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RESUMO 

Este artigo propõe reflexões acerca dos mecanismos midiáticos convocatórios inseridos na 

publicidade contemporânea que busca estimular a participação da audiência em suas 

estratégias. Para tal intento, uma campanha contendo o Conteúdo de Marca Audiovisual como 

peça regente será analisada à luz dos estudos das emergentes configurações comunicacionais 

da atualidade (DONATON, 2007; COVALESKI, 2010; GRACIOSO, 2010), das dinâmicas 

presentes nas redes sociais digitais (LÉVY, 1999; LEMOS, 2003; SANTAELLA, 2003) e da 

teoria semiótica de linha francesa (GREIMAS  e COURTÉS, 2008; BARROS, 2005).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Convocações Midiáticas; Participação da audiência; Conteúdo de 

Marca Audiovisual; Entretenimento.  

 

 

 

Cenário comunicacional em transformação 

Na contemporaneidade, acompanhamos a franca evolução das mídias, das tecnologias 

que as cercam e das práticas de comunicação estabelecidas a partir das suas possibilidades de 

interação. É possível identificarmos mudanças na forma como os indivíduos se relacionam 

entre si, como interagem com as plataformas midiáticas e, principalmente, como pleiteiam 

diálogos com as marcas.  

O fluxo unilateral adotado por décadas pelos meios de comunicação tradicionais está 

sendo paulatinamente substituído por uma interlocução, no mínimo, bilateral, visto que os 

fluxos comunicacionais se estruturam hoje por vias múltiplas, de forma síncrona ou 

assincronamente, caracterizando a emergência de uma cultura de natureza cada vez mais 

participativa.    

É importante ressaltar, porém, que as consequentes transformações culturais que nos 

são apresentadas não podem ser atribuídas unicamente ao advento desses novos suportes 

tecnológicos, a exemplo dos celulares inteligentes, computadores portáteis e leitores 
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eletrônicos. São, na verdade, reflexos dos tipos de signos que circulam nesses meios, dos tipos 

de mensagens e processos de comunicação que neles se engendram, pois estes são os 

verdadeiros responsáveis não só por moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres 

humanos, mas também por propiciar o aparecimento de novos ambientes socioculturais 

(SANTAELLA, 2003).  

Segundo Jenkins (2009, p.387), estamos vivenciando uma "fase durante a qual os 

entendimentos sociais, culturais, econômicos, tecnológicos, legais e políticos dos meios de 

comunicação se reajustam em face de uma mudança que produz ruptura".  E diante 

desse cenário comunicacional complexo e fluido, também marcado pelo apagamento das 

barreiras associadas às dimensões linguísticas e estéticas dos conteúdos midiáticos, novas 

estratégias publicitárias estão sendo delineadas, a exemplo do Conteúdo de Marca (Branded 

Content). A proposta é baseada no entrelaçamento sinérgico entre marca e entretenimento, ou 

seja, na "publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento, tornado-se, 

dessa forma, apta à interatividade e suscetível a ser compartilhada". (COVALESKI, 2010, 

p.24). Videoclipe, show, evento, jogo, dicas de culinária e beleza, roteiros de viagem e 

gastronomia ou qualquer outro assunto de interesse da audiência pode ser transformado em 

projeto publicitário, de acordo com esse conceito. O próprio anunciante toma a iniciativa de 

produzir conteúdo para divertir / entreter e, ao mesmo tempo, criar um vínculo mais afetivo e 

engajado com o target. 

Essa ideia é alicerçada e ampliada a partir do que Gracioso (2007) nomeou de “As 

Arenas de Comunicação com o Mercado” ao entender que estas disponibilizam espaços 

específicos e peculiares para a ampla oferta dos conteúdos produzidos pelas marcas. Ou seja, 

situações que atraem as massas e que, como ressalta o autor, incluem a música, o esporte, o 

mundo da moda, feiras e eventos, o mundo digital etc.  

Dentre as diversas manifestações do Conteúdo de Marca para promover uma 

aproximação efetiva entre marca e audiência, as produções audiovisuais de curta duração 

apresentam-se como formatos especialmente promissores devido aos seus peculiares recursos 

sensoriais e narrativos para a apresentação de diferentes personagens e seus papeis funcionais 

e sociais - ou papeis temáticos, como postula Landowski (2014) em sua abordagem 

sociossemiótica. As particularidades de sua natureza constitutiva - combinação de texto, som 

e imagem para a exibição de uma história ou situação original patrocinada pela marca - e sua 

dinâmica de circulação, pautada pelo consumo espontâneo e pela possibilidade de 



 

compartilhamento e socialização possibilitam processos de identificação e empatia evidentes 

e, por isso, têm sido acionadas de forma recorrente
3
. 

 E para propiciar a investigação acerca dos mecanismos convocatórios para promover a 

participação da audiência, o presente artigo enfocará uma produção audiovisual patrocinada 

com inspiração videoclíptica.  

 

Entrelaçamento entre publicidade e entretenimento 

 Com o crescimento acelerado das grandes cidades e do ritmo alucinante das transações 

e relacionamentos entre os indivíduos – adventos característicos da contemporaneidade, a 

otimização do tempo passou a ser ainda mais valorizada. As horas de tempo livre ganharam 

mais importância e, atualmente, geram novas expectativas diante de sua escassez. Assim, a 

busca por experiências únicas e marcantes pautadas pela justificativa autoindulgente do “eu 

mereço” começa a ganhar cada vez mais adeptos, e a transformar-se em ponto de 

convergência entre os anseios dos consumidores e os objetivos das marcas.  

 Nesse sentido, temos acompanhado com frequência uma associação íntima entre os 

esforços publicitários e os atrativos do entretenimento.  

A etimologia da palavra entretenimento, de origem latina, vem de inter (entre) e 

tenere (ter). Em inglês a evolução da palavra entertainment significa “aquilo que 

diverte com distração e recreação” e “um espetáculo público ou mostra destinada a 

interessar e divertir”. (TRIGO, 2003, p.32). 

 

Como os próprios significados revelam, o entretenimento é uma atividade que 

normalmente é realizada nos intervalos de uma obrigação cotidiana. E por isso, comumente 

está ligado aos momentos de distração e recreação, proporcionando assim, uma atmosfera de 

diversão e relaxamento para quem tem a oportunidade de desfrutá-lo. Como também aponta o 

autor, trata-se de “algo novo que emerge em novas formações sociais e tem a ver com prazer, 

com a valorização do hedonismo, do ócio e do tempo enquanto valor cada vez mais 

significativo para as pessoas.” (p.150).  

 Dessa forma, qualquer iniciativa que preze pela efetiva participação do consumidor - 

seja de ordem cognitiva ou ligada à noção de agenciamento
4
 - incorporará recursos que 

estimulem o consumo estésico de alguma forma.  

                                                           
3
 Em previsão realizada pela multinacional Cisco Systems, no ano passado, até 2019 o consumo de vídeo online 

será responsável por 85% de todo uso da internet no mundo. Disponível em: 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-

paper-c11-481360.html.  

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html


 

[...] com a noção de estesia, passou-se então a considerar, nos horizontes da 

semiótica, um tipo de sentido produzido pelo modo como nós nos relacionamos 

com a própria “presença” dos objetos, seja este uma obra de arte, um 

acontecimento cotidiano, o corpo, o discurso de um outro sujeito. (FECHINE, 

2008, P.94). 

 

O ato de propagar informações visando consciência ou mudança no comportamento do 

consumidor recebe novos reforços ao agregar os recursos do entretenimento. A publicidade 

híbrida, como postula Covaleski (2010, p.20), “paradoxalmente - ganha sobrevida quanto 

mais deixa de se parecer consigo mesma; quanto menos faça uso dos elementos tradicionais 

que constituem o discurso publicitário convencional”. E normalmente, “apresenta-se, de 

forma crescente, inserida e camuflada no entretenimento; travestida de diversão, mas não 

destituída de sua função persuasiva, mesmo que dissimulada”.  

 Ao entrar em contato com esse formato comunicacional, o espectador tende a receber 

a mensagem de forma menos receosa, pois existe uma predisposição para o aceite do 

conteúdo, já que o mesmo frequentemente é de seu interesse. E as barreiras construídas pela 

publicidade tradicional, que historicamente se apresentou como um conteúdo que interrompia 

o entretenimento são quebradas ou, pelo menos, reduzidas, tão somente porque agora é ela (a 

publicidade associada à marca) que oferta a recreação. 

 Com o surgimento da internet e dos dispositivos móveis, a gama de opções de 

interação e diversão foi ampliada. Ao lançar mão dos recursos narrativos e sensoriais dos 

novos meios de comunicação, a publicidade foi transformando seu apelo: da intrusão para o 

convite. Se antes era tida como empecilho ou “mal menor” para os espectadores de um 

programa de televisão ou internautas durante a leitura de uma matéria num portal, agora serve 

de interesse e motivo de engajamento. Formatos inovadores e segmentados, na maioria dos 

casos, acendem a curiosidade e a vontade de compartilhamento no ambiente digital, como é o 

caso do Conteúdo de Marca Audiovisual.  

 O simples fato de conhecer as novas propostas das marcas, num primeiro momento de 

exposição, torna, muitas vezes, o receptor em uma espécie de autoridade no quesito 

atualização. E daí para o compartilhamento em massa é muito mais rápido. Prova disso são as 

ações virais que não promovem, de imediato, as qualidades técnicas ou os atributos dos 

produtos, mas antes ofertam algo diversional, lúdico, afetivo e, consequentemente, atrativo. 

Em outras palavras: um conteúdo digno de ser compartilhado ou coenunciado.  
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Ambiente digital e cultura participativa 

 Desde o surgimento dos primeiros meios de comunicação, a audiência procurou 

manter um diálogo com os produtores de conteúdo. Leitores de jornais utilizavam as 

conhecidas “cartas do leitor” para exprimirem suas opiniões, ouvintes telefonavam para as 

rádios para solicitar músicas de sua preferência ou tecer algum comentário sobre o tema que 

estava sendo debatido e telespectadores votavam em seus candidatos prediletos em programas 

de calouros. Sempre foi patente a necessidade de expressão dos receptores e, à medida que os 

suportes midiáticos foram incorporando mais ferramentas tecnológicas, essa comunicação de 

mão dupla foi ganhando força, como pode ser conferido com a atual realidade dos meios 

digitais.  

As possibilidades de interação em larga escala oferecidas pela internet são um marco 

para as práticas relacionadas à transmissão e ao consumo de conteúdo, bem como ao 

estabelecimento de diálogos com caráter mais bidirecional.  

Com o intuito de compreender as passagens desse processo de transformação 

comunicacional, Santaella (2003) chegou a categorizar as formações socioculturais que 

antecederam a atual cibercultura – culturas oral, escrita, impressa, de massas, das mídias – e 

destacar que a coexistência dessas duas últimas teria preparado nossas expectativas e 

comportamentos para a adoção dos meios virtuais, ou seja, da cultura digital, segundo a 

autora. Diferentemente de alguns autores, que consideram o momento midiático atual uma 

continuidade da comunicação massiva, a autora identificou um importante período de 

transição intitulado “cultura das mídias”.  

Esse período seria marcado pelo surgimento de mensagens híbridas e equipamentos 

capazes de reproduzir conteúdos ligados à cultura do disponível e do transitório, como 

fotocopiadoras, walkmen e videocassetes. E, principalmente, inauguraria um tipo de 

comportamento bastante celebrado na contemporaneidade – o consumo midiático 

individualizado.  

Essa personalização baseada na busca dispersa, não linear e fragmentada da 

informação passou a ser a essência da vigente cibercultura. Alguns teóricos (LÉVY, 1999; 

LEMOS, 2003) também a enxergam como a organização social que tem como característica 

principal a liberação do polo produtor e emissor de mensagens, e a capacidade de remodelar a 

postura dos antigos espectadores midiáticos a partir das possibilidades trazidas pelos recursos 



 

digitais. Tais atores, diante dessa nova dinâmica interacional, são os responsáveis pela 

geração e distribuição de bens simbólicos.  

Como postula Murray (2003), esses meios digitais, dotados de características 

peculiares como interatividade, imersão, agência e transformação alteram significativamente 

a relação entre os produtores e receptores da ação midiática. Nesse ambiente propício a um 

diálogo mais amplo, emergem práticas de uma cultura participativa, configuração marcada 

por uma interlocução mais democrática e menos impositiva. 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre 

produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, 

podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um 

novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 

2009, p.30). 

 

Essa mudança na recepção das mensagens possui implicações na maneira de pensar as 

novas formas de comunicação, pois o formato unilateral, adotado por décadas pelos 

produtores midiáticos, está cedendo espaço para uma nova organização pautada pela 

colaboração e pelo partilhamento. Segundo Oliveira (2013, p.244-245), a transitividade ou 

intransitividade dos dispositivos enunciativos, ao mesmo tempo em que define, condiciona as 

posições dos sujeitos da enunciação (enunciador e enunciatário) no processo interacional. A 

transitividade, nesse caso, pressupõe deslocamento de posições enunciativas, negociação e 

reciprocidade evidentes. Esse cenário de plena intercambialidade de papeis ainda está por vir 

na comunicação publicitária, mas é inegável os avanços dialógicos em andamento.  

Antes de prosseguirmos, é importante ressaltarmos que essa participação possui um 

papel dúbio nesse processo de construção persuasiva: se por um lado pode representar uma 

premissa para a concretização de algumas estratégias publicitárias, reforçando a mensagem do 

enunciador; por outro, pode oferecer riscos do ponto de vista discursivo ao possibilitar a 

produção e o compartilhamento de conteúdos dissonantes e polêmicos, maculando assim, a 

imagem das marcas. Porém, devido ao enfoque do presente artigo e à limitação de páginas, 

essa discussão sobre riscos discursivos será melhor aprofundada em outro momento. 

 

Mecanismos convocatórios do Conteúdo de Marca Audiovisual 

Na contemporaneidade, os esforços de planejadores, criativos e produtores de 

conteúdo não se restringem à seleção dos tipos de discurso, linguagem e representações 

sociais que estão colocando em circulação para apreciação – e possível – adesão da sociedade. 



 

No intuito de engajar emocional e digitalmente seus interlocutores, as estratégias de marca 

estão reservando-lhes um maior protagonismo em sua enunciação através de processos 

convocatórios de diferentes ordens – desde o convite sutil presente nas entrelinhas da 

narrativa até o apelo mais direto, contendo inscrição e recebimento de materiais da audiência.  

Essa convocação, por sua vez, está alinhada aos princípios de visibilidade presentes 

nas atuais expressões midiáticas dos indivíduos. Seja a visibilidade pessoal, que busca 

popularidade e reconhecimento individual ou a visibilidade de causas e temas que importam 

para os envolvidos, configurando o desejo de tornar algo visível para o outro, para a 

coletividade. Se as instituições estão interessadas em estabelecer uma relação mais próxima 

com seus consumidores, esses também estão imersos em condutas e modos de ser e viver que 

valorizam esse tipo de “contrato”. 

A massiva exposição pública desses indivíduos e a noção de agrupamento social 

reforçam os deslocamentos apontados por Fernanda Bruno (2013) no tocante às 

transformações ocorridas em relação à visibilidade, ao confrontar Modernidade e 

contemporaneidade:  

O primeiro diz respeito a uma reconfiguração topológica da  subjetividade, cujo 

foco de investimentos e cuidados se desloca da interioridade, da profundidade e da 

opacidade para a exterioridade, a aparência e a visibilidade. O segundo 

deslocamento, vinculado ao  anterior, concerne a mudanças no estatuto do olhar do 

outro. Mudanças que reconfiguram as fronteiras entre público e privado, 

especialmente em ambientes comunicacionais marcados pela exposição do eu. 

(p.55). 

 

Ao vislumbrarem as transformações digitais promovidas especialmente pelo acesso à 

internet de banda larga, a partir dos anos 2000, e da posterior difusão ampliada dos 

dispositivos móveis, os responsáveis pela enunciação publicitária perceberam que a audiência 

poderia interagir de forma mais efetiva com seus conteúdos, e assim, passaram a investir em 

formatos que suscitassem uma maior participação de seus interlocutores.  

Dentro dessa lógica comunicacional pautada pela ampliação da interação, o Conteúdo 

de Marca Audiovisual constitui um formato promissor, pois diferentemente de um comercial 

pensado exclusivamente para a televisão – meio de comunicação consolidado e com um 

alcance previamente conhecido através de pesquisas de mídia, depende da adesão efetiva dos 

internautas para atingir metas comerciais mais significativas. A proposta híbrida pode até ser 



 

articulada aos benefícios massivos da televisão no momento de lançamento, como um teaser
5
, 

mas possui a prática do compartilhamento digital como uma premissa básica. Quanto mais 

pessoas forem envolvidas pela mensagem ou pela proposta, maior capacidade de propagação 

do conteúdo e, por consequência, maior exposição da marca.     

Para analisarmos como a convocação da participação da audiência é realizada no 

formato em questão, utilizaremos a semiótica de linha francesa como arcabouço conceitual e a 

campanha “A música junta”
6
, da Oi, como manifestação sincrética.  

O modelo teórico aplicativo desenvolvido por Greimas (BARROS, 2005) é importante 

por fornecer pistas acerca da transformação do sujeito a partir da manipulação, no nível 

narrativo; e revelar como a enunciação foi estrategicamente pensada para surtir tal efeito junto 

aos seus enunciatários a partir de escolhas deliberadas do enunciador, no nível discursivo.    

A Oi é uma empresa do segmento de telecomunicações e tecnologias da informação 

que oferece serviços de telefonia, internet banda larga e televisão por assinatura e que atua no 

Brasil desde 1998. A marca faz parte de um mercado pautado pela forte competitividade de 

ofertas e estratégias comunicacionais, ao lado da Vivo, da Tim e da Claro.   

Devido ao complexo mercado no qual está inserida, sua comunicação é marcada por 

inovações comerciais, por atitudes de ruptura em relação ao modelo de negócio empreendido 

na telefonia brasileira e pela convocação da participação da audiência. A Oi foi responsável 

por dar visibilidade ao movimento de desbloqueio dos celulares através da ação “Quem ama 

bloqueia”, em 2007, utilizando o humor como recurso persuasivo, por exemplo. Na ocasião, 

os consumidores eram convidados a enviar vídeos cantarolando a canção da campanha para 

participar da competição intitulada “Show de micalouros” e votar nas performances de sua 

preferência. Por fim, os inscritos foram agraciados com telefones desbloqueados e com as 

“algemas de ouro”, prêmio máximo ofertado.  

No ano passado, atenta ao consumo midiático multiplataforma e colaborativo presente 

na programação televisiva, teve a iniciativa de patrocinar a atração X Fator, da emissora 

Band, e lançar a campanha “A música junta”.  

O programa selecionado é um reality show musical reconhecido internacionalmente 

por valorizar talentos e promover o engajamento digital do público junto aos artistas em busca 
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da realização de um sonho. Pensando em ampliar essa interação instaurada em torno da 

competição artística, a marca, juntamente com a agência de publicidade NBS, teve a ideia de 

lançar a estratégia “A música junta” entendendo que a música possui o poder de promover 

uma conexão especial entre as pessoas.  

A operadora telefônica propôs aos jurados Di Ferrero, Paulo Miklos, Rick Bonadio e 

Alinne Rosa a criação livre de uma música em conjunto, feita inteiramente pelo celular, 

utilizando os recursos que permitem a gravação e a posterior edição no aparelho. Com a 

composição pronta, o videoclipe, ou melhor, o Conteúdo de Marca Audiovisual, foi cocriado 

com a efetiva participação da audiência. A ação foi composta por três comerciais de trinta 

segundos para a televisão, inserções de marca dentro do próprio X Fator, interações no 

Twitter e onze narrativas para o Youtube contendo trechos do processo criativo e de produção 

da canção.  

Segundo o percurso gerativo de sentido proposto por Greimas (BARROS, 2005), 

podemos afirmar que a participação da audiência é resultado de um processo de manipulação 

empreendido pelo destinador da mensagem (o anunciante) a partir de um fazer fazer, no nível 

narrativo. Ou seja, o destinatário (o consumidor) foi estimulado a produzir conteúdos que 

reforçavam a mensagem publicitária a partir de sua vontade (que caracteriza a manipulação e 

o aceite do contrato) e da capacidade de manejar o aparelho celular para tal ação 

(performance). Esse tipo de relacionamento comunicacional é a tônica de todos os 

audiovisuais da campanha “A música junta”.  

Os enunciadores midiáticos, do marketing e da publicidade são sujeitos-supostos-

sabedores que convocam os receptores a uma experiência, fornecendo os saberes, 

na forma de mapas e receitas modalizadoras para as ações, homólogas aos livros de 

autoajuda. Modalizar significa motivar o destinatário da comunicação a ser alguém 

ou a fazer algo a partir de um querer, fornecendo a ele um saber e indicando o 

dever fazer. É claro que, para que a modalização se torne realidade, o destinatário 

tem que poder fazer aquilo. (PRADO, 2013, p.30). 

 

No nível discursivo, é possível percebemos que a conexão pessoal configura o mote ou 

“tema” da campanha e foi explorada através da representação do compartilhamento de 

experiências, a exemplo da elaboração de uma música em conjunto. Nesse sentido, o 

elemento sonoro já é reconhecido como detentor de tal poder pela sociedade, especialmente 

entre os jovens, ou seja, “a música junta”, como bem indica o nome da ação.   

Com o intuito de verificarmos os apelos convocatórios da estratégia, selecionamos três 

narrativas que exploram de forma mais enfática esses mecanismos: 1) “Agora é com você”, 



 

postado no dia dez de outubro; 2) “O projeto”, em três de novembro; 3) “O clipe”, em 23 de 

novembro.  

 

 

Figura 1 – Cenas dos vídeos “Agora é com você”, “O projeto” e “O clipe”.  

 

O primeiro vídeo caracteriza a convocação da participação da audiência propriamente 

dita – e de forma explícita, indicando o tipo de contrato a ser estabelecido entre as partes. O 

próprio título da produção – “Agora é com você” - reforça isso. A produção apresenta o ex-

Titãs Paulo Miklos solicitando a participação do destinatário de forma clara ao olhar 

diretamente para a câmera, instaurando um “tu” (o consumidor) no enunciado e direcionando 

o tipo de material que o espectador precisava produzir e enviar: “manda uns vídeos e umas 

fotos pra gente fazer um clipe”, palavras do músico. A proposta está em consonância com o 

entendimento de Shirky (2011) sobre a cultura participativa presente no ambiente digital.   

Algo que torna a era atual notável é que podemos agora tratar o tempo livre como 

um bem social geral que pode ser aplicado a grandes projetos criados 

coletivamente, em vez de um conjunto de minutos individuais a serem aproveitados 

por uma pessoa de cada vez. (p.15). 

 

O segundo apresenta Di Ferrero expondo os detalhes da ação de forma cronológica 

com o intuito de informar os espectadores que ainda não foram impactados e/ou reforçar o 

estágio atual da campanha para os que já conhecem “o projeto”. De forma semelhante ao 

primeiro, o músico olha diretamente para câmera no início da narrativa questionando se a 

audiência já conhecia a canção idealizada pelos jurados, e, logo depois, cenas da produção 

colaborativa são mostradas de forma a simular os bastidores do processo criativo. Nos 

segundos finais, o jurado argumenta que a produção coletiva já está em andamento e o 

resultado será exibido em breve. Essa fala, além de revelar uma escolha lexical específica – (o 

videoclipe) “tá ficando foda”, segundo percepção de Ferrero –, indica que já existe algum tipo 

de relação entre o conteúdo proposto pela marca e o público, majoritariamente jovem.  

O terceiro vídeo, por sua vez, exibe o resultado da convocação feita no início da 

campanha: aqui, tem-se o videoclipe produzido com a incorporação de fotos e vídeos 

enviados pela audiência. Essa etapa demonstra a recompensa que o internauta poderia 



 

desfrutar após ter empreendido esforço para produção do material e ter se engajado 

digitalmente com a marca. É importante ressaltarmos, que o anunciante teve o cuidado de 

introduzir, no início da produção, um agradecimento formal de Di Ferrero antes de apresentar 

a obra colaborativa. No dia 23 de novembro duas postagens foram feitas: essa versão 

contendo o agradecimento e outra, só com o videoclipe intitulada “Juntos, o clipe”. Essa 

duplicidade de postagens aponta para o caráter estratégico da campanha em relação à 

participação do público, pois o reconhecimento de Ferrero na primeira versão funciona como 

uma espécie de fechamento do ciclo comunicacional que se estabeleceu ao longo dos onze 

vídeos veiculados.  

 

Considerações finais 

Neste breve percurso investigativo, buscamos apresentar emergentes formas de 

comunicação publicitária que intentam encontrar o equilíbrio entre a satisfatória exposição de 

marca e o oferecimento de um entretenimento de qualidade para, assim, mobilizar 

afetivamente e efetivamente seus interlocutores através de distintos mecanismos 

convocatórios.  

Nesse sentido, o Conteúdo de Marca Audiovisual mostrou-se como um formato 

especialmente promissor. De acordo com trabalho anterior (SIQUEIRA, 2015), o modelo 

híbrido possui características que potencializam a convocação da participação da audiência: 

dialoga com o consumidor num momento de descontração ou recreação, diminuindo assim, a 

resistência habitual diante de uma publicidade; atende aos anseios de busca e descoberta da 

audiência, pois normalmente não é apresentado de forma impositiva; estimula a propagação 

espontânea da mensagem, dentro e fora do ambiente digital; passa a fazer parte da história de 

vida dos indivíduos (níveis discursivo e vivido), já que o próprio conceito de entretenimento 

pressupõe a vivência de uma experiência e, por fim, ajuda a construir o capital emocional, 

possibilitando o surgimento de defensores da marca. 

O processo comunicativo persuasivo está em fase de mudanças e a coenunciação é 

uma prática que tende a crescer devido à ampliação das conexões digitais propiciadas pelos 

dispositivos eletrônicos associados ao acesso à internet e ao comportamento emergente dos 

indivíduos. Como afirma Prado (2013, p.10-11), “no mundo contemporâneo há uma 

infinidade de enunciadores, que, além de informar e responder às demandas dos usuários, 

também nos convoca para programas específicos, apoiados em atividade e serviços oferecidos 

no mercado”. A participação da audiência, dessa forma, passa a fazer parte da estratégia da 



 

marca. É convocada, incorporada e visibilizada de forma sutil e mesclada com recursos 

lúdicos para assegurar a sensação de recompensa e prazer para os envolvidos. Segundo Castro 

(2014, p.66), na atualidade, "o grande produto seria a mobilização afetiva do consumidor e 

um objetivo é tornar indistintos trabalho e lazer nas dinâmicas do consumo".    

Há, portanto, uma homologia entre as necessidades oferecidas pelos tecnólogos de 

discursos e as satisfações buscadas pelos respectivos públicos. O capitalismo atual 

opera por tentativa e erro. Ele ouve compreensivamente seus públicos, adapta-se 

rapidamente, aprende a dialogar com eles, torna-se propositivo, adianta-se às 

necessidades, recua, estuda novamente o ambiente, assim por diante. Qualquer 

signo de diferença emitido na mais remota aldeia do planeta é rapidamente captado 

por um caçador semiótico e transformado em input de um sistema cognitivo, que 

apreende o caos semiótico e o transforma em tendência de moda, de vivência, de 

busca de futuro. (PRADO, 2013, p.12). 
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