião popular sobre todas as 

coisas, da política ao comércio, às artes e à cultura” (2009, p.09).  

A quebra dos padrões tradicionais de produção e consumo de bens simbólicos com o 

advento da web 2.0 e a possibilidade da livre criação e circulação de conteúdos geram polêmica 

em função de que mexem com interesses econômicos, sociais e políticos vigentes há décadas. 

Essa ruptura modificou a dinâmica de alguns setores produtivos, como, por exemplo, a indústria 

fonográfica, que deixou de movimentar cifras ainda mais vultosas a partir do momento em que o 

consumidor pôde acessar, gratuitamente, conteúdos que antes só estavam disponíveis para ele a 

partir da compra de vinis e CDs.  

Primo observa que a interação mediada por computador está cercada de discursos que 

professam a diluição das hierarquias sociais, a igualdade entre as empresas, a participação 

democrática e a renovação da força das formas comunitárias. Entretanto, chama atenção para o 

fato de que a tensão entre o individual e o coletivo está na raiz do problema da cooperação. 
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“Aquilo que pode parecer certo, justo e conveniente para uma pessoa, pode ao mesmo tempo 

promover resultados prejudiciais para o grupo como um todo” (2007, p.210) 

O advento da internet e seus inúmeros dispositivos de interação social levou a uma 

mudança nas relações de poder em todas as esferas sociais: da mídia ao consumo, das relações 

interpessoais à política. Keen ressalta que a Wikipédia, por exemplo, tornou-se uma fonte de 

notícias com mais crédito que os sites das consagradas redes da mídia de massa CNN ou BBC,  

mobilizando centenas de milhares de visitantes por dia, mesmo sem ter nenhum repórter nem 

experiência em coleta de notícias (2009, p.09). Os blogs também ganham cada vez mais força 

junto ao público, transferindo a atenção das audiências, antes voltadas para os meios de massa 

renomados, para páginas pessoais, cuja relevância advém do assunto tratado, despertando a 

atenção de consumidores e cidadãos.  

 
Os macacos amadores de hoje podem usar seus computadores conectados em rede para 
publicar qualquer coisa, de comentários políticos mal informados a vídeos caseiros de 
mau gosto, passando por música embaraçosamente mal acabada e poemas, criticas, 
ensaios e romances ilegíveis (idem, ibidem, p.08). 

 

As redes sociais ganham força e conectam pessoas dos mais diversos perfis sócio-

político-econômico-culturais numa questão de segundos. A onipresença da internet na vida de 

uma parcela considerável da população mundial se torna, a cada dia, uma projeção que deve se 

tornar realidade dentro de algum tempo, impactando as esferas pública e privada de uma forma 

inteiramente nova. Penenberg convida os leitores a imaginarem se as cidades em que moram 

fossem transformadas em um único e gigantesco ponto de acesso sem fio. “A internet onipresente 

significa que qualquer um, em qualquer lugar, pode explorar essa grade informacional móvel, 

com milhões de idéias se disseminando de uma tela para outra.” (2010, p. 74).  

Através dos smartphones ou de outros dispositivos móveis, será produzido, nos próximos 

anos, um número exponencial de conteúdos virais. “Bastaram apenas alguns anos para as redes 

sociais responderem por 25% de todo o tráfego da internet, e essas conexões estão gerando ainda 

mais conexões” (idem, ibidem, p.74). Vale observar que alguns poucos bairros no Brasil, como 

Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, já contam com uma ampla cobertura wi-fi, sendo 

possível para qualquer cidadão que disponha de acesso a um desk top, lap top ou celular se 

conectar à world wide web em qualquer espaço público dentro dessa área. O que era uma visão 

futurista, há algum tempo, tende a se consolidar, cada vez mais, nos grandes centros urbanos 
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mundiais, impactando a vida de milhões de consumidores e cidadãos, bem como de empresas e 

dos profissionais encarregados de cuidarem dessas marcas e do relacionamento entre elas e seus 

públicos. 
Considerados em conjunto, melhores telas, chips projetados para oferecer Web em cores 
em dispositivos de mão e conectividade universal significam que as pessoas passarão mais 
tempo on line, mais tempo conectadas à planície viral, transmitindo conceitos e 
mensagens, links e idéias, alcançando umas às outras digitalmente pelas redes sociais É 
uma oportunidade de negócios colossal para aqueles que parecem tê-la compreendido – 
como a Ning (idem, ibidem, p.74) 

 

Penenberg cita o caso da rede social Ning, que exibe os anúncios das empresas feitos 

especialmente para os nichos específicos dessa rede on line. Praticantes de esqui radical vêem 

anúncios direcionados a essa prática, por exemplo, e as taxas de clicktrought nesses anúncios são 

muito mais altas do que com os banners tradicionais de redes sociais on line. Esse fato aponta 

para a questão da relevância dos conteúdos na rede. Na atualidade, as pessoas estão mais seletivas 

em relação ao que dar atenção, em função da saturação de informações, nessa que é considerada a 

sociedade hipercomunicativa.  

 
Em trinta anos, o mundo produziu mais informação que nos cinco mil anos precedentes... 
Um único exemplar da edição dominical do New York Times contem mais informações 
do que poderia adquirir, durante toda a sua vida, uma pessoa culta do século XVIII. 
(RAMONET, 1999, p.128). 

 

Hoje, observa-se que é mais fácil um conteúdo gerado pelo consumidor ser espalhado 

pela rede por outros consumidores, naturalmente, do que as mensagens criadas pelos publicitários 

dentro de um planejamento de comunicação institucional serem encaminhados de consumidor 

para consumidor.  
Dados da ComScore de novembro de 2007 indicam que o YouTube, do Google, possui 
74,5 milhões de visitantes e veicula mensalmente 2,9 bilhões de vídeos sob demanda, ou 
39 vídeos por visitante – muitos dos quais produzidos pelos consumidores, e não por 
profissionais (VOLLMER; PRECOURT, 2010, p.86) 

 

Esse fato é significativo para marcas, empresas, gestores e publicitários, mudando a 

dinâmica das relações entre esses e seus públicos de forma considerável. 

 

2.4 Novos discursos sobre marcas e empresas na rede  

 

 Slater avalia que, na cultura do consumo, “a desmaterialização das coisas tem um impacto                  
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profundo sobre a maneira pela qual elas circulam e entram na vida cotidiana como bens de 

consumo” (2002, p. 189). As mercadorias existem, exclusivamente, como signos, circulando 

dentro de uma “economia política de signos”. “As coisas não têm um valor intrínseco, nem 

fundamento no mundo; constituem apenas uma seleção de signos entre os quais escolher e 

misturar” (idem, ibidem, p. 191). Com os fluxos de informações e signos sendo cruciais para o 

controle, a produção, o trabalho e o consumo, o acesso às redes de informação e o controle sobre 

elas configuram o poder social na atualidade.  

 Sérgio Valente, presidente da agência de publicidade DM9DDB, defende que, nas redes 

sociais, as empresas e os indivíduos deixam de terem fãs e seguidores para terem “fiscais” do que 

estão fazendo. O renomado publicitário aponta ainda algo bastante inusitado, considerando-se 

como era a relação de forças entre anunciantes e consumidores, antes do advento da web 2.0: o 

fato de que participar das redes sociais é, para as empresas e as marcas, conseguir se posicionar, 

minimamente, diante dos discursos dos consumidores. É ter a mínima chance de dar a sua versão 

dos fatos, o seu ponto de vista perante os inúmeros e variados enunciados que circulam na rede 

acerca de tudo, inclusive das marcas. Ele recomenda a participação das empresas nas redes 

sociais em virtude de que, elas queiram ou não queiram, já estão presentes nesse ambiente a partir 

das falas dos consumidores, em suas conversas e opiniões. Para as empresas, “estar nas redes 

sociais é ter um mínimo de voz ativa nessa conversa” (MM, n.1418, jul. 2010). 

 Toffler aponta que “algumas vezes, mudanças históricas gigantescas são simbolizadas por 

mudanças minúsculas no comportamento cotidiano” (1995, p.266) .  Isso parece acontecer com o 

fenômeno da co-criação de enunciados sobre marcas e produtos na Internet. O fato é que o 

consumidor de hoje existe num mundo de informação perfeita, onde as defesas do marketing 

corporativo são, na maioria, ineficazes contra a habilidade do público-alvo de ver tudo, saber 

tudo e dizer tudo. Valente afirma que “se as pessoas estão falando de você, estão construindo 

uma imagem, um desenho de sua personalidade de marca. Vale você decidir se quer participar ou 

largar isso nas mãos dos outros” (MM, n.1418, jul 2010).  

 O publicitário observa que cada seguidor que um usuário do Twitter tem representa, de 

fato, um fiscal seguindo-o, observando-o, avaliando-o e questionando-o, caso não concorde com 

o que ele diz. “Tenho cinco mil e quinhentas pessoas que me seguem. E não são pessoas que me 

seguem cegamente. Não sou o líder dessas pessoas.” (MM, n.1418, jul. 2010). Para Valente, as 

marcas que estão na rede estão sendo observadas e monitoradas da mesma forma. E o mesmo 
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consumidor que pode construir uma marca com a força da propaganda boca-a-boca agora pode 

deixá-la rapidamente em apuros com seu testemunho negativo espalhado em escala mundial. O 

publicitário comenta que: 

 
Quando uma empresa cria um perfil numa rede social, não tem seguidores, fãs, tem gente 
prestando atenção em como essa marca está se comunicando. Se essa marca, fizer 
alguma coisa errada, será cobrada. Aí, o fato de ter seguidores pode ser o fato de ter 
destruidores. Porque essas pessoas não são rebanho, não estão sendo conduzidas. Se você 
falar bem, vão te aplaudir; se falar mal, vão te criticar (MM, n.1418, jul 2010).  

 
 A internet democratizou o fluxo e a disseminação de informações, equalizou o equilíbrio de 

poder entre aqueles que têm conhecimento e os que o desejam (JAFFE, 2008). Valente observa 

que “antigamente, nossa opinião era formada de maneira muito unilateral. O cara dizia e você 

ouvia. Hoje, você interage. Se o cara falar alguma coisa de que você não gosta, responde” (MM, 

n.1418, jul 2010).  

 Da mesma maneira que a televisão reformulou os setores da mídia e da propaganda na 

década de 1950, a internet produziu um grande impacto em todas as formas da comunicação 

(CAPPO, 2004, p.67). Assim, o poder dos enunciados criados pelos consumidores ganha força 

com as novas tecnologias e sua capacidade rápida de disseminação, gerando significativas 

mudanças na forma das empresas se relacionarem com seus públicos e se posicionarem diante 

deles. Valente avalia que “as pessoas estão em rede e gostam de se socializar. O desafio é como 

inserir uma marca nesse novo pensamento” (MM, n.1418, jul 2010).  

 A possibilidade de criar enunciados diferentes e até mesmo divergentes daqueles 

produzidos e veiculados pelas marcas leva a uma era de consumerismo político crescente, visto 

que esse fenômeno social se vale da internet como ferramenta de rápida disseminação de idéias 

contra e a favor das empresas (MICHELLETTI, 2003). Em grande parte desses discursos, o 

caráter de protesto e denúncia ganha força. “A revolução da informação instantânea é também a 

revolução da denúncia. O rumor não é mais um fenômeno local, mas mundial. A denúncia de 

massa, seja qual for, torna-se um verdadeiro poder” (VIRILIO apud RAMONET, 1999, p.47) 

 Os céticos mais radicais mantêm uma postura excessivamente crítica em relação às grandes 

corporações, ao consumo de massa e à padronização de produtos e de comportamento imposta 

pela globalização. Em alguns casos, têm uma ideologia mais flexível e maleável nas suas opções. 

Esse perfil “cético” cresce rapidamente, principalmente nos países desenvolvidos, o que faz com 

que os céticos vejam o consumo como algo complexo e que reflete para si mesmo e para o 
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mundo a sua identidade, postura e atitude frente à vida.  

 
 A maioria de nós, mesmo nos abismos da pobreza ou nos píncaros de uma opulência 
conformista, estamos muito longe de ser autômatos consumistas e broncos. Podemos faze-
lo, e realmente, reinterpretamos, transformamos, reelaboramos, recuperamos o material e 
as mercadorias experimentais que nos são oferecidas; na verdade, temos de ser capazes de 
tudo isso simplesmente para dar sentido ao que está à venda e assimilá-lo na vida 
cotidiana, de forma crítica ou conformista. (SLATER, 2002, p. 205) 

 

 Toffler acredita que há um elo inquebrável entre os meios de comunicação e o caráter das 

pessoas, numa relação complexa própria do mundo atual. “Não podemos transformar todos os 

nossos veículos de comunicação e esperar que permaneçamos intactos como pessoas. A 

revolução nos veículos de comunicação deve significar uma revolução na psiquê.” (1995, p.382). 

A possibilidade de interagir com o meio digital encorajou as pessoas a trocarem ideias numa 

velocidade jamais vista, a criarem e publicarem seus próprios conteúdos, a viverem, 

relacionarem-se, comunicarem-se e consumirem de uma maneira completamente nova. 

“Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle mais 

completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros consumidores.” (JENKINS, 2008, 

p.44) 
Cada vez mais, os clientes importam-se não só com os produtos da empresa, mas também 
com sua imagem e com o que ela defende. Ícones do mundo empresarial – Nike, Disney, 
BMW, Microsoft, Harley Davidson e outras – transmitem aos clientes sua personalidade e 
forte proposição de valor (KOTLER in KOTLER et al., 2010, prefácio) 

 
 Valente se compara a uma marca para exemplificar que, como qualquer ser humano, as 

marcas também estão associadas a um personalidade, com um caráter constituído por valores e 

atitudes próprias, ratificadas ou refutadas pelo seu discurso institucional.  

 
Vamos tratar Sérgio Valente como uma marca: os cinco mil e quinhentos seguidores estão 
me acompanhando, me fiscalizando, porque tenho valores. Porque acreditam que vale a 
pena acompanhar o que um cara com esses valores diz. No momento em que você sai dos 
seus valores, a comunidade se manifesta, se levanta (MM, n.1418, jul. 2010) 

 

 Kotler, Kartajaya e Setiawan chamam atenção para o fato de que, segundo pesquisa da 

Nielsen Global Survey, menos consumidores estão confiando na propaganda gerada pelas 

empresas na atualidade. Segundo eles, pesquisas da Trendstream/ Lightspeed Research ratificam 

que os consumidores confiam mais em estranhos da sua rede social do que em especialistas 

(2010, p.35). “É o trabalho não afiliado, não remunerado deles, em nome de um produto, marca, 
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empresa ou pessoa que estimula sua credibilidade e, portanto, sua mensagem” (McCONNELL; 

HUBA, 2008, p.33). 

 
 Os consumidores voltam-se para o boca-a-boca como uma maneira nova e confiável de 
propaganda. Cerca de 90% dos consumidores entrevistados confiam nas recomendações 
dos conhecidos. Além disso, 70% dos consumidores acreditam nas opiniões dos clientes 
postadas na Internet (KOTLER et al., 2010, p.34-35) 

 

 Um dos procedimentos de exclusão discursivos é a interdição. Foucault pondera que “sabe-

se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.” (2004, p. 09). Durante 

décadas, os consumidores tiveram poucas chances de expor para grandes audiências os seus 

pontos de vista. Quando entrevistados para um programa de TV ou de rádio, por exemplo, 

costumavam ver suas falas descartadas das matérias ou editadas a partir do viés de interesse da 

emissora que exibia tal conteúdo.  

 Com a proliferação dos blogs e das redes sociais, na internet, esse cenário se modificou. 

Agora, além de criar, produzir e exibir conteúdos audiovisuais como, por exemplo, acontece no 

You Tube, o cidadão comum pode expressar suas idéias sobre diversos temas, entre eles sua 

percepção sobre a atuação de empresas e sua aprovação ou desaprovação a marcas, produtos e 

serviços. Valente analisa que “a questão é que agora está muito mais fácil de as pessoas 

manifestarem sua opinião, e através de mecanismos mais baratos e poderosos” (MM, n.1418, jul 

2010).  
A desmassificação dos meios de comunicação de massa desmassifica igualmente as 
nossas mentes. Durante a era da Segunda Onda, o martelar continuo das imagens 
padronizadas expelidas pela propaganda criou o que os críticos chamaram ‘uma 
mentalidade de massa’. Hoje, em vez de massas de pessoas recebendo todas as mesmas 
mensagens, grupos desmassificados menores recebem e enviam grandes quantidades de 
suas próprias imagens de uns para os outros. Enquanto a sociedade inteira se desloca para 
a diversidade da Terceira Onda, os novos meios de comunicação refletem e aceleram o 
processo. (TOFFLER, 1995, p. 171) 

 

 Na sociedade digital hipercomunicativa, cohabitam diversos micropoderes. Cremades 

afirma que “o micropoder é resultado das mudanças sociais e políticas produzidas pelas novas 

tecnologias sob a luz do revolucionário processo de digitalização” (2009, p.224). Com o acesso a 

diferentes enunciados, produzidos e postados na rede pelos mais heterogêneos atores sociais, os 

indivíduos podem escolher entre marcas, produtos e serviços dispondo de mais informações sobre 

eles. “Do ponto de vista do consumidor, existe uma capacidade notavelmente superior, que o 
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possibilita conhecer a realidade do produto ou do serviço que queira comprar” (idem, ibidem, 

p.226-227).  

 Os micropoderes exercidos pelos consumidores, através dos seus discursos e atitudes de 

compra ou boicote a marcas quebram com a “consciência monolítica” do século XX. “Isto 

explica, em parte, porque as opiniões, sobretudo de música pop e política, estão cada vez menos 

uniformes. O consenso se despedaça.” (TOFFLER, 1995, p. 171).  
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3. DISCURSOS E CONTRADISCURSOS NA REDE 

 

A primeira década do século XXI trouxe novas possibilidades de enunciação para o 

campo discursivo. Isso se deu em virtude da criação de recursos tecnológicos que possibilitaram a 

um número cada vez maior de pessoas veicular suas opiniões sobre os mais diversos assuntos na 

internet. Entre eles, a imagem que têm a respeito de empresas, produtos e serviços. Uma série de 

contra discursos que, cada vez mais, colocam-se em contraposição e, às vezes, oposição às 

mensagens institucionais. Esses enunciados apresentam, em escala mundial, aspectos 

desfavoráveis para as imagens das empresas em relação ao grande público. “A revolução 

tecnológica da internet trouxe uma dimensão totalmente nova à credibilidade das empresas” 

(BLACKSHAW, 2010, p.17). Quando fala sobre as novas relações dos clientes com as empresas, 

nos últimos anos, Blackshaw afirma o seguinte em relação à figura do consumidor: 
 

Este sempre teve muito a dizer a respeito das organizações; na era pré-internet, ele 
simplesmente optava por não se expressar porque era muito mais difícil, e tomava muito 
mais tempo, partilhar suas opiniões com um público mais amplo. Agora, falar o que se 
pensa é quase tão fácil quanto respirar, e esse fato está mudando as regras para empresas 
em todo o mundo (2010, p.17). 

 

 Dessa forma, a utilização crescente da internet por grande parte da população 

mundial, agora conectada em tempo real, através dos computadores ligados em rede, modificou a 

circulação de discursos e os impactos gerados por sua ampla circulação, configurando novas 

relações de força e de poder no âmbito da Comunicação e do Marketing. Foucault defende que “o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (2004, p.10). Observa-se, 

então, uma disputa pelo poder no campo discursivo a partir dos enunciados institucionais, 

proferidos pelas marcas, e dos enunciados criados em contraposição a esses por consumidores 

questionadores, insatisfeitos, críticos, reativos e polêmicos.  

 
A comunicação mediada por computador (CMC) no ciberespaço potencializou a força do 
consumidor na sociedade contemporânea permitindo a consumidores descontentes 
desenvolverem webistes anticorporação ou se reunirem em comunidades virtuais e fóruns 
de discussão para denunciar, queixar, protestar ou repudiar publicamente abusos 
praticados por empresas. (ALBUQUERQUE et al., 2010)  
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Formam-se, hoje, na internet, uma gama diversificada de comunidades virtuais, que 

reúnem consumidores em torno das marcas, a partir das redes sociais como, por exemplo, o Orkut 

e o Facebook. Em tais espaços, é possível encontrar comunidades intituladas Nike, Disney e 

Coca-Cola, nas quais os consumidores, verdadeiros fãs das marcas, trocam opiniões e 

informações a respeito dos seus hábitos de vida e de consumo, tendo como ponto de 

convergência a marca de sua predileção. No Facebook, a rede social que mais cresceu no Brasil 

em 20102 e foi destaque na mídia mundial, constam diversas comunidades relacionadas a essas 

marcas globais. Uma delas, cujo perfil tem o nome Nike, mantida pelo site www.nike.com, tinha, 

no dia 10 de janeiro de 2011, três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa 

e quatro  integrantes que “curtiam” a marca. A página do Facebook intitulada Coca-Cola, na 

mesma data, reunia vinte e um milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e dois 

participantes. O perfil de nome Disney, por sua vez, também no Facebook, contabilizava quinze 

milhões, oitocentos e oitenta e três mil e novecentos participantes na mesma data e no mesmo 

horário.  

 O movimento contrário, entretanto, acontece e ganha visibilidade crescente. Na internet, 

também se encontra um grande número de “comunidades virtuais antimarcas”. Uma comunidade 

virtual antimarca é uma “ação social intencional e coletiva de consumidores insatisfeitos, 

revoltados ou indignados” (Albuquerque, Pereira e Bellini, 2010). Identificados com o propósito 

da comunidade, esses criam e usam os depoimentos e conversações online como forma de 

compartilhar experiências negativas, repudiar injustiças e propagandas enganosas, resgatar sua 

auto-estima, agredir a empresa ou seus representantes, boicotar, protestar ou realizar 

manifestações contra marcas, corporações, produtos e serviços, inibindo o consumo (2010).  

 O setor de telefonia móvel é um dos que mais recebem queixas dos consumidores no Brasil, 

em virtude do grande aumento do número de usuários nos últimos anos e da incapacidade do 

sistema de atender a essa demanda com serviços de qualidade (SPINELLI, 2011, p.04). 

Operadoras de telefonia celular, junto com as empresas fabricantes dos aparelhos de telefone 

celular, lideram o ranking de denúncias registradas no Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor (2008). Essa insatisfação ganha visibilidade na Internet, com a criação de 

comunidades na rede social Orkut, intituladas “Eu odeio a Tim (Timganei)”, “Eu Odeio a Claro”, 

                                                 
2 http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/audiencia-facebook-cresce-479-brasil-ano-602947. Acesso em 
30/01/11, às 21:37h. 
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“Eu Odeio a Oi” e “Eu Odeio a Vivo”, envolvendo as marcas de importantes operadoras de 

telefonia móvel em atuação no Brasil nos anos 2009 e 2010 (ALBUQUERQUE et al., 2010). 

 
Na literatura de Marketing sobre comunidades virtuais de marca, pouco se tem 
investigado sobre sua antítese, as comunidades virtuais antimarca, o que justifica a 
necessidade de identificar comportamentos de consumidores neste tipo de agregação 
social online, onde o ódio às marcas é compartilhado publicamente como forma de 
boicote, protesto, retaliação e vingança. (idem, p.02) 

 

Albuquerque, Pereira e Bellini (2010) observam que, em se tratando do comportamento 

do consumidor, o termo retaliação diz respeito a uma reação diretamente relacionada à 

insatisfação no consumo. O termo vingança, por sua vez, é mais empregado para designar a 

percepção de injustiça em relação a algo feito pela empresa que motivou o desagrado do cliente. 

“Retaliação representa um desejo mais intencional e racional, enquanto vingança pode ser 

descrita como ação concreta tomada emocionalmente ou impulsionada por forte raiva” (idem, 

2010). De acordo com os autores, “retaliar está associado a sentimento de reparação, enquanto 

vingar associa-se a sentimento de revide” (2010). 

 

    
   
          Peça criada por um prossumidor parodiando a logomarca da Tim.3  

 

Para retaliar ou se vingar das marcas, os consumidores, imbuídos dos seus direitos de 

cidadãos, dos seus ideais e de seus valores, criam enunciados contrários a essas empresas. Ao 

fazê-los circularem na internet, ampliam os pontos de vista sobre as marcas e instigam o debate 

sobre aspectos polêmicos não evidenciados no discurso institucional corporativo. Para 

compreender melhor esse cenário, os métodos críticos de Análise do Discurso oferecem 

instrumentos capazes de facilitar a observação da confluência da materialidade expressa nos 

enunciados dos prosumers com diversas memórias carregadas de sentidos e com grande força 

mobilizadora na atualidade. Para Orlandi, saber como os discursos funcionam é levar em 

                                                 
3 http://blogdodinizsena.blogspot.com/ Acesso em 15/01/11, às 13:55h. 
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consideração um jogo duplo da memória: “o da memória institucional que estabiliza, cristaliza, e, 

ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo esquecimento que é o que torna possível o 

diferente, a ruptura, o outro.” (2003, p.10) 

 

3. 1 Análise do Discurso: o desconforto na linguagem e no mundo atual. 

   

Pêcheux propõe, através dos princípios e métodos da Análise do Discurso Francesa,  

doravante denominada AD, “uma forma de reflexão sobre a linguagem que aceita o desconforto 

de não se ajeitar nas evidências e no lugar já-feito” (ORLANDI in PECHÊUX, 2002, p.07).  

Defende a investigação pelos entremeios, “não deixando de levar em conta a presença forte da 

reflexão sobre a materialidade da linguagem e da história” (idem, ibidem, p.09). Busca combinar 

“uma teoria social do discurso com um método de análise textual, trabalhando principalmente 

com o discurso político escrito” (FAIRCLOUGH, 2008, p.51). Para o autor, os fatos históricos 

sempre afetam o discurso, o qual mostra os efeitos da luta ideológica no funcionamento da 

linguagem e, de modo inverso, a existência de materialidade lingüística na ideologia. Essa 

questão, inclusive, consiste no ponto central de sua construção teórica (POSSENTI in 

MAINGUENEAU, 2008, p.09).  

 Pêcheux avalia que o ponto-chave das disciplinas de interpretação diz respeito à existência 

do outro nas sociedades e na história, possibilitando haver ligação, identificação ou transferência, 

ou seja, a configuração de uma relação, abrindo a possibilidade de interpretar. “É porque há essa 

ligação que as filiações históricas podem se organizar em memórias e as relações sociais em 

redes de significantes.” (2002, p.54). O discurso existe como estrutura e como acontecimento, 

sendo esse último o encontro de uma atualidade com uma memória (idem, ibidem, p.17). “Diante 

de qualquer fato, de qualquer objeto simbólico somos instados a interpretar, havendo uma 

injunção a interpretar. Ao falar, interpretamos. Mas, ao mesmo tempo, os sentidos parecem já 

estar sempre lá” (ORLANDI, 2003, p.10). Reunindo estrutura e acontecimento, a forma material 

é vista como o acontecimento do significante em um sujeito afetado pela história. “Aí entra então 

a contribuição da Psicanálise, com o deslocamento da noção de homem para a de sujeito. Este, 

por sua vez, se constitui na relação com o simbólico, na história.” (ORLANDI, 2003, p.19). 

A perspectiva utilizada nesta pesquisa pressupõe que a interpretação das montagens 

discursivas surge como tomadas de posição, reconhecidas como tais, ou seja, como efeitos de 
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identificação assumidos e não negados. A descrição de um enunciado ou de uma seqüência de 

enunciados coloca em jogo o discurso-outro como espaço virtual de leitura desse enunciado ou 

dessa seqüência, através da detecção de lugares vazios, de elipses, de negações e de 

interrogações. “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 

mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro.” (PÊCHEUX, 

2002, p.53). Toda seqüência de enunciados é uma série de pontos de deriva possíveis, oferecendo 

lugar à interpretação. Para Orlandi, “o discurso é efeito de sentido entre locutores.” (2003, p.21).  

A Análise do Discurso busca investigar a língua em uso, privilegiando não só forma, mas 

função e, sobretudo, processo. Observa como as pessoas interagem através da linguagem e da 

interpretação das funções, que se realizam em uma forma lingüística presente em um discurso 

contextualizado. Esse campo de estudo surgiu da articulação entre a Lingüística, o Materialismo 

Histórico e a Psicanálise (ORLANDI, 2003, p.19). Trabalhando na confluência dessas áreas de 

conhecimento, ultrapassa as fronteiras e produz um novo recorte de disciplinas, constituindo um 

objeto novo que vai afetar essas formas de conhecimento em seu conjunto: o discurso.  

 
É a partir de Freud que começamos a suspeitar do que escutar, logo o que falar (e se 
calar), quer dizer; que este “querer dizer” do falar e do escutar descobre, sob a inocência 
da palavra e da escuta, a profundidade assinalável de um duplo fundo, o “querer dizer” do 
discurso do inconsciente – esse duplo fundo de que a lingüística moderna, nos 
mecanismos de linguagem, pensa os efeitos e as condições formais. (PÊCHEUX, 2002, 
p.18) 
 

O discurso é um lugar de produção de sentidos e de processos de identificação dos 

sujeitos. Através dele, é possível compreender melhor o lugar da interpretação na relação do 

homem com sua realidade, na articulação do simbólico com o político. Fairclough destaca que, 

historicamente, “diferentes discursos se combinam em condições sociais particulares para 

produzir um novo e complexo discurso” (2008, p.22). 

 
Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles as 
constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos constituem entidades-chaves (sejam 
elas a ‘doença mental’, a ‘cidadania’ ou o ‘letramento’) de diferentes modos e posicionam 
as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais (por exemplo, como médicos ou 
pacientes), e são esses efeitos sociais do discurso que são focalizados na análise de 
discurso (idem, ibidem, p.22) 

 

Os discursos se manifestam nos modos particulares de uso da linguagem e de outras 

formas simbólicas, como, por exemplo, as imagens visuais (idem, ibidem, p.22). Assim, será 
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adotado nesta pesquisa o conceito de discurso e de análise do discurso “tridimensional” proposto 

por Fairclough (idem, p.22). Ele consiste no fato de que qualquer “evento” discursivo, ou seja, 

qualquer exemplo de discurso é considerado como texto, exemplo de prática discursiva e de 

prática social, simultaneamente (idem, ibidem, p.22). Como texto, entende-se qualquer produto 

escrito ou falado, até mesmo conversas ou entrevistas, bem como imagens visuais e textos que 

“são combinações, por exemplo, de palavras e imagens – por exemplo, na publicidade” (idem, 

ibidem, p.22).  

Existem muitas conexões entre a linguagem e a prática social, visto que ambas moldam a 

realidade e são moldadas por ela.  “Na condição de seres sociais, não é difícil acatarmos a idéia 

de Pêcheux, para quem nossos corpos são perpassados pela linguagem.” (SILVA in 

SILVA;VIEIRA, 2002, p.8). Cabe, então, ao analista do discurso relacionar a linguagem à sua 

exterioridade, lembrando que aquela tanto serve para comunicar quanto para não comunicar. 

Dentro do campo da Análise do Discurso, a Análise do Discurso Crítica se constitui em 

uma vertente que busca demonstrar como os efeitos constitutivos do discurso reforçam 

identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimentos e crenças, ainda que nenhum 

desses aspectos seja aparente aos participantes do discurso. “A Análise do Discurso Crítica não 

só descreve, mas também mostra como o discurso é moldado pelas relações de poder e 

ideologia.” (idem, ibidem, p.10). Grande parte do trabalho dessa corrente se dirige ao resgate de 

ideologias que desempenham um papel relevante na reprodução ou na resistência à dominação ou 

à desigualdade social. Defende que uma mudança na prática discursiva provoca uma mudança na 

prática social e vice-versa. 

O que diferencia a Análise do Discurso Crítica de outros enfoques é a dimensão 

ideológica na construção do sujeito. Para a Análise do Discurso Francesa, o sujeito é assujeitado 

pela ideologia e se encontra na confluência da História, da Linguagem e da Psicanálise. “A 

linguagem serve para comunicar e não comunicar. As relações de linguagem são relações de 

sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados” (ORLANDI, 2003, p. 21). Na 

perspectiva da AD Crítica inglesa, o sujeito é tido como um agente processual com graus 

relativos de autonomia, mas “como arquiteto dos processos discursivos por meio da natureza de 

ator ideológico, a qual também é construída pelo discurso.” (VIEIRA in SILVA;VIEIRA, 2002, 

p.154). Compreendida dessa forma, a linguagem não é apenas uma forma de representação do 

mundo, mas também de ação sobre o mundo e sobre o outro. 
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Como não existem idéias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu sentido amplo 
de instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa visão de mundo não existe 
desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma 
formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada 
visão de mundo (FIORIN, 2004, p.32). 

 

 A formação discursiva é ensinada a cada membro de uma sociedade ao longo do processo 

de aprendizagem lingüística. É com essa formação discursiva assimilada que o homem constrói 

seus discursos e reage, lingüisticamente, aos acontecimentos. “Assim como uma formação 

ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer.” (idem, ibidem, 

p.32). O discurso é mais o lugar da reprodução que o da criação. Numa formação social, existem 

tantas formações discursivas quantas forem as formações ideológicas. Assim como a ideologia 

dominante é a da classe dominante, o discurso dominante é o da classe dominante. 

 
O discurso como o lugar de acesso e observação da relação entre a materialidade 
específica da ideologia e a materialidade da língua. A partir daí a ideologia deixa de ser 
concebida como o era na filosofia ou nas ciências sociais para adquirir um novo sentido: o 
que se estabelece quando pensamos a própria produção dos sujeitos e dos sentidos. 
Inverte-se o pólo de observação: não se parte dos sentidos produzidos, observa-se o modo 
de produção de sentidos e da constituição dos sujeitos. E aí não se pode prescindir, de um 
lado, da linguagem, de outro, da ideologia. Não como ocultação da realidade mas como 
princípio mesmo de sua constituição. As chamadas evidências que estão sempre já-lá 
(ORLANDI in MALDIDIER, 2003, p.12) 

 

 Para Foucault, cabe aos analistas de discurso investigarem, nas formações discursivas, 

interesses com especificações sócio-históricas variáveis. Afinal, são as formações discursivas que 

delimitam aquilo que pode ou deve ser dito em um dado contexto. “As regras de formação 

discursiva são condições de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de 

modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva.” (1987, p. 43). 

De acordo com a Análise do Discurso francesa, toda formação discursiva é derivada de 

uma formação ideológica. Na concepção de Pêcheux, o sujeito-falante resulta de um processo 

histórico-social, influenciado por uma ideologia que tanto o transforma quanto determina seu 

discurso. Foucault e Maingueneau defendem a idéia de que o sujeito, ao passar de um ambiente 

para outro, assume os discursos institucionais possíveis conforme o seu trânsito. A esse processo 

de adaptação discursiva dá-se o nome de assujeitamento. Esse sujeito assujeitado é aquele que se 

apropria de um discurso preexistente e faz uso dele a partir de regras também preexistentes 

(ORLANDI, 2003, p.46-47). 
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Desta forma, os conceitos da AD francesa, assim como os pressupostos teóricos das 

demais correntes críticas de Análise do Discurso, como a AD Critica de origem inglesa, 

apresentam-se como fundamentais na construção do objeto de estudo deste trabalho. 

 
As abordagens críticas diferem das abordagens não-críticas não apenas na descrição das 
práticas discursivas, mas também ao mostrarem como o discurso é moldado por relações 
de poder e de ideologia e os efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as 
identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença, nenhum 
dos quais é normalmente aparente para os participantes do discurso (FAIRCLOUGH, 
2008, p.31-32) 
 

A Teoria Social do Discurso, de origem inglesa, e a Escola Francesa de Análise do 

Discurso têm em comum a dimensão crítica do olhar sobre a linguagem como prática social. A 

primeira, entretanto, busca examinar não somente o papel da linguagem na reprodução das 

práticas sociais e das ideologias, mas também seu papel fundamental na transformação social. 

Para Fairclough, o discurso é moldado pela estrutura social e, ao mesmo tempo, constitutivo da 

estrutura social (MAGALHÃES in FAIRCLOUGH, 2008, p.11). Ele buscou, em sua teoria, 

resgatar o conceito de “interdiscurso” de Pêcheux (idem, ibidem, p.12). 

De acordo com Pêcheux, há uma divisão discursiva entre dois espaços. Um é o da 

manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma “higiene pedagógica do 

pensamento”. O outro é o de transformações do sentido, escapando às normas estabelecidas a 

priori. “Um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido das 

interpretações.” (2002, p.51). Para o autor, o princípio desse tipo de prática de leitura consiste em 

multiplicar as relações entre o que é dito, em um determinado lugar, de um jeito e não de outro, 

com o que é dito noutro lugar e de outra maneira, com o intuito de se colocar em posição de 

“entender” a presença de não-ditos no interior do que é dito. “Interrogar-se sobre a existência de 

um real próprio às disciplinas de interpretação exige que o não-logicamente-estável não seja 

considerado a priori como um defeito, um simples furo no real.” (idem, ibidem, p.43). Pêcheux 

avalia que, entendendo-se o “real” em vários sentidos, é possível existir um outro tipo de real 

diferente dos que foram evocados. “Um real constitutivamente estranho à univocidade lógica, e 

um saber que não se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe 

produzindo efeitos.” (idem, p.43). 

Orlandi analisa que o discurso é movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares 

provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de incerteza, 
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de trajetos, de ancoragem e de vestígios. “De um lado, é na movência, na provisoriedade, que os 

sujeitos e os sentidos se estabelecem, se cristalizam, permanecem.” (2003, p.10). 

Os enunciados investigados nesta pesquisa apontam para uma ruptura com a univocidade 

lógica do real apresentado no discurso publicitário das grandes marcas mundiais em questão, 

produzindo novos efeitos de sentido em relação a essas marcas. 

 

3.2 Nike, Coca-Cola, KFC, Burger King e Disney na berlinda 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as estratégias discursivas utilizadas nos 

enunciados textuais e visuais criados pelos prosumers nos seus contradiscursos. Para tanto, 

formulou-se um estudo teórico-empírico, cujo trajeto teórico está calcado em um raciocínio 

lógico indutivo, utilizando-se uma abordagem, prioritariamente, qualitativa.  

A análise do discurso foi a técnica de análise escolhida para a pesquisa. Como técnica de 

levantamento de dados, utilizou-se a observação de peças de contrapropaganda criadas pelos 

prosumers e veiculadas em sites, blogs e redes sociais na Internet. Foram enfatizados os dados 

visuais e verbais como indicadores de disposições psicológicas coletivas. Buscou-se identificar, 

através dos enunciados selecionados, uma ressonância geral dos anseios, desejos e opiniões de 

um grande número de pessoas nas sociedades de consumo contemporâneas. 

A pesquisa foi realizada considerando-se uma amostragem aleatória. As cinco peças de 

contrapropaganda escolhidas para formarem o corpus de pesquisa se utilizam da propaganda 

institucional de grandes marcas do capitalismo global para gerar novos enunciados e questionar 

procedimentos de caráter legal, moral, político ou ideológico utilizados pelas empresas detentoras 

dessas marcas. As marcas evidenciadas e criticadas nos enunciados criados pelos prosumers são 

Burger King, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, Nike e Disney.  

Todas as peças selecionadas abordam questões relativas ao desrespeito dos direitos 

humanos ou dos animais no século XXI. Esses temas, inseridos numa esfera maior das discussões 

a respeito do abuso do poder econômico e das elites econômicas sobre as minorias, os fracos, os 

oprimidos e os subalternos, no mundo contemporâneo, conquistam um número cada vez maior de 

simpatizantes. É provável que isso ocorra porque a sociedade contemporânea parece viver um 

novo momento, no qual sente-se uma necessidade urgente de novos discursos, novas atitudes, 
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como bem defende Milton Santos  ao afirmar que a grande tarefa dos cidadãos, no mundo 

ocidental contemporâneo, é elaborar um “novo discurso, capaz de desmistificar a competitividade 

e o consumo e o de atenuar, senão desmanchar, a confusão dos espíritos” (2000, p.55).  

Para Santos, a época atual não é apenas de globalização, mas de “globaritarismo”, um 

processo estrutural violento alicerçado no dinheiro, na competitividade e na potência em estado 

puro, “cuja associação conduz à emergência de novos totalitarismos (idem, p.55). Ele vislumbra, 

no entanto, a possibilidade de transformação dessa realidade com a participação efetiva dos 

cidadãos na esfera social de maneira critica e consciente, por uma outra globalização. “No plano 

teórico, o que verificamos é a possibilidade de produção de um novo discurso, de uma nova 

metanarrativa, um novo grande relato.” (idem, ibidem, p.21). 

 Todas as peças que compõem o corpus da pesquisa estão disponíveis para visualização e 

compartilhamento na World Wide Web, de maneira gratuita, com acesso rápido e fácil, por 

pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer faixa etária ou classe social. Foram 

selecionadas inicialmente por terem mensagens compostas por elementos verbais e visuais, e que 

se apropriam da identidade corporativa das marcas, conhecidas nos cinco continentes, para 

impactar o grande público e angariar novos ativistas e simpatizantes.  Esses fatores garantem a 

homogeneidade do corpus.  

As peças selecionadas foram observadas e analisadas de março de 2009 a janeiro de 2011. 

Para melhor análise das regularidades e dispersões, foram categorizadas em três grupos: 1) O das 

mensagens de combate às condições subumanas e ilegais de trabalho humano (peças contra a 

Nike e a Coca-Cola). 2) O dos enunciados que denunciam a violação ao direito dos animais 

(peças contra o KFC e o Burger King). 3) Por fim, uma peça elucidativa das mensagens 

contrárias aos conteúdos com viés racista apresentados pela empresas do conglomerado Disney.  

A exclusão social relacionada às condições degradantes de trabalho, incluindo o trabalho 

infantil em diversas partes do mundo, é alvo de muitas críticas por parte de intelectuais, líderes 

mundiais, organizações não governamentais (ONGs) e ativistas do mundo inteiro na atualidade. 

Esses grupos acusam o sistema neoliberal de ser o responsável pelo aviltamento do trabalho 

humano em favor da reprodução irrestrita do capital.  Boff chama a atenção para o fato de que 

“há um descuido e um descaso pela vida inocente de crianças usadas como combustível na 

produção para o mercado mundial” (1999, p.18).  De acordo com o Relatório Mundial da 

Infância, produzido pela UNICEF, em novembro de 2009, 150 milhões de crianças entre 5 e 14 
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anos estão envolvidas com trabalho infantil. 

(www.unicef.org/brazil/pt/resumo_sowc_20anosCDC.pdf) 

 

    
 

                      Figura 1: Garoto paquistanês costura bolas para a Nike.4 
 

Para Sella, “o empobrecimento dos outros, o sacrifício dos pobres e a exclusão social são 

realidades necessárias para os neoliberais” (2002, p.51). O autor afirma que “o sacrifício do outro 

é parte integrante do pensamento neoliberal” voltado para “a idolatria do capital”  (idem, p.51). 

Boff observa que são milhões de homens e mulheres excluídos dos processos de produção: 

pessoas consideradas descartáveis pela sociedade. “Esses nem sequer ingressam no exército de 

reserva do capital. Perderam o privilégio de serem explorados a preço de um salário mínimo e de 

alguma seguridade social” (2003, p.18) Para Santos, há, na segunda metade do século XX, a 

“produção das dívidas sociais e a disseminação da pobreza numa escala global” (2000, p.73). 

Todos esses fatores levam a um cenário de engajamento sócio-politico por parte de 

consumidores e cidadãos do mundo inteiro, que buscam, através do seus discursos antimarcas, 

contribuir com suas parcelas de contestação frente ao sistema neoliberal vigente.  

 
Alcançamos assim uma espécie de naturalização da pobreza, que seria politicamente 
produzida pelos atores globais com a colaboração consciente dos governos nacionais e, 
contrariamente às situações precedentes, com a conivência de intelectuais contratados – 
ou apenas contatados – para legitimar essa naturalização (SANTOS, 2000, p.72). 

 

                                                 
4 http://gatesapphireclass.blogspot.com/. Acesso em 22/01/11. 
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Outra tema de grande destaque nesta investigação é a violação e o desrespeito aos direitos 

dos animais, e que encontra espaço nos discursos também ligados a marcas de expressão e 

consumo internacionais. Alvo de diversas organizações não governamentais em todo mundo, 

entre elas, destaca-se a organização americana PETA, cuja sigla significa People for the Ethical 

Treatment of Animals5 e que faz amplo uso dos novos canais de comunicação com os cidadãos, 

através das mídias digitais, com perfis ativos e bem procurados no Facebook, no Twitter, além de 

um canal no YouTube. . Em 11 de janeiro de 20116, 974.805 pessoas “curtiam” PETA no 

Facebook (o “counter”, ou contador de visitas, está visível para todos os visitantes na home do 

site). E 29.546 pessoas haviam subscrito seu canal no YouTube. Mensagens postadas pelo 

público no Twitter também apareciam na home do site da organização. 

 

     

  Figura 2: Alyssa Milano em campanha da PETA a favor do vegetarianismo7. 

 

Fundada em 1980, pela sua atual presidente Ingrid Newkirk, a Peta conta hoje com dois 

milhões de membros participantes de todo o planeta e promove educação sobre os direitos dos 

animais, investigações, pesquisa, resgate de animais, envolvimento de celebridades e campanhas 

                                                                                                                                                              
 
5 Em português: Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Tem como slogan: "os animais não são nossos para 
comer, usar, fazer experiências ou para entretenimento”. Seu site é o www.peta.org. Disponível para leitura em 
várias línguas.  
6 Às 01:27h, no horário de Brasília.  

7 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/PETA, acesso em 11/01/11, às 01:42h. 
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de protesto, combatendo marcas de repercussão e reconhecimento mundial como Mc Donalds, 

Kentucky Fried Chicken, Burger King e Donna Karan, entre outras. Conta com orçamento anual 

superior a 30 milhões de dólares - gerado com arrecadações de fundos, pagamento de taxas pelos 

integrantes e vendas de camisetas e produtos e emprega mais de cem funcionários (nenhum dos 

quais consome ou usa qualquer espécie de produto animal).  

Peta está engajada na causa de proteção dos animais contra todos os atos de exploração 

humana desnecessária e abusiva. É famosa por pressionar grandes redes de lanchonetes. Conduz 

uma operação clandestina de espionagem na comunidade científica que realiza pesquisas com 

animais, visando a expor suas práticas de laboratório, visto que é contra toda e qualquer pesquisa 

médica que inclua o uso de animais, bem como o consumo de carne e leite, contra os zoológicos, 

circos, lã, couro, caça, pesca e até animais de estimação. 

O racismo é outro tema que mobiliza, politicamente, instâncias governamentais e não 

governamentais há séculos e permanece em evidência no mundo contemporâneo. Wallerstein 

pondera que os conceitos de racismo/sexismo em oposição ao conceito de universalismo são 

necessários ao capitalismo histórico como uma maneira de tentar equilibrar o desafio do 

individualismo estimular “uma virulenta corrida de todos contra todos, pois não a legitima 

somente para a pequena elite, mas para a espécie humana como um todo” (2001, p.133) O tema 

do racismo ou da “dominância étnico-racial” (VAN DIJK, 2010, p.96) está relacionado a 

questões ligadas ao poder sócio-econômico e gera muitos debates e polêmicas em função dessa 

relação.  

 
A cor da pele não foi, naturalmente, uma invenção do capitalismo, nem de sistema algum 
– foi o produto das diferentes condições ecológicas que o homem encontrou na sua 
dispersão pelo planeta. Mas prestou ao capitalismo um inestimável serviço, separando, 
neste fantástico mercado em que se compra e vende mão-de-obra, a mercadoria da 
primeira da de segunda (mais ou menos como fazem os vendedores de tomate: os 
melhores, 80; os piores, 50) (SANTOS, 1980, p.34) 
 

Van Dijk avalia as ligações existentes entre o discurso, o poder e o racismo. Defende que 

uma estratégia do discurso dominante é definir o status quo étnico como “natural”, “desejável”, 

“inevitável” ou até mesmo “democrático” (2010, p.96). Para o autor, a dominância étnico-racial 

ou racismo é também reproduzida através de “padrões diferenciais de acesso discursivo por 

grupos majoritários e minoritários, e não apenas por conta de acessos diferenciados a residência, 

emprego, habitação, educação ou previdência social” (idem, p.96). Há um discurso próprio do 
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Neoliberalismo, chancelado pelas perspectivas do racismo e do sexismo, que existe para explicar 

“por que os que estão na parte baixa da pirâmide chegaram lá. Eles tiveram menos iniciativa, 

mesmo quando a possibilidade lhes foi oferecida” (WALLERSTEIN, 2001, p.134). É contra 

essas abordagens que, através do discurso “naturalizado” na sociedade e também na mídia, que se 

insurgem alguns grupos organizados, além de cidadãos com olhar crítico sobre as práticas sociais 

e discursivas. 

 
3.3 Comunidades e condições de produção discursivas 
 

 
Partindo da perspectiva semiolingüística, Charaudeau defende que o ato de linguagem 

“não pode ser concebido de outra forma a não ser como um conjunto de atos significadores que 

falam o mundo através das condições e da própria instância de sua transmissão” (2009, p.20). 

Para o autor, o objeto do conhecimento está relacionado a dois aspectos: do que fala a linguagem 

através de como fala a linguagem, “um constituindo o outro ( e não um após o outro)” (idem, p. 

20-21).  

Charaudeau observa que uma análise semiolingüística do discurso se interessa “por um 

objeto que só se constitui em uma intertextualidade” (idem, p.21). Esse, por sua vez, depende dos 

sujeitos da linguagem, que procuram extrair dela possíveis significantes. Tal “conjunto de 

possíveis interpretativos” é sugerido pelo contexto, não pelo dicionário. O contexto, por sua vez, 

está ligado às condições de produção do discurso e propicia a interpretação do ato de linguagem 

(idem, ibidem, p.29). 

 
O saber que os protagonistas da linguagem constroem sobre os diferentes propósitos 
contidos nas trocas comunicativas não é ligado apenas às referencias ou experiências 
vividas por cada um deles. Esse saber depende igualmente dos saberes que tais sujeitos 
comunicantes supõem existir entre eles e que constituem os filtros construtores de sentido 
(idem, ibidem, p.31). 

 

As circunstâncias de discurso são determinantes para que o analista possa elencar 

determinadas hipóteses interpretativas derivadas do entendimento dessas circunstâncias. “Toda 

interpretação é uma suposição de intenção” (idem, ibidem, p.31). Para o sujeito interpretante, 

interpretar é criar hipóteses sobre o saber do sujeito enunciador, sobre seus pontos de vista em 

relação aos enunciados e sobre seus pontos de vista em relação ao sujeito destinatário (idem, 

ibidem, p.31).  
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Nessa perspectiva, é fundamental observar as topologias discursivas em que estão 

inseridas as marcas que formam os corpora de referência deste trabalho, bem como os prosumers 

que proferem seus enunciados contrários a essas. Charaudeau e Maingueneau afirmam que a 

topologia dos discursos “se estrutura em relação às comunidades discursivas, em particular em 

relação a suas características quanto às formas de circulação que elas organizam e que as 

constituem” (2004, p.472).  

As comunidades discursivas partilham um conjunto de ritos e normas, que determinam 

sua maneira de estar no mundo. “Não há independência entre as normas que regem os modos de 

vida da comunidade e o ‘conteúdo’ de seus posicionamentos” (MAINGUENEAU, 2006, p.40). 

São “cimentadas” por discursos produzidos por essa comunidade, em um movimento de 

envolvimento recíproco de seus integrantes. Maingueneau avalia que “os lugares institucionais de 

onde emergem os textos não se ocultam por trás de sua produção, eles a moldam através de uma 

maneira de viver” (idem, p.40).  

A topologia do espaço midiático, utilizada nesta pesquisa, “é específica no sentido de que 

organiza um espaço de textos, em que se constrói a informação e que pode constituir até mesmo 

um espaço de confrontação de opiniões e valores” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, 

p.473).  Desta forma, a mídia funciona como um quadro preestabelecido que não pode ser 

modificado pelas enunciações dos actantes em questão (MAINGUENEAU, 2006, p.47). Há, uma 

cenografia discursiva inserida nesse quadro preestabelecido da topografia discursiva que é, 

simultaneamente, dada e construída. Dada por que existe previamente a qualquer nova 

enunciação e construída por que acontece como um processo mutável a partir da intervenção dos 

atores sociais que participam dela. “É preciso concebê-la ao mesmo tempo como quadro e como 

processo” (idem, ibidem, p.47). As marcas globais, que formam o corpus pesquisado, utilizam-se 

da mídia para veicular seus discursos publicitários e construir a imagem ideal para elas. No 

entanto, são constantemente interpeladas pelos contradiscursos dos prosumers, atores sociais que, 

com o advento da internet, puderam dispôr do mesmo espaço midiático usado pelas grandes 

empresas para confrontar opiniões e valores. 

Maingueneau destaca que o conteúdo de um discurso é inseparável da “cenografia que o 

porta” (idem, p.47-48). Não é possível opor a cena de enunciação e o enunciado como “a forma” 

e “o conteúdo”: a cena de enunciação se constitui como uma dimensão essencial do conteúdo. 
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“Uma cenografia implica um certo uso da linguagem e é igualmente indissociável dele” (idem, 

ibidem, p.48). 

A cena da enunciação é constituída, portanto, de cenografia discursiva, de um código 

linguageiro capaz de estabelecer a comunicação e “produzir um efeito prescritivo que resulta de 

uma conveniência entre o exercício da linguagem e o universo de sentido do texto” e de um ethos 

discursivo, instância relacionada à legitimação do discurso. “O enunciador deve legitimar seu 

dizer: em seu discurso ele se atribui uma posição institucional e marca sua posição em relação a 

um saber” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.220).  

O ethos também está relacionado ao tom do discurso, tanto na linguagem escrita quanto 

na linguagem falada. Esse conceito está profundamente ligado ao conceito de cena de enunciação 

visto que há uma relação estreita entre “a imagem prévia que o auditório pode ter do orador ou, 

pelo menos, com a idéia que este faz do modo como seus alocutários o percebem” (idem, ibidem, 

p.220). Nesta pesquisa, percebe-se o confronto entre o discurso institucional das marcas e o 

discurso ativista dos consumidores, ambos discursos não constituintes, visto que privilegiam 

interações conversacionais e se constituem a partir de discursos constituintes “fiadores de 

múltiplos gêneros do discurso” (MAINGUENEAU, 2006, p.34-37). Há diferentes ethos 

discursivos: um ethos próprio das empresas e outro dos prosumers, cada qual com suas posturas, 

convicções, corporalidades e imagens previamente estabelecidas na coletividade com uma 

cenografia própria. 

 
  Cada gênero de discurso comporta uma distribuição pré-estabelecida  de papéis que  

   determina em parte a imagem de si do locutor. Esse pode, entretanto, escolher mais ou  
   menos livremente sua “cenografia” ou cenário familiar que lhe dita sua postura (o pai  
   benevolente face a seus filhos, o homem de falar rude e franco etc.) (CHARAUDEAU;  
   MAINGUENEAU, 2004, p.220).  

 
Nike, Coca-Cola, Burger King, KFC e Disney são marcas globais, mundialmente 

conhecidas, que se utilizam da mídia, inclusive da Internet, para construírem suas imagens de 

marca, ampliarem seus relacionamentos com os consumidores e aumentarem as vendas dos seus 

produtos. É fundamental conhecer melhor cada uma dessas empresas para compreender suas 

condições de produção discursivas bem como entender quem são esses prosumers criadores e 

veiculadores de discursos antimarcas: qual a cenografia e o ethos discursivo relacionados a eles. 

 
 



 83

3.3.1 NIKE 

A Nike é uma das marcas esportivas mais conhecidas do planeta na atualidade. A única 

empresa esportiva entre as 50 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com pesquisa 

Interbrand divulgada em 16 de setembro de 2010. Ficou na 25º colocação do ranking e teve sua 

marca avaliada em US$ 13,706 bilhões. A concorrente alemã Adidas ficou em 62º. Mesmo o 

valor sendo alto, está bem aquém da avaliação da líder do ranking, a Coca-Cola. A marca de 

refrigerantes está avaliada em US$ 70,452 bilhões.8 

A Nike é fornecedora de material esportivo de grandes clubes do futebol mundial, como 

Inter de Milão, Barcelona, Manchester United e Arsenal, entre outros. No Brasil,  o único time 

patrocinado pela marca é o Corinthians. A Nike também patrocina muitos jogadores de futebol e 

de basquete, além de outras modalidades, como o tênis. O brasileiro Ronaldo Nazário, conhecido 

como Ronaldo Fenômeno, foi o primeiro jogador de futebol do mundo a ser patrocinado pela 

Nike.  

O primeiro desportista a ter um contrato com a Nike foi o jogador de basquete Michael 

Jordan, para quem a empresa fabrica acessórios esportivos da linha Air Jordan. Em janeiro de 

2010, a tenista Maria Sharapova voltou a ser a desportista mais bem paga do mundo, ao renovar o 

seu contrato com a marca, no valor de 70 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de euros)9.  

Além de investir fortemente na imagem da marca, com patrocínios e campanhas 

publicitárias milionárias, a Nike também se destaca pela postura inovadora, sempre ampliando a 

criação de novos produtos. Em 2006, surpreendeu o mercado com uma iniciativa inédita, 

idealizada para concorrer com suas rivais Adidas, Mizuno e Asics. Lançou o equipamento Nike+ 

a partir de uma parceria com a Apple. O aparelho monitora as passadas e a performance do 

usuário, registrando-as, no computador, para que possam ser comparadas. Além disso, introduziu 

uma linha de camisas projetadas com bolsos especiais na manga ou no tronco com as dimensões 

do pequeno aparelho da Apple, que se tornaram grande sucesso entre os consumidores.  

Em 2008, a Adidas se uniu à Samsung para criar o primeiro rival da tecnologia 

Nike+iPod, que permite aos seus usuários integrar o calçado ao tocador portátil na hora de fazer 

exercícios e avaliar seu desempenho: o miCoach. Para manter a competitividade diante da 

                                                 
8 http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/esporte/2010/09/16/258420-nike-e-unica-empresa-esportiva-entre-as-50-
marcas-mais-valiosas-do-mundo-segundo-interbrand, acesso em 11/01/11, às 20:21h.  

9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Nike, acesso em 12/01/11, às 12:20h.  
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agressividade da concorrência, Nike e Apple lançaram uma pulseira chamada Nike+SportBand, 

que funciona sem a presença do iPod Nano. Inovação faz parte do DNA da marca Nike, 

fortalecendo seu posicionamento estratégico na mente dos consumidores. 

     
 Figura 3: Logomarca da Nike reconhecida mundialmente pelos consumidores10. 

 

A marca Nike é representada, graficamente, por um símbolo chamado Swoosh. Esse 

elemento visual é reconhecido pelos consumidores de forma que as campanhas institucionais da 

marca chegam a prescindir do nome da empresa na assinatura dos filmes para TV e internet, 

anúncios, painéis, cartazes e empenas em grandes formatos posicionadas nas principais avenidas 

do mundo. Tanto nas embalagens dos tênis como nos próprios calçados, muitas vezes, não há o 

nome Nike. 

  

     
 
             Figura 4: Símbolo da Nike conhecido por Swoosh.11 

 

 A presença, unicamente, do símbolo visual é capaz de comunicar qual a empresa 

responsável por aquele produto. Apenas a aparição desse elemento visual, reconhecido por 

consumidores do mundo inteiro, é suficiente para a comunicação se efetivar, transmitindo seus 

interesses de maneira rápida e clara. Essa observação é importante no caso em análise, pois como 

                                                                                                                                                              
 

10 www.agenciadeinternet.com, acesso em 15/01/11, às 14:35h. 
11 www.varbak.com, acesso em 15/01/11, às 14:39h. 
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bem ressalta Klein, no mundo capitalista globalizado, “as logomarcas, por força da onipresença, 

tornaram-se a coisa mais próxima que temos de uma linguagem internacional, reconhecida e 

compreendida em muitos mais lugares que o inglês” (2009, p.22). Dessa forma, esse 

reconhecimento por parte de consumidores e cidadãos do mundo inteiro faz com que a logomarca 

da Nike seja amplamente utilizada para protestos e contestações em relação à empresa. O símbolo 

é usado em inúmeras paródias, que reúnem elementos verbais e visuais e servem para desbancar 

o discurso institucional. “As corporações multinacionais bem-sucedidas se vêem cada vez mais 

sob ataque, seja por uma torta de creme na cara de Bill Gates ou a incessante paródia do logotipo 

da Nike” (idem, ibidem, p.23) 

    
   Figura 5: Paródia criada para estimular o buycott à Nike.12 

 

O slogan da Nike, Just Do It, também é reconhecido por consumidores de todo o planeta, 

sendo igualmente parodiado por muitos deles na Internet, tanto positiva quanto negativamente. 

Klein cita alguns desses slogans do movimento internacional anti-Nike, como Just Don’t Do It 

(Não faça isso), Just Don’t (Não faça), Nike, Do It Just (Nike, seja justa) e Justice. Do it, Nike 

(Justiça. Faça, Nike) (2009, p. 394-395). 
 
  Quando a estratégia de branding urbano da empresa é considerada em conjunção com seu 

   histórico de empregos, a Nike deixa de ser a salvadora das áreas pobres e se transforma no 
   cara que rouba seu emprego, depois lhe vende um par de tênis caríssimos e grita, “Vai,  
   corre!” Ei, esse é o único modo de sair do gueto, garoto. Just do it. (idem, ibidem, p.399) 
 

A Nike é criticada por explorar trabalhadores em países como a Indonésia, o Vietnã e o 

México. Tem sido objeto de muitas críticas pelas condições de trabalho precárias, com problemas 

de superaquecimento nas fábricas, qualidade do ar e trajes inadequados para os operários, e pela 

exploração de mão-de-obra barata empregada em países sem legislação trabalhista adequada e 

com incentivos fiscais onde seus produtos são manufaturados (idem, ibidem, p.403-404).  

                                                 
12 www.gescalera188.blogspot.com, acesso em 15/01/11, às 14:26h. 
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É uma marca que simboliza o modus operandi do Capitalismo global, que aumenta as 

vantagens das elites mundiais em detrimento das populações menos favorecidas sócio-

economicamente, especialmente nos países periféricos da Ásia e América Latina. Como uma 

marca líder de mercado, tornou-se o “pára-raios” de um ressentimento coletivo no que diz 

respeito a relações nada justas do ponto de vista social, moral e ético. 

 
  Os críticos da Nike mostraram que não querem que sua história seja varrida para baixo do 

   tapete com uns poucos gestos tranqüilizadores de RP corporativo; eles querem que ela saia 
   para espaço aberto, onde eles podem manter estreita vigilância sobre a empresa (KLEIN, 
   2009, p.405) 
 
 O discurso antimarca relacionado à Nike pode ser encontrado em blogs como 

http://gatesapphireclass.blogspot.com, que se autointitula Nike And Slavery, de onde foi retirada a 

peça incorporada ao corpus desta pesquisa. Basta digitar o nome dessa empresa no mecanismo de 

busca do Google para várias imagens e textos contestatórios em relação a essa corporação 

aparecerem.  

No blog citado acima, entretanto, não há somente críticas às marcas, seguidas de palavras 

de incentivo ao boicote delas. O post, ou seja, comentário postado em sites, blogs e redes sociais 

na Internet, mais recente, visualizado na página no dia 09/01/11, às 21:15h, incentivava os 

internautas a consumirem os iogurtes da marca Danone. Dizia que essa empresa divide seus 

lucros com “os pobres” e que, ao comprar Danone, por consequência, você está repassando parte 

do dinheiro pago pelos produtos às pessoas mais necessitadas. Por fim, recomenda: “Quando 

você quiser comprar iogurte, compre Danone!”.13 Post publicado no blog 

http://gatesapphireclass.blogspot.com: “Compre Danone! Danone divide seus lucros com os 

pobres. Quando você compra Danone, o dinheiro vai para os pobres. Quando você quiser 

comprar iogurte, compre Danone!”.14 

 O post seguinte incita o boicote à Nike. Diz “Se você comprar Nike, então a companhia 

vai ficar mais forte, e os trabalhadores vão ficar mais pobres. A Nike é gananciosa, e eles não 

dividem sua riqueza. Se você já possui bens da Nike, use-os até eles valerem quase nada.”15 

 

                                                 
13 Texto original: “When you want to buy yoghurt, buy Dannon!” 
14 Texto original:“Buy Dannon! Dannon shares their wealth with the poor people. When you buy Dannon, the money 
goes to the poor people. When you want to buy yoghurt, buy Dannon!”  
15 Texto original: “If you buy Nike, then the company gets stronger, and the workers get more poor. Nike is greedy, 
and they do not share their wealth. If you already have Nike goods, wear them until they get very small.” 
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     Figura 6: Símbolo utilizado em protesto contra a Nike na internet.16 

 

 Vários posts após este fazem menção à Nike e aos seus procedimentos em relação à mão 

de obra que fabrica os produtos. Pergunta em um título com destaque no blog: “Quem faz 

Nike?”. No texto abaixo, responde: “Pessoas dos países asiáticos trabalham para a Nike. Alguns 

desses países são Paquistão, China, Indonésia e Bangladesh. Eles ganham muito pouco dinheiro 

trabalhando nas fábricas da Nike. Quando você precisar de coisas novas, não compre Nike.”17  

 Na sequência, apresenta a foto de um garoto com traços indianos e cerca de 11 anos de 

idade, acompanhada da seguinte pergunta, finalizada com duas interrogações: “Como ninguém 

sabe de Tariq??” Ao que, prontamente, responde: “Por causa da propaganda. A Nike usa grandes 

estrelas dos esportes para fazer você pensar que a Nike é uma empresa boa e ‘descolada’. Veja o 

comercial.”.18 Os internautas podem conferir um vídeo oficial da Nike no YouTube.19 Vale 

ressaltar que o blog em questão tem textos em inglês e coreano, tais como ���: Jo ��: �� 

10:14 0 �� ��. 

   

      
 
   Figura 7: Tariq, trabalhador infantil paquistanês. 

                                                 
16 www.boycott-nike.8m.com, acesso em 15/01/11, às 14:42h. 
17 Texto original: “Who makes Nike? People from Asian countries work for Nike. Some of these countries are 
Pakistan, China, Indonesia, and Banghladesh. They make a very little money from working in the Nike 
factories.When you need new things, do not buy Nike.” 
18 Texto original: “How come no one knows about Tariq??. It is because of advertisement. Nike uses big sports stars 
to make you think Nike is a good and cool company. Watch the commercial.” 
19 http://www.youtube.com/watch?v=w04xmH2SOLA#watch-main-area.  
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 Ao lado da foto do garoto Tariq, encontra-se a pergunta em destaque: “Crianças produzem 

bens para a Nike?”. A resposta logo em seguida é “Tariq tem 12 anos e é do Paquistão. Ele não 

vai para a escola, mas faz bolas de futebol para a Nike o dia inteiro. Tariq ganha só 6 centavos 

pelo seu trabalho.”20 

 

3.3.2 COCA-COLA 

O refrigerante Coca-Cola foi apresentado pela primeira vez ao público, em 1886, na 

Jacob's Pharmacy, em Atlanta, nos Estados Unidos. “Desde então conquistou a preferência do 

consumidor e inaugurou a trajetória de um grande sucesso mundial”. Hoje, a Coca-Cola 

Company está presente em mais de 200 países e responde por mais de 400 marcas de bebidas 

não-alcoólicas. Entre elas, destacam-se quatro das cinco marcas mais consumidas no planeta: 

Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta e Sprite.21 

 

     
              Figura 8: Propaganda institucional da Coca-Cola.22 

 

Em setembro de 2010, pesquisa da Interbrand anunciou que Coca-Cola é a marca mais 

valiosa do mundo, sendo avaliada em US$ 70,452 bilhões.23 

                                                 
20 Texto original: “Children make Nike goods?! Tariq is 12 years old and is from Pakistan. He does not go to school 
but makes Nike soccer balls all day long. Tariq makes only 6 cents for this work.” 
 
21 www.cocacolabrasil.com.br, acesso em 15/01/11, às 14:52h. 
22 www.rippfilizzola.blogspot.com, acesso em 15/01/11, às 14:59h. 

23 http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/esporte/2010/09/16/258420-nike-e-unica-empresa-esportiva-entre-as-
50-marcas-mais-valiosas-do-mundo-segundo-interbrand, acesso em 11/01/11, às 20:21h. 
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Um mês depois, a Coca-Cola Company divulgou o encerramento do processo de 

aquisição da operações norte-americanas da Coca-Cola Enterprises (NYSE: CCE) e a venda da 

Company's Norway and Sweden de operações de envasamento para a CCE. Essa transação 

posicionou The Coca-Cola Company como uma das marcas mais lucrativas do mundo, com 

promessas de longa vida para os seus acionistas. Muhtar Kent, Chairman e CEO da holding 

Coca-Cola Company comemorou no site da empresa que, diante desse fato, “hoje começa a 

próxima era vitoriosa para nosso sistema norte-americano”.24 

 

     

  Figura 9: Executivos comemoram aquisição da Coca-Cola Company.25 

A marca Coca-Cola é a mais valiosa do mundo na atualidade e uma das mais famosas e 

reconhecidas em todo o planeta no último século. Sua “onipresença” no planeta, na segunda 

metade do século XX, levou o poeta brasileiro Mário Quintana a publicar o poema O Supremo 

Castigo, em 1973:  
  Em todos os aeródromos, em todos os estádios, no ponto principal de todas as metrópoles, 

   existe – quem é que não viu ? – aquele cartaz... De modo que, se esta civilização  
   desaparecer e seus dispersos e bárbaros sobreviventes tiverem de recomeçar tudo desde o 
   princípio – até que um dia também tenham os seus próprios arqueólogos – estes hão de  
   sempre encontrar, nos mais diversos pontos do mundo inteiro, aquela mesma palavra. E  
   pensarão eles que Coca-Cola era o nome do nosso Deus! (1983, p.48) 

 
Com campanhas modernas, coloridas e sempre joviais, Coca-Cola é um ótimo exemplo de 

uma marca que nunca envelhece, pois sempre mantém sua estratégia de construção de imagem de 

marca (branding) voltada para destacar os aspectos intangíveis da marca, calcada nos conceitos 

de felicidade e juventude. “Abra a Felicidade” é o conceito de campanha utilizado pela Coca-

Cola na atualidade e está presente em campanhas on line e off line. Toscani destaca essa maneira 

                                                 
24 Texto original: "Today begins the next era of winning for our North America system". 

http://www.thecoca-colacompany.com/dynamic/press_center/2010/10/the-coca-cola-company-finalizes-transaction-
with-coca-cola-enterprises-1.html 

25http://www.thecoca-colacompany.com/dynamic/press_center/2010/10/the-coca-cola-company-finalizes-
transaction-with-coca-cola-enterprises-1.html, acesso em 14/01/11, às 15:30h. 
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da Coca-Cola se posicionar na mídia aliada a investimentos vultosos em comunicação e 

marketing: 
  Vejam como os eufóricos filmes da Coca-Cola – 798 milhões de dólares de orçamento  

   publicitário mundial em 1992, segundo o  relatório LNA/Roma – parecem-se com os  
   animados clipes da Pepsi-Cola – mais de um bilhão de dólares investidos em 1992 - , eles 
   mesmos representantes das publicidades “frescor de vida” da goma de mascar Hollywood. 
   Ah! Como é bom ter vinte anos, poder viajar até o fim do mundo e saltar na água  
   cintilante com garotas maravilhosas mostrando os belos dentes! (1996, p.27-28) 

 
Hoje, a Coca-Cola investe em publicidade global. A visibilidade da marca Coca-Cola 

assim como seus lucros não pára de crescer. Entretanto, a empresa tem que conviver com 

denúncias e protestos crescentes em relação à marca, que ganham expressiva  visibilidade com as 

novas mídias digitais e expõem sua fragilidade  associando-a à morte e às más condições de 

trabalho, não à felicidade proferida por suas campanhas institucionais. 

O site  www.killercoke.org mobiliza cidadãos de todo mundo em torno dos protestos 

contrários à Coca Cola em favor dos direitos humanos dos empregados da Coca-Cola Company 

na Colômbia, na Guatemala, em El Salvador, na Índia, no México e na China. Na home, o apelo  

“Diga à Coca-Cola para PARAR com a VIOLÊNCIA!!!”26 com as palavras destacadas em caixa 

alta e três exclamações consecutivas ao final da frase, convida os internautas a se engajarem no 

movimento e boicotarem os produtos fabricados pela empresa. “Para trabalhadores na Colômbia 

e na Guatemala, uma forte união pode também significar a diferença entre vida e morte”.27 

O site é a grande mídia, na internet, que traz à tona os assasinatos sofridos pelo 

trabalhadores colombianos da Coca-Cola Company sindicalizados naquele país. 

Além do site oficial do movimento, há inúmeros blogs e flogs na rede, criados por 

cidadãos não ligados diretamente a movimentos organizados, sindicatos ou organizações não 

governamentais, que se colocam contrários à marca Coca-Cola em função dos incidentes sociais 

associados à empresa como, por exemplo, o http://www.fotolog.com.br/cinco_c/19998296, onde 

se encontra o texto abaixo, postado em 02 de outubro de 2006, até hoje disponível na rede para 

visitação:  
  COCA COLA, talvez a grande vilã... Há trilhões de motivos de ordem de saúde e/ou  

   política que podemos expor para conscientização do não uso da coca-cola, mas, pelo  
   menos hoje, o assunto será um dos de maior importância: Os REAIS ASSASSINATOS  

                                                                                                                                                              
 
26  Texto original: “Tell Coca-Cola to STOP the VIOLENCE!!!”. 
27 Texto original: “For workers in Colombia and Guatemala, a strong union can also mean the difference between 
life and death”. 
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   promovidos pela COCA-COLA COMPANY provenientes de causas trabalhistas.28 
   

A Coca Cola Company, na Colômbia, foi acusada de negligência e terrorismo, 

acarretando os assassinatos de 9 trabalhadores sindicalistas, 2 trabalhadores exilados, 67 ameaças 

de morte e prisões de 15 operários. Ativistas dos direitos humanos relataram o acionamento 

permanente de grupos paramilitares que, junto com as Forças Armadas e o Corpo de Bombeiros, 

pressionavam, ilegalmente, os dirigentes dos sindicatos, fazendo com que centenas de 

trabalhadores abrissem  mão  de seus contratos sem conhecerem seus direitos trabalhistas e 

coletivos, aceitando baixos salários e mão de obra subcontratada de 86% dos trabalhadores, o que 

gera altos lucros a baixos custos. 

A campanha de contrapropaganda Killer Coke foi criada pelo Sindicato Nacional del 

Trabajadores Del Sistema Agroalimentário (Sinaltrainal), que entrou com uma ação contra a 

Coca-Cola Company e suas filiais na Colômbia em uma corte nos Estados Unidos. Os 

assassinatos de seus sindicalistas gerou revolta no mundo todo e a campanha para o boicote aos 

produtos Coca-Cola se alastrou.  

 

     
 
               Figura 10: Peça antimarca em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Colômbia.29 

 

                                                 
 28 http://www.fotolog.com.br/cinco_c/19998296, acesso em 16/01/11, às 14:50h. 

29 http://www.fotolog.com.br/cinco_c/19998296, acesso em 16/01/11, às 14:51h. 
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No mesmo fotolog em que o cartaz acima foi publicado, há o comentário abaixo, 

convocando outros internautas a participarem ativamente da campanha. O post do criador do flog 

gerou 18 comentários de outros internautas sobre o assunto. A maior parte apóia a iniciativa do 

criador do flog. Alguns dizem que não conheciam o fato e comentam sobre a gravidade do 

mesmo. 
  Só bastaria um motivo como este e já teríamos o direito de afirmar que NÃO TOMAMOS 

   COCA-COLA, NÃO FINANCIAMOS A MORTE. Mas, infelizmente podemos dizer  
   também que não tomamos Coca-cola porque NÃO FINANCIAMOS A GUERRA, porque 
   AMAMOS A VIDA e porque RESPEITAMOS OS TRABALHADORES E SEUS  
   DIREITOS. Se somente isto não te basta veja em  

     http://br.geocities.com/dohumor/materia015.html outras finalidades dos refrigerantes.  
   FIQUE DE OLHO. O QUE VOCÊ CONSOME NÃO AFETA SÓ A VOCÊ.30  
     
 A Coca-Cola Company e seus procedimentos tidos por ilegais e injustos viraram 

tema de um documentário de longa-metragem, o filme "El Caso Coca-Cola”, dos diretores 

Germán Gutiérrez y Carmen García. O slogan do filme é uma paródia de um dos slogans do 

refrigerante. Enquanto o slogan da Coca-Cola diz “o sabor que refresca”, o slogan do filme diz “a 

verdade que refresca”.  "El Caso Coca-Cola” apresenta os assassinatos dos sindicalistas 

colombianos e denuncia os abusos da Coca-Cola na Colômbia e em outros países. O site do 

Sinaltrainal comemora o prêmio concedido ao filme pelo Festival Internacional de Cinema do 

Canadá 2010, em post do dia 17 de dezembro do mesmo ano.  

 

3.3.3 KFC 

KFC Corporation é uma rede de restaurantes, com menu a base de frango, presente em 

109 países. São mais de 5.200 estabelecimentos apenas nos Estados Unidos e 15.000 outros 

restaurantes nos cinco continentes. Sua sede está localizada em Louisville, Kentucky, nos Estados 

Unidos. KFC é a abreviatura da marca Kentucky Fried Chicken, cuja logomarca com 

predominância da cor vermelha e a figura do seu fundador Coronel Harland Sanders é 

reconhecida mundialmente. Em 1952, ano de lançamento da KFC, a logomarca já contava com a 

ilustração do criador da empresa, entretanto, não se utilizava ainda da cor vermelha, que viria a 

imprimir a identidade visual da rede no futuro. A logomarca evolui ao longo das décadas, sempre 

                                                 
30 http://www.fotolog.com.br/cinco_c/19998296, acesso em 16/01/11, às 14:50h. 
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mantendo a imagem do seu fundador, um senhor de cabelos brancas, bonachão, simpático e 

sorridente.31 

 

 

                  Figura 11: Evolução da logomarca da rede KFC ao longo das décadas.32 

 

No site KFC.com, a empresa se apresenta como “o mais popular restaurante de frango do 

mundo”. A rede atende mais de 12 milhões de consumidores por dia e é famosa por sua receita 

original “feita com a mistura secreta de 11 ervas e pimentas que o Coronel Harland Sanders 

manteve guardada por mais de 50 anos”. KFC faz parte da Yum! Brands, Inc., a maior rede de 

restaurantes do mundo, com mais de 36.000 estabelecimentos em todo mundo. A rede ocupa o 

239º lugar das 500 empresas mais ricas na lista da Fortune, com mais de 11 bilhões de dólares de 

faturamento em 2008.33 

                                                 
31 http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/kfc-o-frango-estrela.html, acesso em 16/01/11, às 17:17h. 
32 http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/kfc-o-frango-estrela.html, acesso em 16/01/11, às 17:17h. 

              33 www.kfc.com, acesso em 16/01/11, às 16:39h. 
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              Figura 12: Fachada de restaurante da Rede KFC nos Estados Unidos.34 

Atendida pela rede mundial de agências de publicidade BBH, a rede Kentucky Fried 

Chicken tem uma comunicação baseada na emoção e no humor. Em março de 2010, lançou uma 

campanha para divulgar seus milkshakes Krushem, cujo apelo principal era “Você nunca esquece 

seu primeiro Krushem”.35 O vídeo da campanha mostra adolescentes em uma espécie de Year 

Book, livro do ano escolar, ao som do clássico “Can’t Take My Eyes Off of You”. A campanha 

tinha também impressos e outdoors.36 

O mesmo tom de humor é reproduzido na persuasão contrária ao público da  rede KFC. 

Nas campanhas antimarcas criadas e divulgadas pela PETA, contrárias à rede mundial de 

restaurantes, o nome da franquia Kentucky Fried Chicken é parodiado de maneira sarcástica e se 

transforma em Kentucky Fried Cruelty, nas campanhas  O site www.kentuckyfriedcruelty.com 

divulga a campanha na Internet e expõe a má conduta da rede mundial de refeições à base de 

frango, em relação aos direitos dos animais. Conta com a adesão de grandes celebridades 

mundiais como Paul McCartney, Phil Collins, Pamela Anderson e Sua Santidade Dalai Lama. 

                                                 
34 www.kfc.com, acesso em 16/01/11, às 16:42h. 

 35 Texto original: “You never forget your first Krushem”. 
 36 http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/kfc-you-never-forget-your-first-krushem/, acesso em 
 16/01/11, às 17:35h. 
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 Figura 13: Celebridades mundiais apóiam, na internet, o boicote à rede KFC.37 

 

Em abril de 2001, a PETA começou a discutir a crueldade contra os animais em reuniões 

com os executivos da KFC. Naquela época, KFC se comprometeu a melhorar as condições e até 

contratou  alguns cientistas, sugeridos pela PETA e especializados no bem estar animal, como 

conselheiros. No entanto, quase dois anos depois, KFC ainda não tinha modificado seus 

procedimentos abusivos contra os mais de 850 milhões de frangos abatidos anualmente pela rede. 

Entre eles, destacam-se formas consideradas cruéis e até mesmo ilegais de proceder, como 

arrancar as cabeças dos animais vivos, aplicar tabaco em seus olhos, engordá-los até não  

conseguirem andar e quebrar asas e pernas. No abate, as gargantas dos pássaros são cortadas e 

eles são jogados em tanques de escaldamento, com água quente, muitas vezes quando ainda estão 

conscientes.38 

      
                 Figura 14: Peça anti KFC criada pela PETA e divulgada na rede.39 
 
                                                 

37 http://www.kentuckyfriedcruelty.com, acesso em 16/01/11, às 21:36h. 
38 http://www.kentuckyfriedcruelty.com, acesso em 09/01/11, às 09:10h. 

 
39 http://www.kentuckyfriedcruelty.com, acesso em 16/01/11, às 21:36h. 
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 Como a KFC se recusa a eliminar os abusos sofridos pelos animais, organizações 

humanitárias do mundo inteiro se mobilizam para pressioná-la a adotar as recomendações da 

Peta. Enquanto isso, o site www.kentuckyfriedcruelty é cada vez mais acessado, 

disponibilizando, inclusive, uma seção para que os internautas customizem seus protestos, 

cocriando peças contra a rede e viralizando suas mensagens pela internet. 

  

      
                       Figura 15: Peça customizada por internauta para o site da PETA40.  

 

 A seção é chamada KFC Sign Generator e convida o público a fazer o seu próprio adesivo 

anti KFC. Acima, um dos adesivos cocriados por um internauta, que inseriu chamas no cartaz e a 

frase “chute o balde”41. A mensagem tem uma relação interparafrásica com a embalagem do 

KFC: um balde no qual os pedaços de frangos fritos são servidos. Ao mesmo tempo, é uma gíria 

que sugere que as pessoas se rebelem contra a rede. Depois de alcançar um acordo histórico com 

a empresa que coordena a compra de frangos para todos os restaurantes KFC no Canadá para 

reduzir drasticamente o sofrimento de milhões de frangos abatidos para a rede, Peta cancelou sua 

campanha naquele país. A maioria dos KFCs no Canadá também estão introduzindo uma opção 

de frango faux-vegan (vegetariano) para os seus menus. A campanha da Peta contra o KFC 

continua em outros países, incluindo os Estados Unidos, e ganha cada vez mais adeptos através 

da net. 

 

 3.3.4 BURGER KING  

 

                                                 
40 http://www.kentuckyfriedcruelty.com, acesso em 16/01/11, às 21:37h. 
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 O restaurante Burger King foi fundado por James W. McLamore e David Edgerton, em 

1954, no subúrbio da cidade de Miami. O primeiro restaurante vendia hambúrguer e milkshake 

por 18 cents, oferecendo ainda dois tamanhos de refrigerantes. Três anos mais tarde, foi criado o 

sanduíche Whopper, que ficaria famoso mundialmente tempos depois como carro-chefe da rede. 

Na época, custava apenas 37 centavos de dólar. Em 1961, tornou-se uma franquia nacional e 

internacional. Dois anos depois, inaugurou seus primeiros restaurantes internacionais em Porto 

Rico. Em 1975, abriu sua primeira loja na Europa, em Madri. Em 1983, a empresa resolve 

investir nas faculdades, abrindo sua primeira loja no campus da Northeastern University, em 

Boston, nos Estados Unidos.  

 

                 
                    Figura 16: Loja da rede de restaurantes Burger King.42 

 

 A década de 90 começa com o lançamento do programa Burger King Kids Club, que 

recebeu mais de um milhão de inscrições em seus primeiros dois meses. Em 1993, a rede 

inaugura sua primeira franquia na Arábia Saudita. No ano seguinte foram inauguradas suas 

primeiras lojas em Israel, Oman, República Dominicana, El Salvador, Peru e Nova Zelândia, 

contribuindo para a rede atingir 7.600 restaurantes em 56 países. Em 1999, Burger King anuncia 

uma grande reformulação em suas lojas e no logotipo da marca, começando na cidade de Reno, 

no estado de Nevada. Em 2004, a rede chegou ao Brasil.  

                                                                                                                                                              
41 Texto original: “Kick the bucket”.  
42http://diariodorio.com/burger-king-no-rio-de-janeiro-primeira-loja-ser-no-barrashopping/, acesso em 16/01/11, às 

22:54h. 
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               Figura 17: Logomarca da rede mundial de fast food Burger King.43 

 

 O primeiro logotipo da marca Burger King não estava associado ao principal produto da 

empresa: hambúrguer. Era um semi sol, possivelmente em homenagem a Miami, cidade natal da 

empresa. Em 1969, surgia o famoso “Bun Halves”, um logotipo que continha o nome da marca 

entre um pão de hambúrguer. Ele foi criado para significar uma estreita relação com o 

hambúrguer, principal produto da marca, e se manteve na mídia durante 30 anos. Em 1999, a 

logomarca passou por uma reformulação, sendo modernizada. Na ocasião, foi lançado o logotipo 

atual, chamado “Blue Swirl”, que vem sendo amplamente parodiado em campanhas contrárias à 

empresa.44 

   
 

                                                 
43 http://www.tacontigo.com.br/2010/05/historia-da-burger-king, acesso em 16/01/11, às 22:40h. 

 
44http://powerfullbrands.blogspot.com/2007/08/burger-king.html, acesso em 16/01/11, às 22:41h. 
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    Figura 18: Evolução da logomarca da rede Burger King.45 

 

 Desde a primeira grande promoção, criada pela agência de publicidade BBDO em 1968, a 

marca sempre primou por campanhas criativas e de grande sucesso. É reconhecida por provocar 

sua arquiinimiga McDonalds com campanhas publicitárias de humor ácido, bastante 

provocativas. O tom da comunicação demonstra a rivalidade entre a segunda maior rede de fast 

food do mundo, a Burger King, e o McDonald’s.46 Nas lanchonetes Burger King são, 

tradicionalmente, distribuídas coroas de papelão para cada consumidor. Nas principais capitais do 

Brasil, onde estão instaladas lojas franqueadas da rede, é comum ver crianças usando esses 

brindes oferecidos pela empresa e demonstrando se sentirem muito felizes com eles.47 

     

      
   Figura 19: Peça publicitária institucional da Burger King.48 

                                                 
45http://powerfullbrands.blogspot.com/2007/08/burger-king.html, acesso em 16/01/11, às 22:41h. 

 
46 http://powerfullbrands.blogspot.com/2007/08/burger-king.html, acesso em 16/01/11, às 22:45h. 
47 http://powerfullbrands.blogspot.com/2007/08/burger-king.html, acesso em 16/01/11, às 22:45h. 
48  http://jacquelineviana.wordpress.com/2008/04/27/burger-king-abre-as-portas-com-publicidade-agressiva-em-
vitoria-es/, acesso em 16/01/11, às 23:12h. 
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 A Peta proporcionou uma visibilidade ainda maior à marca Burger King na mídia 

mundial, não por destacá-la como uma das maiores redes de fast food globais, mas por evidenciar 

o desrespeito dos fornecedores de carnes e ovos contratados por essa empresa em relação aos 

direitos dos animais. Sua campanha de boicote ao Burger King apontava os procedimentos 

inadequados dos fornecedores da rede e a concordância da mesma diante das más condições de 

vida dos animais. Numa estratégia provocativa e bem-sucedida, foram criadas várias peças de 

contrapropaganda à rede, parodiando a logomarca Burger King. Uma pequena troca de letras na 

logomarca da empresa levou consumidores do mundo inteiro a se depararam com um convite 

impactante para retaliar a postura antiética desse anunciante e boicotar as visitas aos restaurantes 

a partir do letreiro Murder King (Assassinato do Rei). 

 

      
        Figura 20: Paródia da marca Burger King incita consumidores ao buycott49. 

 

 A paródia da logomarca se apropria das mesmas cores da logomarca oficial, entretanto 

subverte a imagem do círculo que envolve o pão, sugerindo um rastro de sangue. Essa iniciativa 

de buycott à Burger King ganhou o apoio de celebridades mundialmente famosas como Alec 

Baldwin, James Cromwell e Richard Pryor. Além disso, contou com a ajuda de milhares de 

militantes em mais de 800 protestos presenciais em restaurantes da rede no mundo inteiro e a 

viralização da mensagem em escala exponencial na internet.50 Até mesmo as logomarcas mais 

antigas passaram a ser parodiadas com o tema da campanha ativista. 

 

                                                                                                                                                              
 
49 http://m.blog.hu/te/tenderlovingcake/image/logo-murderking.gif. Acesso em 11/01/11, às 18:20h 
50 http://www.peta.org/about/learn-about-peta/murderking.aspx. Acesso em 11/01/11, às 18:35. 
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  Figura 21: Mulher veste camiseta com paródia de marca antiga da Burger King.51 

 

 Em junho de 2001, após a mobilização da Peta e a adesão de consumidores do mundo 

inteiro ao buycott à rede, a Burger King decidiu acatar as sugestões da ONG e modificou sua 

postura em relação aos direitos dos animais. Adotou os seguintes procedimentos: 1) realização de 

inspeções anunciadas e não anunciadas aos matadouros, 2) estabelecimento de diretrizes de 

manejo dos animais de todos os matadouros dos seus fornecedores, 3) exigência de, no máximo, 

cinco galinhas em cada gaiola de bateria, 4) exigência de que as aves estejam totalmente na 

vertical com dois bebedouros de água por gaiola (embora o confinamento de cinco galinhas em 

uma gaiola pequena seja considerado algo extremamente cruel pelas organizações de defesa dos 

animais, o padrão da indústria é de sete animais por gaiola, o que representou, segundo a Peta, 

uma melhoria acentuada para a condição de vida desses animais.), entre outros. No ano anterior, a 

Peta também conseguiu que o McDonald’s adotasse postura semelhante, com a adoção de normas 

parecidas com aquelas acatadas pela Burger King.52 

 Nos anos seguintes à sua bem sucedida campanha antimarca, a Peta continuou a realizar 

discussões de bastidores com a Burger King, orientando a empresa sobre como ela poderia 

aprimorar ainda mais as suas normas e recomendações junto aos fornecedores para melhorar as 

condições de vida dos animais. Em março de 2007, a Burger King anunciou um plano inovador 

que colocou a rede na vanguarda da indústria de fast food no que diz respeito ao bem-estar 

animal. 

 

3.3.5 DISNEY 

                                                 
51 www.zazzle.co.uk/ Acesso em 11.01.2011, às 18:50h. 
52 http://www.peta.org/about/learn-about-peta/murderking.aspx/ Acesso em 11.01.11, às 13:13h. 
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 The Walt Disney Company foi fundada nos Estados Unidos, em 1923, por Walter Elias 

Disney, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador e produtor cinematográfico americano. 

Disney se tornou conhecido, mundialmente, nas décadas de 1920 e 1930, por seus personagens de 

desenho animado espirituosos e cativantes, especialmente o Mickey Mouse e o Pato Donald, que 

até hoje encantam crianças, adultos e idosos do mundo inteiro, através de filmes, séries de TV, 

DVDs, livros, álbuns de figurinhas, histórias em quadrinhos e uma gama variada de produtos 

licenciados, desde 1929, como cadernos, brinquedos, sapatos, roupas e produtos de higiene53. 

 

     
          Figura 22: Walt Disney e seu personagem Mickey Mouse. 

 

  Em 1955, Walt Disney criou também a Disneylândia, parque temático visitado por turistas 

do mundo inteiro, há várias gerações na Flórida, na região sudeste dos Estados Unidos. Nele, 

crianças e adultos podem se divertir juntos, diferentemente da maioria dos parques direcionados 

exclusivamente às crianças e cujas atrações são voltadas somente ao público infantil. Todos os 

brinquedos disponíveis e espetáculos apresentados no parque estão relacionados aos conteúdos de 

entretenimento criados pelo conglomerado. Eles propiciam aos consumidores aquilo que os 

profissionais de marketing costumam chamar de experiência de marca, ou, brand experience. Na 

Disneylândia, os consumidores não apenas vêem ou lêem uma história da Disney, mas podem 

vivenciá-la com seus cinco sentidos, a partir de uma imersão no imaginário da marca. Nas ruas 

do parque, o público se encontra com os personagens “na vida real” e pode abraçá-los, beijá-los e 

tirar fotos com eles, o que amplia os laços afetivos desses consumidores com esses personagens, 

com a marca Disney e, por conseqüência, com a toda sorte de produtos oferecidos por ela.  

 

                                                 
53 http://corporate.disney.go.com/corporate/overview.html. Acesso em 02.03.11, às 02:53h. 
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  Figura 23: Consumidor posa para foto com o Mickey na Disneylândia54. 

 

 O slogan da Disneylândia é “Bem Vindo à Magia” e traduz o espírito da marca, aquilo 

que ela busca oferecer ao público, a partir dos atributos tangíveis dos seus produtos e serviços, 

mas, especialmente, através dos atributos intangíveis da marca, experimentados e percebidos 

pelos consumidores de uma maneira muito mais emocional que racional55. As empresas afiliadas 

à The Walt Disney Company formam, hoje, uma dos maiores grupos de comunicação e 

entretenimento do mundo, atuando em quatro segmentos: redes de comunicação, parques 

temáticos e resorts, estúdios de entretenimento e produtos de consumo56. Segundo o site oficial 

da holding, ela tem o compromisso de proporcionar experiências sem igual para o seu público na 

arte de contar histórias, o que acontece nas mais diversas mídias e plataformas de comunicação 

na atualidade.  

 Tamanha magia, no entanto, não é capaz de evitar as criticas advindas da maneira como 

alguns grupos sociais são apresentados nos conteúdos criados, produzidos e veiculados pelo 

conglomerado Disney. A marca é acusada de estimular o preconceito de raça e a discriminação 

de grupos sociais a partir do tratamento dado em seus filmes e séries de TV a personagens 

homossexuais, negros e indígenas, entre outros. O Bandung 2, por exemplo, é um movimento 

global de pessoas que combatem “todas as formas de supremacia branca”57. No seu blog, o 

Bandung 2 convida os internautas a boicotarem os produtos Disney em função da supremacia 

branca existente nos conteúdos produzidos pela empresa, especialmente nos seus filmes, cujos 

heróis e heroínas são, na maioria, brancos, especialmente quando se tratam de personagens que 

são príncipes ou princesas. Em um post veiculado no blog, lê-se: 

 

                                                 
54 www.mariocelso.com.br/ Acesso em 03.03.11, às 11:59h. 
55 http://disneyland.disney.go.com/ Acesso em 03.03.11, às 11:40h. 
56 http://corporate.disney.go.com/corporate/overview.html. Acesso em 02.03.11, às 02:50h. 
57 http://bandung2.blog.co.uk/2009/02/16/url-boycott-disney-5586015/ Acesso em 16.01.2011, às 10:12h. 
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   Eu gosto dos filmes da Pixar (Wall-E, Monstros S/A, Os Incríveis, Toy Story, etc.), mas o 
   fato é que a Disney está empurrando temas racistas (supremacia branca) desde que a  
   companhia foi criada. Africanos, árabes e indígenas (NÃO hispânicos, NÃO latinos),  
   todos têm recebido o “chicote das massas.58 
 
 
 Outro grupo que estimula o boicote à Disney é o Mexica Movement, um grupo 

nacionalista chicano, formado por norte-americanos radicados nos Estados Unidos, que se 

apresenta como uma “organização educacional pelos direitos dos indígenas”. O movimento tem 

como público-alvo latino-americanos descendentes de indígenas e das primeiras nações 

canadenses, além de índios americanos que, segundo o movimento, são um único povo dividido e 

dominado pelos brancos europeus através da sua colonização.  

 O movimento visa à "libertação" democrática do continente norte-americano do poder dos 

descendentes dos europeus, a fim de criar uma nação chamada Anahuac, a ser composta pela 

América do Norte e pela América Central, fundidas em um grande estado soberano sob “o 

controle democrático dos povos indígenas”.59 

 O movimento que abomina e contesta o poder europeu tem como um dos alvos dos seus 

boicotes os produtos e serviços da Disney. A empresa é acusada de pautar os temas e assuntos 

dos seus produtos a partir de uma “agenda” hegemônica e preconceituosa. Os membros e 

simpatizantes do movimento são orientados a não visitarem a Disneylândia, a não ouvirem as 

estações de rádio ABC, a não desembolsarem nenhum valor para assistir a filmes produzidos pela 

Disney, a não assistirem à ESPN ou à rede ABC de televisão, enfim, a “não comprarem nenhum 

item que possa enriquecer de alguma forma The Walt Disney Company”.60 

    
 
 

                                                 
58  Texto original: I enjoy Pixar movies (Wall-E, Monsters Inc, The Incredibles, Toy Story etc), but the fact of the 
matter is that Disney has been pushing Racist (White Supremacist) themes since the company was first created. 
Africans, Arabs, and Indigeneous Peoples (NOT Hispanics, NOT Latinos) have all been on the receiving end of 
"Massa's whip".  Disponível em: http://bandung2.blog.co.uk/2009/02/16/url-boycott-disney-5586015/ Acesso em 
16.01.2011, às 10:14h. 
59 http://www.mexica-movement.org/ Acesso em 17.01.2011, às 09:52h. 
60 Texto original: “Sympathetic moonbats are instructed not to visit Disneyland, listen to ABC radio stations, pay to 
see any Disney-owned movies, watch ESPN or the ABC network on TV, or "buy any item that will in any way enrich 
The Walt Disney Company" — i.e., Mickey Mouse watches, etc.” http://www.mexica-movement.org/ Acesso em 
17.01.2011, às 09:52h. 
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  Figura 24: Campanha anti-Disney utiliza a imagem do Mickey Mouse. 

 

 

 

      
 

  Figura 25: Peça de contrapropaganda reúne motivos para o buycott à Disney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISANDO O DISCURSO DOS INTERNAUTAS  

 
 

 O discurso relacionado às marcas sofre reconfigurações com sua livre expressão e 

circulação no ciberespaço. Novos pontos de vistas acerca das empresas, que sempre estiveram à 
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margem do discurso sobre elas, circulam com muito mais amplitude e rapidez no mundo 

contemporâneo. Os enunciados antimarcas produzidos pelos internautas têm a função de 

mobilizar consumidores no boicote às marcas. Porém, mesmo quando não conseguem 

desestimular o público em relação ao consumo desses produtos e serviços, nem modificar o 

sistema-mundo capitalista profundamente, levam ao conhecimento do público aspectos sociais, 

morais e éticos indesejáveis relacionados às empresas.  

 
   Comunicar é também agir num sentido mais amplo. Quando um enunciador reproduz em 
   seu discurso elementos da formação discursiva dominante, de certa forma, contribui para 
   reforçar as estruturas de dominação. Se se vale de outras formações discursivas, ajuda a  
   colocar em xeque as estruturas sociais (FIORIN, 2004, p.74) 
 

 A linguagem pode ser instrumento de libertação ou de opressão, de transformação ou de 

conservação, visto que está relacionada a uma formação discursiva que, por sua vez, surge a 

partir de uma formação ideológica. “É no discurso que se manifestam, com toda a plenitude, 

as coerções ideológicas que incidem sobre a linguagem” (idem, ibidem, p.80). A ideologia é 

uma ‘visão de mundo’, ou seja, o ponto de vista de uma classe social a respeito de uma dada 

realidade. A maneira como uma classe ordena, justifica e explica a   ordem  social. "A partir 

do nível fenomênico da realidade, constroem-se as idéias dominantes numa dada formação 

social. Essas idéias são racionalizações que explicam e justificam a realidade." (idem, ibidem, 

p.21). 

 Zizek afirma a existência da ideologia como “uma matriz geradora que regula a relação 

entre o visível e o invisível, o imaginável e o inimaginável, bem como as mudanças nessa 

relação” (1996, p.7). De acordo com o autor, ela parece surgir principalmente quando se tenta 

evitar que isso aconteça e deixa de aparecer onde se esperaria que existisse. Ele avalia que a 

tarefa da crítica da ideologia é discernir a necessidade oculta naquilo que se manifesta como 

mera contingência.  

 
‘Ideologia’ pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que 
desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças 
voltado para a ação; desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações 
com a estrutura social até as idéias falsas que legitimam um poder dominante (idem, 
ibidem, p.7). 
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 Fiorin destaca que, “quando um enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no 

mundo” (2004, p.74). Todo enunciado carrega um sentido cuja função é influenciar aqueles 

que tomam conhecimento dele. Os enunciados podem ter como objetivo mudar opiniões, 

reforçar ideias ou conclamar para ações.  “Entretanto, mesmo que não pretenda que o 

destinatário aja, ao fazê-lo saber alguma coisa, realiza uma ação, pois torna o outro detentor 

de um certo saber” (idem, ibidem, p.74).  

 Fiorin afirma que o discurso é a atualização de uma competência discursiva do falante, ou 

seja, de uma capacidade de estruturar discursos (idem, p.80). Os enunciados criados pelos 

prosumers, que ganham força e circulam com rapidez, em âmbito mundial, a partir dos novos 

dispositivos tecnológicos, apontam para um acontecimento discursivo na publicidade 

contemporânea. Se o acontecimento é o encontro de uma atualidade com uma memória 

(PECHÊUX, 2002, p.17), é possível observar que os discursos dos prossumidores partem de 

uma memória – a propaganda institucional da marca – para uma atualidade, ou seja, para um 

enunciado novo que traz consigo um ponto de vista inédito sobre aquela empresa, muitas 

vezes interditado pela propaganda institucional.  

 O objeto de discurso é concebido como uma entidade constitutivamente discursiva que se 

desdobra, ao mesmo tempo, no intradiscurso e no interdiscurso (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004, p.286-287). A intertextualidade existente entre a propaganda 

institucional e suas respectivas recriações por parte das audiências ganha força em função de 

que as audiências globais ligadas pela Internet apresentam uma capacidade de ordem 

discursiva que possibilita dar sentido a esses enunciados novos. Maingueneau chama essa 

faculdade, que não é inata como defenderia Chomsky, de competência discursiva. 

 O consumidor está cada vez mais sofisticado e “alfabetizado em propaganda”. Está 

familiarizado com as intenções das mensagens que estão sendo comunicadas, conhece as 

convenções que elas usam, formula regras e generalizações que “transcendem” as intenções 

do anunciante (RAINEY in COOPER, 2006, p.17).  
 
     
    Percebe-se no ativismo lúdico-midiático uma boa compreensão destas lógicas,  
    compreensão da qual se utilizaria para subverter, com toques de ironia, o processo de  
    seleção das mídias e as formas de comunicação / persuasão / conquista de uma  
    “audiência”. Há um jogo (“como chegar ao público”) com regras vagamente definidas  
    (as lógicas midiáticas) no qual ativistas aperfeiçoam-se para alcançar vitórias. (ASSIS, 
    2006, p.04) 
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 Apesar de ter ganhado maior visibilidade com a chegada da internet e a ascensão das 

novas mídias, esse tema já era discutido por alguns teóricos na década de 80. Dr. Therry 

O’Brien ministrou uma palestra intitulada “What Consumers Bring To Advertising” (“O Que 

os Consumidores Trazem Para a Propaganda”), em 1980, na qual procurava delinear o que 

chamou de fatores transcendentes da propaganda, ou seja, os aspectos que escapam às 

decisões dos anunciantes e que surgem na ordem do discurso a partir das competências 

discursivas das audiências, sob o ponto de vista lingüístico. 

 
  Na pesquisa do desenvolvimento criativo, os planejadores e os pesquisadores qualitativos 
  começavam a notar que os consumidores cada vez mais ‘julgavam’ determinado anúncio 
  ou a maneira como a propaganda era apresentada, não só em termos de informação  
  prática e apelo emocional como também em relação a todos os outros anúncios  
  (RAINEY in COOPER, 2006, p.17). 

 

Foucault avalia que um dos procedimentos que permite o controle dos discursos não está 

ligado à capacidade de dominar os poderes que esses têm, nem de “conjurar os acasos da sua 

aparição” (2004, p. 36). Diz respeito à imposição de certo número de regras aos indivíduos que 

pronunciam tais discursos, definindo quem pode e quem não pode fazê-lo. Desta forma, a 

permissão seria dada a alguns, supostamente, “eleitos”, considerados aptos para essa tarefa.  

Do ponto de vista da publicidade, até o advento da internet, era interditado ao consumidor 

proferir enunciados que ganhassem visibilidade e obtivessem grande repercussão sobre marcas, 

empresas, produtos e serviços simplesmente pelo fato de que o acesso aos meios de comunicação 

de massa eram controlados pelos grandes empresários dos veículos massivos.  

Com a cultura da interação e a possibilidade de manifestar seus enunciados com grande 

visibilidade, os consumidores rompem uma barreira anteriormente existente para a emissão e 

ampla circulação de opiniões contrárias àqueles pontos de vista presentes nas propagandas 

institucionais. Isso leva, naturalmente, a diversos confrontos discursivos, no meio dessa 

circulação-confronto de formulações. Os enunciados criados pelas marcas e pelos prossumidores, 

na maioria das vezes, remetem ao mesmo fato (a marca), mas não constroem as mesmas 

significações (sua opinião sobre ela).  

 

4.1 O discurso ativista no século XXI 
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 A análise de discurso tem como objeto “explicitar e descrever montagens, arranjos sócio-

históricos de constelações de enunciados” (PÊCHEUX, 2002, p.60). Essas constelações de 

enunciados são as formações discursivas que, segundo Foucault, definem-se em relação a seus 

objetos se for possível estabelecer um conjunto semelhante, mostrar como qualquer objeto do 

discurso em questão encontra aí seu lugar e sua lei de aparecimento, mostrar que ele pode dar 

origem, simultânea ou sucessivamente, a objetos que se excluem sem que ele próprio tenha que 

se modificar (2008, p.49-50). 

 O corpus em análise tem a mesma formação discursiva e apresenta recriações de peças 

publicitárias de grandes marcas globais em uma constelação de enunciados diferentes. Apresenta 

uma regularidade, pois os enunciados integram o discurso ativista do consumerismo político, e 

um sistema de dispersão, visto que esses se relacionam a marcas de segmentos distintos, com 

diferentes públicos-alvos e falam sobre temas variados do campo sócio-político (idem, ibidem, 

p.43).  Ou seja, a estrutura do discurso se funda a partir de enunciados dispersos e heterogêneos 

que coexistem na sociedade contemporânea. 

 Há uma “comunidade de sentidos” estabelecida a partir de fenômenos sucessivos na nossa 

época, “ligações simbólicas, um jogo de semelhança e de espelho – ou que faz surgir, como 

princípio de unidade e de explicação, a soberania de uma consciência coletiva” (idem, p.24). 

Foucault afirma que é preciso buscar compreender que espécie de laços valida todos esses 

enunciados “que formam, de um modo ao mesmo tempo familiar e insistente, uma massa 

enigmática?” (idem, p.36). No corpus analisado, a “massa enigmática” está claramente inserida 

em um discurso ativista, que ganha força e repercussão cada vez maiores, na primeira década do 

século XXI. São tomadas de posição “de protesto/ativismo político que se utilizam de táticas 

lúdicas, teatrais, brincalhonas, debochadas ou irreverentes em contraste à seriedade dos processos 

políticos e de seus alvos” (ASSIS, 2006, p.03).  

 Essas táticas ganham força no contexto do que se convencionou chamar Movimento de  

Resistência Global ou  movimento anti-globalização:  um conjunto de ações e manifestações 

radicais, em destaque desde fins do século XX, que critica ativamente a globalização neoliberal 

(idem, ibidem, p.03). A principal matriz acionada pelos ativistas em suas ações de ativismo 

midiático é a matriz lúdica. Os ativistas se utilizam de elementos de comicidade e diversão não 

apenas pelo humor, mas em sentido de desafio ao seu alvo, estabelecendo um jogo (idem, ibidem, 

p.03) 
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 Esse jogo ao qual Assis se reporta diz respeito à interdiscursividade e à intertextualidade 

estabelecidas pelos ativistas entre os enunciados das propagandas institucionais das marcas e os 

enunciados contradiscursivos criados por eles como forma de boicote e protesto. Charaudeau vê, 

no interdiscurso, “um jogo de reenvios entre discursos que tiveram um suporte textual, mas de 

cuja configuração não se tem memória”. Cita, como exemplo, o slogan publicitário “Danoninho 

vale por um bifinho” criado para os iogurtes Danone, na década de 80, no Brasil. Para o autor, é o 

interdiscurso que permite inferências do tipo “os bifes de carne têm um alto valor protéico, 

portanto devem ser consumidos” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.286). No 

intertexto, entretanto, vê-se “um jogo de retomadas de textos configurados e ligeiramente 

transformados, como na paródia” (idem, p.286). Há, no corpus de pesquisa analisado, a presença 

tanto da interdiscursividade como da intertextualidade como recursos de linguagem utilizados 

pelo ativismo midiático.  

 

     
   Figura 26: cartaz estimula boicote às empresas Disney. 

 

 Esses enunciados remetem, em muitos momentos, a conteúdos sócio-políticos 

perfeitamente transparentes e, ao mesmo tempo, profundamente opacos. “As idéias, as 

representações não existem fora dos quadros lingüísticos. Por conseguinte, as formações 

ideológicas só ganham existência nas formações discursivas.” (FIORIN, 2004, p.35).  

 Se as formações discursivas são constelações de enunciados que formam um mesmo 

discurso, é nelas que se tenta encontrar, para além dos enunciados em questão, a intenção do 

sujeito falante, o que ele colocou ali, conscientemente, ou até mesmo o jogo inconsciente que 
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emergiu a revelia do que disse “ou da quase imperceptível fratura de suas palavras manifestas” 

(FOUCAULT, 2008, p.30). Foucault pondera que se trata de reconstituir outro discurso, de 

descobrir a palavra “muda, murmurante, inesgotável, que anima do interior a voz que escutamos, 

de restabelecer o texto miúdo e invisível que percorre o interstício das linhas escritas e, às vezes, 

as desarruma” (idem, p.31). Jogos de relação descritos dentro e fora do espaço em que se 

desenvolvem os acontecimentos discursivos (idem, p.32). 

 A peça de contrapropaganda acima, criada pelo Mexica Movement, disponível na Internet 

através do site www.mexica-movement.org, repudiando o conglomerado de entretenimento e 

comunicação Disney, utiliza-se da imagem de um rato vestido com uniforme nazista, como 

direito à braçadeira sobreposta ao fardamento de cor cinza com uma suástica e o braço direito 

erguido. Há uma interdiscursividade desses elementos com uma memória histórica relacionada 

aos regimes totalitários do século XX, especialmente com o Nazismo, liderado pelo alemão Adolf 

Hitler, e com o Fascismo, conduzido pelo italiano Benito Mussolini, nas décadas de 20 e 30 

(AQUINO et al., 1988, p.262-263).  

 A ilustração mostra um rato antropomorfo, numa menção direta a Hitler, eternizado em 

fotografias nessa mesma posição, com o braço direito erguido, convocando seus seguidores à luta 

pela ascensão do Nazismo. Hitler e o seu regime totalitário foram responsáveis pela morte de 

milhares de judeus em campos de concentração na Europa, em função do seu projeto de fazer 

uma limpeza social e enaltecer uma raça nobre e suprema: a raça ariana. É acompanhada do titulo 

“Disney Promotes Racism”, confirmando a intenção desses elementos visuais em estabelecerem 

uma clara relação entre a marca Disney e o Terceiro Reich, ambos com uma postura racista. 

Alem do título, constam outros apelos de caráter denunciativo em relação a práticas dessa 

empresa de renome mundial.  

 Há uma transparência clara em relação ao fato dessa figura remeter a uma ilustração de 

um rato, porém há, igualmente, uma opacidade em relação ao fato desse rato fazer menção a duas 

memórias discursivas: o personagem Mickey Mouse, um dos mais famosos da Disney, e o 

ditador nazista alemão.  
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         Figura 27: o ditador alemão Adolf Hitler desfila durante o regime nazista61.  
 

  

     
 
  Figura 28: Mickey Mouse, um dos personagens mais populares da Disney.62 
 
 
 
 A despeito da novidade, a opacidade do acontecimento está inscrita “no jogo oblíquo de 

suas insinuações” (PECHÊUX, 2002, p.20). Na peça contrária à Disney, há um jogo de 

insinuações oblíquas que acionam a interpretação e a memória. Para a AD, o sentido não pode ser 

produzido pela enunciação de um texto “no momento mesmo de sua enunciação – ao contrário, 

ela só terá sentido na medida em que se inscrever num discurso que lhe é necessariamente 

anterior” (POSSENTI in GREGOLIN; BARONAS (Org), 2007, p.41).  

 Desta forma, pode-se considerar essa imagem do rato cinza, com postura austera e 

semblante raivoso, como um elemento opaco presente nessa peça. A opacidade da imagem do 

                                                 
61 <http://wwwmarcioporto.wordpress.com/2008/10/05/crise-mundial-de-29-levou-a-hitler/> Acesso em: 22 jan. 
2011. 
62 <http://www.disneylandpostcards.com/images/Mickey-Mouse.png>Acesso em: 22 jan. 2011  
 



 113

ratinho está no fato de que esse enunciado imagético não está numa relação interparafrásica nem 

com o Mickey Mouse nem com o Adolf Hitler, mas apresenta elementos de um e de outro. A cara 

séria e fechada do ditador sinaliza a interdiscursividade da peça, remetendo a uma memória 

discursiva. É a combinação de elementos advindos da memória discursiva de um e de outro 

elemento que propicia a formação de um novo enunciado que se dá como acontecimento 

discursivo. 

 

    
 

                     Figura 29: Benito Mussolini e Adolf Hitler comandando as tropas nazifascistas63 

 

 

 Tais enunciados aparentam não remeter a significações diferentes, mas essas 

significações estão ali, opacas, no meio da circulação-confronto de formulações (PÊCHEUX, 

2002, p. 21). Na imagem de um rato, que se reporta ao Mickey Mouse, mas não um rato alegre, 

divertido e legal: um rato raivoso, intolerante, racista, nazista, com fardamento cinza e suástica 

no braço, tal qual os guardas dos campos de concentração. 

 
       É no nível superficial, isto é, na concretização dos elementos semânticos da   estrutura  
        profunda, que se revelam, com plenitude, as determinações ideológicas. Os discursos que   
       consideram a liberdade como ‘direito à diferença’ ou como ‘não-exploração da força de    
       trabalho’ pertencem a universos ideologicamente distintos. (FIORIN, 2004, p.21) 
 

                                                 
63 < http://superjinu.blogspot.com/2010_05_01_archive.html > Acesso em: 22 jan. 2011  
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 A partir dos elementos textuais e visuais dessa peça, conhecendo também suas 

condições de produção no seio do discurso ativista, é possível perceber outras relações para além 

da superfície discursiva. Havia, no Nazismo, a defesa da supremacia da raça branca. E, até hoje, 

as heroínas da maior parte, quase totalidade, das histórias da Disney fazem parte desta raça. São 

moças bonitas, magras e bem sucedidas nas suas jornadas do herói. Têm cabelos sedosos e tez 

muito clara. Entre elas, destacam-se a Branca de Neve e a Cinderela.  

 As empresas Disney são alvo de críticas e de denúncias de racismo por que reproduzem 

um padrão fenotípico e discursivo hegemônico da raça branca nos personagens dos seus filmes, 

mas também por que excluem homossexuais e outras minorias, como negros e índios, das suas 

produções. 
 

    
 

 Figura 30: A personagem Branca de Neve, protagonista de um filme clássico da Disney.64 
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  Figura 31: a personagem Cinderela, que passa de “pobre” doméstica a linda  
  princesa, quando um príncipe encantado vem levá-la da casa onde vivia.65 
 

  

 Diante de tantas reivindicações, protestos e, provavelmente, em função da eleição do 

primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2008, os estúdios Disney 

lançaram a primeira animação com uma heroína negra um ano depois. Mesmo antes de estrear, A 

Princesa e o Sapo já causava polêmica, visto que a heroína, finalmente, é uma personagem negra, 

mas o príncipe, que também protagoniza a história e se casa com ela, continua sendo um homem 

branco.66 
 

    

 
   Figura 32: A primeira princesa negra protagonista de um desenho animado Disney. 
 

 

 Foucault destaca que analisar um discurso se trata de arrancar as unidades analisadas de 

sua quase-evidência, de liberar os problemas que colocam, “reconhecer que não são o lugar 

tranqüilo a partir do qual outras questões podem ser levantadas (sobre sua estrutura, sua 

coerência, sua sistematicidade, suas transformações)” (2008, p.29). Trata-se de reconhecer que 

elas talvez não sejam, afinal de contas, o que se acreditava que fossem à primeira vista.  

 A imagem da princesa negra, do filme A Princesa e O Sapo, apresenta uma personagem 

negra como protagonista, que ascende socialmente de uma condição de pobreza para uma 

                                                                                                                                                              
64 < http://desenhoseimagens.blogspot.com> Acesso em: 22 jan. 2011. 
65 < http://contosencantar.blogspot.com> Acesso em: 22 jan. 2011 

 
66 <http://www.noticiacompleta.com/noticias/8176/disney-enfrenta-polemica-com-princesa-negra/>Acesso em: 22 
jan. 2011 
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condição de nobreza, porém seus cabelos não estão soltos, nem são esvoaçantes e sedosos como 

os da Branca de Neve e os da Cinderela.  

 À primeira vista, a moça negra foi escolhida como estrela do filme, porém, sub-

repticiamente, entrevê-se um discurso vigilante sobre seus cabelos “ruins”, próprio dos negros, de 

acordo com o discurso racista. Essa vigilância perpetra uma relação de poder microfísico, capilar 

e cotidiano, como sinaliza Foucault. O corpo da princesa negra pode ser considerado um corpo 

dócil foucaultiano, devidamente vigiado e punido, caso descumpra a ordem discursiva racista 

associada ao conglomerado Disney.  

 Para Foucault, há uma “política de coerções” capaz de manter os corpos, desde a 

modernidade, devidamente vigiados. “Um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de 

seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (2004, p. 19).  É dócil um corpo que 

pode ser submetido, utilizado, transformado, aperfeiçoado ou controlado minuciosamente (idem, 

ibidem, p. 118).  Vale observar que, além de ter seus cabelos negros devidamente presos, a 

personagem também é muito magra, como as top models globais. Entre as mais famosas, pode-se 

destacar Gisele Bündchen, Kate Moss e Naomi Campbell, exemplos de corpos dóceis 

manipulados através de exercícios físicos e regimes severos para atender às exigências do 

mercado. 

 Van Dijk considera a dominação exercida pelas elites simbólicas como abuso de poder, 

visto que são elas que têm acesso privilegiado aos discursos públicos e também controlam a 

reprodução discursiva da dominação na sociedade (2010, p.87) A mídia é parte importante dessa 

elite simbólica, o que faz com que inúmeras criticas à holding Disney aconteçam por parte de 

cidadãos críticos e grupos ativistas. Pode-se considerar que há, no cabelo “domado” da princesa 

negra, bem como na sua magreza representada por uma “cinturinha de pilão”, uma vontade de 

verdade presente no mundo ocidental capitalista contemporâneo e no discurso racista relacionado 

à Disney.  

 Para que fique clara a essência dessa “vontade de verdade” é importante ressaltar que, 

segundo Foucault, trata-se de um procedimento de controle e delimitação do discurso, uma 

espécie de pressão e de poder de coerção, um sistema de exclusão (2004, p.20-21). O autor 

define-a como “prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em 

nossa história, procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a 

verdade” (2004, p.20). 
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Figura 33: as supermodelos Gisele Bündchen e Kate Moss, que ganhou fama mundial por ser muito magra.67 

 

    
  Figura 34: a top model negra Naomi Campbell mundialmente conhecida.68 

  

 Pode-se interpretar que há, nas produções da Disney, uma vontade de verdade 

relacionada aos padrões de beleza hegemônicos, reproduzidos pelas esferas dominantes, com 

princesas e mocinhas brancas e belas, muitas vezes loiras, com cabelos lisos e, quase sempre, 

olhos azuis ou verdes, em detrimento de outras possibilidades estéticas, especialmente ligadas aos 

negros, indígenas e asiáticos. Na foto abaixo, a modelo branca Kate Moss aparece abraçada com 

a modelo negra Naomi Campbell, ambas consideradas sumidades entre as top models mundiais, 

como se essa foto quisesse dizer que há uma condição de igualdade entre aquelas mulheres a 

                                                 
67 http://idadecerta.com.br/ Acesso em: 22 jan. 2011 e http://sockshop.co.uk  Acesso em: 22 jan. 2011 
68 www. coxixo.com.br  Acesso em: 22 jan. 2011. 
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despeito de suas raças, da cor dos seus cabelos, dos seus olhos e dos seus traços mais ou menos 

afilados.  

 Na canção Haiti, Gilberto Gil e Caetano Veloso chamam a atenção para o fato de que, 

no mundo capitalista, os pretos são como pobres e os “pobres são como podres”, ou seja, há uma 

vontade de verdade que mantém a raça negra no exterior da ordem discursiva. Cabe inferir que 

Naomi Campbell não está feliz e sorridente ao lado de Kate Moss por ser negra, mas por ser rica 

como ela, o que a tornaria branca aos olhos do sistema dominante. Esse fato legitimaria a modelo 

negra nesse universo, assim como aconteceu com o cantor Michael Jackson, amplamente 

criticado por intelectuais e instituições anti-racistas na década de 90 por parecer estar tentando 

mudar sua cor, afinar os lábios e o seu nariz para se aproximar do fenótipo da raça branca. É 

curioso perceber que os cabelos de Naomi são tão lisos quanto os de Kate, mesmo a primeira 

sendo de origem negra. 

 

    
    
  Figura 35: as top models mundiais Kate Moss e Naomi Campbell69 
 De acordo com Possenti, é analisando a superfície discursiva que serão encontrados os 

vestígios da produção de um discurso (in GREGOLIN; BARONAS (org), 2007, p.42). Por isso, 

ao se observar a superfície discursiva dessa peça anti-Disney, percebe-se uma relação 

interparafrásica entre a tipografia utilizada no cartaz de boicote à Disney e a tipografia utilizada 

em grande parte dos impressos - cartazes e jornais - da época do Nazismo como no exemplo 

abaixo, visando a ampliação do impacto daquela produção em relação aos internautas.  

 

                                                 
69 < http://www.newcelebrityblog.com>Acesso em: 22 jan. 2011  
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       Figura 36: Jornal anuncia a morte de Adolf Hitler70 
 
     

     
 
        Figura 37: Peça incentiva o boicote aos produtos Disney. 
 
 
 Tanto no primeiro quanto no segundo, identifica-se uma fonte tipográfica limpa, 

despojada e minimalista em caixa alta: fonte sem serifa, destacando o título, com frase curta, de 

leitura rápida e decodificação fácil. Na peça de contrapropaganda, os tipos são escritos nas cores 

preto e vermelho, de forma a tornar o enunciado ainda mais dramático e impactante, além do 

forte apelo existente pelo seu conteúdo textual. A cor vermelha reporta a uma memória simbólica 

ligada ao sangue, à Cruz Vermelha, às situações urgentes e dramáticas para a maior parte da 

humanidade, especialmente para os ocidentais. Toda essa memória está colocada de maneira 

                                                 
70 <http://www.oarquivo.com.br/portal/images/stories/inexplicado/hitler7.jpg/> Acesso em: 22 jan. 2011  
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opaca, na peça acima mencionada, gerando um efeito de sentido capaz de mobilizar as audiências 

para as reivindicações dos ativistas. 

 Para a Análise do Discurso francesa, existem duas instâncias que são a garantia de todos 

os dizeres: a paráfrase é a base (o mesmo) e a polissemia (o novo sobre o mesmo). “Todo o 

funcionamento da linguagem se assenta na relação entre os processos parafrásticos e os processos 

polissêmicos” (ORLANDI, 2003, p.36). Enquanto a paráfrase é a permanência de algo já 

existente no discurso, a paródia é a subversão do mesmo, trazendo memórias diversas e, na maior 

parte das vezes, opostas àquelas que estavam no enunciado matriz.  

 

   A paródia é um ato de insubordinação contra o simbólico, uma maneira de  
   decifrar a Esfinge da Mãe Linguagem. Ela difere da paráfrase na medida em que a 
   paráfrase se assemelha àquele que dorme edipianamente cego no leito da Mãe  
   Ideologia. (SANT’ANNA, 2007, p.32) 
 
 
 Vários enunciados antimarcas se utilizam da paródia para mobilizarem as audiências e 

chocarem os consumidores com novas possibilidades de linguagem a partir de modificações 

verbais ou visuais na superfície discursiva. Foucault observa que “o enunciado circula, serve, se 

esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na 

ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade” (2008, p.119). 

A peça anti Burger King, pertencente ao corpus de pesquisa, demonstra como a paródia com forte 

teor contestatório é capaz de colocar uma marca mundialmente conhecida em xeque, a partir de 

pequenas modificações textuais.  

 

     

     Figura 38: Logomarca da rede de restaurantes Burger King.71 

 

 

                                                 
71 www.varejoshopping.blogspot.com Acesso: 22 jan 2011. 
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 A logomarca da rede mundial de fast food traz o nome da empresa Burger King dentro de 

uma ilustração com traços minimalistas, que sugere a imagem de um hambúrguer colocado sobre 

um prato. Para atacar essa corporação, modificou-se apenas duas letras: no lugar de se ler Burger 

King, o público passa a ler Murder King. Uma pequena troca vocabular que gerou novos e 

diferentes efeitos de sentido. Burger significa hambúrguer, enquanto murder significa 

assassinato. Aquele que se auto proferia “rei dos hambúrguers” passa a ser nomeado “rei dos 

assassinatos” pelos ativistas, numa menção ao desrespeito aos direitos dos animais pela rede.  

   

     

  Figura 39: Paródia antimarca em combate aos procedimentos do Burger King.72 

 

 Sant’Anna destaca que, “assumindo uma atitude contra-ideológica, na faixa do contra-

estilo, a paródia foge ao jogo de espelhos denunciando o próprio jogo e colocando as coisas fora 

do seu lugar ‘certo’” (2007, p.29). Note-se que, na marca da empresa, são utilizadas as cores 

amarelo, azul e vermelho. Na paródia também, porém há uma troca dos elementos gráficos 

apresentados com cada uma dessas cores. Enquanto, na logomarca da Burger King, a cor amarela 

está no círculo interno (que sugere um hambúrguer), a cor azul está no círculo externo (que 

sugere um prato) e o nome da empresa está na cor vermelha, na peça de contrapropaganda, essas 

cores são utilizadas sob outra lógica.  

 Na peça de buycott, o círculo interno se mantém, representando o hambúrguer. Entretanto, 

a cor azul vai para a tipografia com o nome da empresa, enquanto que - o que é mais importante - 

a cor vermelha é utilizada no círculo ao redor do hambúrguer, sugerindo não mais um prato, mas 

um rastro de sangue que se espalha e respinga sobre a exterioridade da marca. Pode-se interpretar 

esse círculo vermelho descontínuo como uma metáfora da condição do Burger King em relação à 

sociedade mundial contemporânea percebida pelos ativistas: uma empresa cercada pela violência 

contra os animais. 

                                                 
72 www.tenderlovingcake.blog.hu Acesso em 22 jan 2011. 
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 Há, aliás, em outros enunciados criados pelos prosumers, uma interdiscursividade 

recorrente ligada à memória da violência, do massacre e do sofrimento representada pelo signo 

indicial que é o sangue. Se, para o senso comum, onde há fumaça, há fogo, onde há sangue, há 

guerra, conflito, desrespeito, dor, terror, feridos e, muito provavelmente, morte. O cinema se 

utiliza bastante desse índice que é o sangue para apontar vários desses elementos em suas 

histórias. O gênero Terror é um dos que mais se valem de ilustrações, vinhetas e recursos gráficos 

variados que mostram o sangue como um sinalizador dos dramas vividos pelos personagens. 

Sexta-feira 13 é um desses filmes conhecidos no mundo inteiro há décadas, cuja memória 

discursiva está presente também em festas de adolescentes, grifes de roupas e acessórios para 

metaleiros, entre outros signos. 

 

     
 
  Figura 40: Cartaz de divulgação da conhecida série cinematográfica Sexta-feira 13.73 

    
 

                                                 
73 <www.musicaegamers.blogspot.com> Acesso em 22 jan. 2011. 
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   Figura 41: Cartaz de evento parafraseando a conhecida série cinematográfica.74 

 

 

 O sangue que mancha quem com ele se envolve, tanto denotativa quanto 

conotativamente, apresenta-se como um elemento pré-construído no discurso. São os pré-

construídos que permitem pensar e apreender o interdiscurso como traços de discursos anteriores 

que fornecem a "matéria-prima" discursiva, a qual se cola um efeito de evidência para o sujeito. 

A observação permite estabelecer um laço entre o efeito subjetivo ligado à linguagem e a 

produção de sentido no interior da formação discursiva. O efeito de pré-construído é o de uma 

distância entre o que foi pensado antes, em outro lugar e independentemente, e o que está contido 

na afirmação global da frase. É um traço de relação entre o discurso atual e o discurso já-lá. O 

discurso atual não é o que a imagem deixa ver, o sujeito não pára aí de encontrar o "impensado 

do pensamento." (PÊCHEUX apud MALDIDIER, 2003, p.48).  

 O sangue ao redor do hambúrguer resgata uma discursividade pré-construída e 

amplamente propagada pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o cinema, os 

                                                 
74 <www.iloveallstarz.blogger.com.br.> Acesso em 22/01/11. 
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jornais de cunho sensacionalista, como, por exemplo, o antigo Notícias Populares, famoso 

durante décadas, em São Paulo, por trazer muitas notícias e manchetes ligadas à violência, 

utilizando-se de tipografias em vermelho e menções ao sangue nas suas capas, além de fotos 

chocantes com pessoas baleadas e esfaqueadas sangrando. Esse enunciado traz um efeito de 

deformação e de deslocamento próprios da produções parodísticas. “Com o deslocamento, temos 

um elemento com a memória de dois” (2007, p.28). Um elemento com a memória de dois é o que 

se pode observar também na paródia feita para estimular o buycott igualmente à rede de 

restaurantes Kentucky Fried Chicken.  

 

     
   

  Figura 42: Logomarca da rede de restaurantes Kentucky Fried Chicken.75 

 

 A marca KFC está baseada na figura do seu fundador, um homem de idade, com cabelos 

brancos, simpático e bonachão, acima de qualquer suspeita. A paródia antimarca modifica essa 

logomarca, transformando a imagem camarada do senhor em um homem de expressão perversa, 

sórdida e demoníaca, que segura uma galinha visivelmente em apuros, respingada de sangue, 

presa pelos pés, de cabeça para baixo. Na paródia, o Coronel Harland Sanders ganha pequenos 

chifres iguais aos das representações do diabo, reconhecidas no mundo ocidental há séculos, 

através das imagens presentes no discurso religioso. Essa memória discursiva religiosa, inclusive, 

faz-nos reconhecer o demônio como um ser com chifres, de cor vermelha e com um rabo com 

extremidade em forma de seta. Assim, o sujeito falante compõe a imagem de seu interlocutor 

para dizer-lhe o que diz, podendo até mesmo antecipar o que ele pensará diante do que é dito. 

Dessa forma, o discurso consumerista é organizado antecipando contra-argumentações a seu 

                                                 
75http://www.campaignbrief.com/assets_c/2011/01/KFC_Col_logo-thumb-300x459-41138.jpg. Acesso em 22/01/11. 
 



 125

favor. Este jogo de dizeres no qual se manifesta o discurso da contra-propaganda, enquadra-se em 

um outro característico jogo: o de forças. Forças estas, presentes em toda e qualquer sociedade 

hierarquizada que promove contínuas antecipações de imagens. 

 

 

    
          Figura 43: Paródia criada para campanha anti KFC.76 

 

 

    
         Figura 44: Ilustração do demônio no discurso religioso.77 

 

 Há, na peça publicitária contrária ao KFC, portanto, uma subversão tanto no nível 

imagético quanto textual. O novo enunciado está respaldado na denúncia acerca das infrações 

associadas à rede americana. O enunciado Kentucky Fried Chicken, nome próprio da rede 

mundial de restaurantes, transforma-se em Kentucky Fried Cruelty. Onde se lia chicken, em 

                                                 
76 <www.secure.peta.org> Acesso em 22/01/11. 
77 <www.cristaodauniversal.com.br> Acesso em 27/01/11. 
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português, galinha, lê-se cruelty, que quer dizer, crueldade, também em português. Mais uma 

substituição de palavras que gera novos enunciados alicerçados em memórias recalcadas ou não-

ditas a respeito da empresa. O mecanismo que regula a argumentação presente nos discursos, 

quando analisados a partir dos postulados de memória discursiva, remete à compreensão de que 

os sentidos são escolhidos e presumidos por antecipação de interpretação, são produzidos por 

relações parafrásticas e disponibilizados para discursos futuros. Portanto, vê-se um sujeito capaz 

de deslocar-se, tornar-se observador, ao mesmo tempo em que diz, (de uma forma ou de outra) 

conforme intenciona na produção de efeitos no interlocutor.  

 No rosto do Coronel Sanders parodiado, há um efeito de luz e sombra muito utilizado no 

cinema expressionista alemão do início do século XX. Nosferatu é um dos filmes mais famosos e 

importantes desse movimento cinematográfico tão importante para a história do cinema mundial, 

sendo conhecido internacionalmente há mais de 70 anos. O efeito de luz e sombra, claro e escuro, 

aplicado sobre a cara do Sanders parodiado remete às figuras sombrias e más do Expressionismo 

alemão.  

 

 

    
 
          Figura 45: Take do filme Nosferatu, do cineasta alemão Fritz Lang.78 

  

 

 Suas sobrancelhas arqueadas lembram o demônio bem como lembram o personagem 

Nosferatu, o temido vampiro do clássico do cineasta Fritz Lang. Há um pré-construído no 

                                                 
78 <www.dickgraves.wordpress.com> Acesso em 22/01/11. 
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enunciado contradiscursivo que parece apontar também um certo lado vampiresco da rede KFC, 

que se utiliza dos animais para “tirar o sangue deles”, ferindo-os e abandonado-os à própria sorte 

após se aproveitar deles. 

 

    
   

      Figur 46: o vampiro Nosferatu ataca uma de suas vítimas.79 

   

 Conforme pontuado anteriormente, a memória discursiva se define, de modo geral, 

como uma espécie de “interdiscurso”, um saber discursivo que possibilita que as nossas palavras 

façam sentido. Isto ocorre porque algo fala antes, em outro lugar, de forma independente do 

discurso que é proferido na atualidade. O saber referido, acima, corresponde a palavras já ditas e 

esquecidas, mas que continuam presentes e nos afetam em sua qualidade de “esquecimento”.  

 Pêcheux categoriza os esquecimentos do discurso em “esquecimento número 1” e 

“esquecimento número 2 . No "esquecimento número 1", o sujeito "esquece", ou melhor, recalca 

que o sentido se forma em um processo que lhe é exterior. A zona do "esquecimento número 1" 

é, por definição, inacessível ao sujeito. O "esquecimento número 2" designa a zona em que o 

sujeito enunciador se move, em que ele constitui seu enunciado, colocando as fronteiras entre o 

"dito" e o "não dito", ou seja, aquilo que foi rejeitado (apud MALDIDIER, 2003, p.43). 

 Enquanto o segundo esquecimento remete aos mecanismos enunciativos analisáveis na 

superfície do discurso, o primeiro deve ser posto em relação com as famílias parafrásicas 

constitutivas dos efeitos de sentido. Não se deve se deixar levar, entretanto, pela aparente simetria 

entre os dois esquecimentos: a dominância do primeiro dá conta da condição de existência (não-

                                                 
79 <www.doamormau.blogspot.com> Acesso em 22/01/11. 
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subjetiva) da ilusão subjetiva, ao que Pêcheux chamou de "imposição-dissimulação" (apud 

MALDIDIER, 2003, p.43). 

A tentativa de apreender o interdiscurso se dá a partir da tentativa de perceber o esquecimento 

número 1, pois que o não asseverado precede e domina o asseverado. Na peça antimarca contrária 

à Nike, há um esquecimento número 1 que pode ser posto em relação parafrásica com o discurso 

religioso, que é um discurso constituinte, por isso mesmo muito forte, visto que não reconhece 

outra autoridade que não a sua própria e não admite qualquer outro discurso acima dele 

(MAINGUENEAU, 2006, p.33). 

 

    

         Figura 47: Peça de combate à marca Nike.80 
 

 A ilustração de um pequenino homem deitado, de braços abertos, completamente detido 

e oprimido por um grande tênis Nike, que parece ter vida e se mover como gente, reporta à 

famosa passagem bíblica de Davi e Golias conhecida no mundo inteiro: a história de um pastor 

de ovelhas que luta contra um gigante. O efeito de sentido criado pela sobreposição de um tênis 

Nike sobre o homem pequeno, indefeso e vitima de “um gigante”, busca reforçar a relação 

desigualdade entre uma empresa do porte da Nike e os trabalhadores que sofrem com as 

condições ilegais e inadequadas de trabalho. O tênis Nike parece imprimir uma força tão grande 

sobre o homem, que tenta escapar, com braços abertos e bem esticados, mas não consegue. Vê-se 

                                                 
80 <www.gatesapphireclass.blogspot.com> Acesso em 27/01/11. 
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que o tênis está inclinado a, mais ou menos, 45 graus, agitando de maneira voluntária e 

imputando uma grande força sobre o homenzinho. 

 

    
 
             Figura 48: Davi prestes a cortar a cabeça de Golias, de Michelangelo.81 
 

 

 É interessante notar que a luta bíblica entre Davi e Golias, conhecida há milênios, faz 

parte dos discursos do senso comum no mundo ocidental, de maneira tão forte e tão recorrente, 

que serve de memória discursiva para muitos enunciados. Entre eles, pode-se destacar a 

postagem, no dia 28 de fevereiro de 2009, da notícia sobre a final da Taça Guanabara no 

Campeonato Carioca de 2009, no Rio de Janeiro, com os times adversários Resende e Botafogo. 

O Botafogo é reconhecidamente um dos times mais famosos do Brasil, enquanto que o Resende é 

bem menor, mais pobre e pouco conhecido.  O blog do Resende Futebol Clube noticiava o 

“duelo” que se daria justamente entre Davi (o Resende), e Golias, (o Botafogo). No blog, há a 

ilustração dos personagens bíblicos reforçando o sentido de desigualdade existente entre os dois 

times, mas fazendo menção também ao fato de que Davi venceu Golias, apesar de ser mais fraco 

e ter menos condições favoráveis na batalha. 

 

                                                 
81 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Golias> Acesso em 22/01/11. 
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       Figura 49: Ilustração representa os personagens bíblicos Davi e Golias.82 
 

 

 No enunciado contrario à Nike, há uma opacidade em relação ao desejo de vitória que 

se esconde no discurso e que está relacionado ao final da história de Davi e Golias. No relato 

bíblico, o personagem menor e mais frágil vence o gigante. O desfecho da história é algo 

inesperado, pouco provável e que, no entanto, acontece e desfaz uma relação de poder antes 

inimaginável. É como se o discurso ativista no qual estão inseridos todos os enunciados 

relacionados ao consumerismo político trouxesse o desejo de ver se tornar realidade um 

acontecimento inesperado, pouco provável e capaz de desfazer uma relação de poder antes 

inimaginável: a vitória do humano sobre o capital. Chomsky é um dos pensadores da atualidade 

que reforçam o discurso engajado a favor das pessoas e contra o lucro.  

 
  Não existe hoje, mais do que antes, razão para crer que somos prisioneiros de leis sociais   
  misteriosas e desconhecidas, e não de decisões tomadas no seio de instituições sujeitas à    
  vontade humana – instituições humanas que devem enfrentar o teste da legitimidade e, caso   
  contrário, devem ser substituídas por outras, mais livres e mais justas, como já ocorreu tantas  
  vezes em outras épocas  (CHOMSKY, 2002, p.71). 
 
 

                                                 
82 Ilustração postada no blog resendefutebolclube.blogspot.com, representando a final do campeonato entre o 
Resende, pequeno time do Rio de Janeiro, e o Botafogo. Acesso em 22/01/11. 
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 O símbolo da Nike conhecido por swoosh assume, no discurso antimarca, a forma de uma 

letra V e ajuda a compor a palavra “slavery”, ou seja, escravidão. Há, no enunciado em questão, 

também a frase “Nike If The Shoe Fits!!!”, uma ironia com o fato da Nike produzir uma 

variedade significativa de tênis, alegando que haverá sempre um que lhe cairá bem. No 

enunciado apresentado, a expressão passa a convocar o público a uma tomada de decisão anti 

Nike. A frase “Nike se lhe cai bem” ganha um sentido diferente, não mais relacionado ao 

conforto do produto, mas ao desconforto causado por ele, social e moralmente, em função do 

desrespeito aos direitos dos trabalhadores em diversos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento.  

 Nas disputas de poder envolvidas nos confrontos enunciativos, não há enunciado livre, 

neutro e independente. Todo enunciado sempre faz parte de uma série ou de um conjunto, 

“desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se 

integra sempre em um jogo enunciativo, no qual tem sua participação, por ligeira e ínfima que 

seja”. (FOUCAULT, 2008, p.11). A peça de buycott à Coca Cola se utiliza de alguns elementos 

visuais já vistos nas peças contrárias ao Kentucky Fried Chicken e ao Burger King. A lata da 

Coca-Cola, uma das embalagens mais conhecidas do planeta, aparece rodeada por uma poça de 

sangue. Mais uma vez o pré-construído da violência participa do discurso antimarcas. Nesse caso, 

a associação da marca da empresa à morte fica ainda mais evidente por que, na mesma lata em 

questão, é possível ver uma lápide de cemitério desenhada. A lápide também pode ser 

considerada um signo indicial, apontando para o sentido da morte e largamente utilizada 

igualmente nos filmes de terror, como o sangue escorrendo. Esses signos visuais, capazes de 

serem decodificados em qualquer parte do mundo, são acompanhados pelo nome Killer Cola, 

que, em português, significa “cola matadora/assassina”, numa referência direta aos processos 

envolvendo assassinatos de trabalhadores dos quais a Coca-Cola Company é acusada. 

 Há ainda uma opacidade no discurso que está ligada ao fato da embalagem escolhida para 

compôr o texto discursivo ser uma lata. Sabe-se que a Coca Cola Company trabalha com diversos 

materiais para envasar as bebidas que fabrica: alumínio, vidro e plástico. Uns retornáveis, como 

as garrafas de vidro, outros descartáveis, como as latas de alumínio da Coca-Cola. É possível 

pensar no fato de que a lata foi escolhida como veículo de protesto contra a empresa pelo fato de 

simbolizar a descartabilidade, nesse caso não das embalagens, mas das pessoas. O uso da paródia 

está presente nesta peça com a subversão do nome da empresa um novo efeito de sentido criado a 
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partir dessa modificação. A utilização da tipografia clássica e singular do refrigerante mais 

conhecido do mundo acentua o impacto da mensagem. 
 

   

     
 

  Figura 50: Paródia se utiliza da tradicional lata de Coca-Cola.83 

 
    
 As peças analisadas compõem um discurso cujo funcionamento dominante é polêmico. 

Para Orlandi, o discurso polêmico é aquele em que “a polissemia é controlada, o referente é 

disputado pelos interlocutores, e estes se mantêm em presença, numa relação tensa de disputa 

pelos sentidos” (2003, p.86). Configura-se como uma prática de resistência e afrontamento dentro 

de um arquivo que os apresenta como acontecimentos e coisas. 

 
   Essa materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa faz aparecer o  
   enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas  também como um objeto 
   entre os que os homens produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam,  
   combinam, decompõem, recompõem, eventualmente destroem. Ao invés de ser  
   uma coisa dita de forma definitiva – e perdida no passado, como a decisão de uma 
   batalha ou a morte de um rei -, o enunciado, ao mesmo tempo  que surge em sua 
   materialidade, aparece com um status, entra em  redes, se coloca em campos de  
   utilização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se integra em  
   operações e em estratégias onde sua identidade se mantém ou se apaga.   
   (FOUCAULT, 2008, p.118-119) 
 

                                                 
83 <www.bristol.indymedia.org.uk>Acesso em 22/01/11. 
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 Há, nesse conjunto de enunciados, uma positividade, ou seja, um a priori histórico, que 

define um campo “em que, eventualmente, podem ser desenvolvidas identidades formais, 

continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos.” Foucault define esse a 

priori como “uma condição de realidade para enunciados” (idem, p.144)  

 

   Entre a língua que define o sistema de construção das frases possíveis e o corpus 
   que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo define um nível  
   particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados  
   como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao  
   tratamento e à manipulação (idem, ibidem, p.147)  
 

 A positividade do discurso ativista antimarcas situado no consumerismo político – que 

circula, amplamente, na rede mundial de computadores na atualidade - existe como um antídoto 

ao discurso hegemônico capitalista, confrontando-o, questionando-o, combatendo-o e, muitas 

vezes, fragilizando-o. Abre outras perspectivas relacionadas às marcas, além daquelas 

apresentadas pela propaganda institucional, reconhecida por sempre destacar o lado belo e bom 

das empresas, escamoteando pontos de tensão existentes entre essas corporações e alguns grupos 

sociais dentro do sistema-mundo capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  
      

  “Discurso e ação são as modalidades em que  
os seres humanos se apresentam uns aos outros  
não como objetos físicos, mas como homens”.  

        
                   H.Arendt, Vita activa 
 

Acontecimentos recentes, como as manifestações das camadas populares contra os 

regimes ditatoriais no Egito e na Líbia84, cujos participantes, conectados em rede, disseminaram 

informações a favor dos direitos humanos, através das novas mídias sociais como o Facebook, 

parecem reforçar a afirmação de Wallerstein de que uma era de turbulências caóticas nos planos 

econômico, político e cultural (in CHESNAIS et al., 2003, p.91) está em curso. O sistema mundo 

capitalista, cujas raízes históricas estão no século XVI (WALLERSTEIN, 2003, p.18), constituiu-

se sobre o princípio da desigualdade sócio-econômica, aprofundada com o Neoliberalismo e a 

globalização, na segunda metade do século XX. No entanto, legitimou-se a partir do discurso 

universalista, amplamente difundido através dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 

propagados pela Revolução Francesa. Wallerstein afirma que “a ideologia liberal propunha que 

fossem protegidos os considerados direitos humanos básicos, mas, na prática, essa proposta 

sempre se referia a uma minoria da população” (idem, p.37).  

No século XIX, temas como nacionalismo, etnicidade, racismo e machismo ganharam 

força com a consolidação dos estados nacionais e evidenciaram aspectos importantes e 

subjacentes à geocultura (idem, p. 32). Esses temas, aparentemente, destoam do liberalismo, cujo 

discurso é universalista. Mas têm, na verdade, uma relação simbiótica com ele, visto que, para o 

sistema capitalista funcionar, é preciso, ao mesmo tempo incluir e excluir cidadãos.  

O nacionalismo funciona como o protesto dos oprimidos contra os opressores, entretanto 

serve também como o instrumento usado pelos opressores contra os oprimidos. A cidadania 

assegura privilégios e os privilégios são protegidos para não incluírem todos. “O que a cidadania 

fez foi transferir a exclusão de uma pessoa através de uma evidente barreira de classe, e excluí-la 

através de uma barreira nacional e oculta” (idem, p. 32-33).  

                                                 
84 Fatos acontecidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. 
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Por conseguinte, o nacionalismo, a etnicidade, o racismo e o machismo representam uma 

justificativa ideológica para o imperialismo, com a desvalorização de determinados cidadãos em 

relação a outros a partir da sua nacionalidade, etnia, raça ou sexo. Alguns poucos teriam uma 

espécie de “supercidadania” em detrimento de outros, em número bem maior, porém menos 

privilegiados. “A combinação do nacionalismo, do racismo e do machismo existia para definir as 

fronteiras que separavam os incluídos dos excluídos” (idem, p.38).  

Desde a metade do século XIX, a ideologia do liberalismo vem sendo a geocultura global. 

O liberalismo global propunha reformas e melhorias sociais, além de uma diminuição progressiva 

da polarização social e econômica do sistema mundial capitalista. Entretanto, nos últimos vinte 

anos, o fosso da desigualdade continuou a aumentar, levando a uma descrença da maioria da 

população na capacidade do próprio sistema de equacionar essas questões históricas e melhorar a 

condição de vida “para todos” (idem, p. 65-66).  

 Ao longo do século XX, o discurso liberal, então, foi rebatido e contestado pelo discurso 

ativista a favor dos direitos humanos. A palavra exerceu e continua a exercer seu papel político, 

evidenciando sua capacidade de transformação social tanto quanto a própria ação. Arendt afirma 

que é, através das palavras e dos atos, que os seres se inserem no mundo humano. E que essa 

inserção é como um segundo nascimento, quando se assume e se confirma, de fato, a 

originalidade e a singularidade do aparecimento físico dos seres humanos. Não é imposto pela 

necessidade, como o labor, nem regido pela utilidade, como o trabalho. Pode ser estimulado, mas 

não condicionado pela presença do outro. Seu impacto do fato de que surge da iniciativa própria 

de cada um (1981, p.189-190). 

 O ativismo presencial do século XX confrontou o discurso liberal universalista promovendo 

um contradiscurso calcado em fatos históricos e acarretando importantes transformações sociais. 

A segunda metade do século XX correspondeu ao terceiro ciclo de afirmação dos direitos 

humanos, expresso na revolta e no inconformismo advindos da percepção de que “o caráter 

universal contido na tradição dos direitos humanos não havia ainda se concretizado de fato” 

(MONDAINI, 2008, p.141)  

 Nessa conjuntura, a primeira década do século XXI acolheu a transformação da internet em 

palco de inúmeras manifestações ativistas, com uma capacidade de mobilização dos cidadãos do 

mundo inteiro exponencialmente maior do que antes. A cibermilitância se configurou a partir de 

comunidades ligadas em rede em torno de causas relacionadas tanto aos direitos humanos quanto 
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aos direitos dos animais e até mesmo do meio ambiente, com a ecomilitância. Como circulam 

livremente na rede, essas idéias e opiniões “passam a disputar a hegemonia, buscando a maior 

propagação possível para adquirir um status de reconhecimento pelo maior número possível de 

pessoas” (FELICE, 2008, p.28). 

 As tecnologias digitais possibilitaram que o consumidor também seja produtor de toda sorte 

de conteúdos audiovisuais, captando e editando imagens e sons, criando e co-criando mensagens, 

postando suas idéias, opiniões e produções na rede mundial de computadores com muita 

facilidade com baixo, ou nenhum, custo. A figura do prosumer reconfigurou o universo da 

comunicação e do marketing, transformando a relação de forças existente até então entre aqueles 

que detinham os meios de comunicação e aqueles que apenas consumiam as mensagens através 

dos meios massivos. 

 Dentro dessa perspectiva, vê-se o sistema-mundo capitalista globalizado, constituído por 

corporações transnacionais, que ambicionam a expansão de seus lucros, entre outros aspectos, 

pela expansão dos mercados consumidores. Para isso, as grandes marcas globais investem cifras 

vultosas em publicidade para se tornarem desejadas por um público cada vez maior no mundo 

inteiro. O consumerismo político surgiu, nesse contexto, como uma forma de ação política que 

atinge o sistema capitalista no seu ponto vital: o lucro. A partir do boicote a determinadas 

empresas e marcas – o buycott - os consumidores se posicionam a favor ou contra as ações dessas 

corporações em um exercício de cidadania que se dá na esfera do próprio consumo.  

 Por mais que exista uma grande força transformadora na atitude dos prosumers, fazendo 

circular seus discursos ativistas através da internet, dentro de um contexto de consumerismo 

político, essa não é capaz de modificar profundamente o sistema-mundo capitalista. O discurso 

cibermilitante, entretanto, consegue incomodar as corporações hegemônicas e, às vezes, 

modificar algumas de suas condutas por atingir suas marcas, maculando a imagem que seus 

públicos-alvos têm delas. Como aconteceu, por exemplo, no caso da mudança dos procedimentos 

dos fornecedores da rede Burger King após as exigências insistentes da Peta e a ampla adesão dos 

consumidores no boicote à segunda maior rede de fast food do mundo. 

 Como o discurso publicitário é um discurso estratégico por excelência busca persuadir os 

consumidores para as qualidades de uma determinada marca ou produto a fim de gerar lucro para 

as empresas. Sendo assim, as paródias de que o discurso antimarca se constitui, na maior parte 

das vezes, ganha força pelo fato de que se apropriam do próprio discurso das marcas para 
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subvertê-lo a favor das idéias e das causas que os consumidores conscientes defendem. Como 

uma espécie de arquiinimigos, o discurso publicitário e o discurso ativista lutam, politicamente, 

pelos poderes e saberes ligados à manutenção do status quo neoliberal global ou à sua crítica. A 

ordem do discurso publicitário, portanto, exclui os aspectos destacados pelo discurso ativista, 

procurando manter na sua exterioridade as facetas menos louváveis das empresas em relação a 

questões morais, sociais e éticas.  

 De acordo com Foucault, os discursos são práticas descontínuas, “que se cruzam, por vezes, 

mas também se ignoram ou se excluem” (2004, p.52-53), por conseguinte, é possível concluir 

que, se o discurso antimarca dos prosumers não consegue modificar a ordem do discurso da 

propaganda, ele é capaz, entretanto, de chamar a atenção do público para aspectos opacos das 

marcas, preocupando as corporações transnacionais globais e levando-as a revisarem algumas de 

suas posturas. Essa dinâmica reafirma a possibilidade dos consumidores, com suas palavras e 

ações, interferirem na sociedade e no sistema-mundo em que vivem, evidenciando a força mais 

do que nunca dos seus micropoderes. 
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