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RESUMO: 

Estamos vivenciando um momento especial na indústria da comunicação causado pelos 

impactos inerentes à revolução digital resultante dos avanços tecnológicos oriundos dos 

países desenvolvidos, trazendo a este segmento a interatividade dos meios de comunicação. 

Este artigo aborda as transformações que ocorreram no mercado publicitário e os novos 

formatos de mídias disponíveis para o setor devido a digitalização e apresenta algumas 

reflexões para encarar o desafio que a propaganda vem passando na era digital. 
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INTRODUÇÃO 

Propomos uma contextualização do atual momento da publicidade para compreender 

como se situa a hibridização que acreditamos estar em curso, observando aspectos do 

mercado profissional, do processo comunicativo em transição e do próprio consumidor final, 

que enfrentam significativas transformações nestas épocas de rupturas de padrões, entre a 

propaganda tradicional e as suas novas configurações, e de evoluções de linguagens e 

formatos para, com isso, traçarmos um fio condutor que nos levará ao objeto de pesquisa 

deste artigo: o processo de hibridização da propaganda. 

As Ciências Sociais, em especial a Comunicação, têm se ocupado de estudar o que 

Itania Gomes (2009, p.2) refere como “embaralhamento de fronteiras de áreas 

presumivelmente distintas da cultura midiática, informação e entretenimento”. A 

pesquisadora reitera que novas configurações surgidas, referentes a neologismos como 

advertainment, branded content etc. – incluindo aí, também, o infotainment – denotam “a 

articulação entre as tecnologias da informação e da comunicação e a globalização da cultura 
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midiática”, processos que, a nosso ver, contribuem para a geração de novos produtos 

midiáticos. 

NOVAS CONFIGURAÇÕES PUBLICITÁRIAS 

Na contextualidade pós-moderna, de grande ênfase na cultura midiática, a publicidade 

tem assumido papel relevante, como um dos atores mais proficientes. Ora é criticada pela 

vulgarização da informação, ora, reconhecida pela promoção de conhecimento. De uma forma 

ou de outra, tem contribuído para as mudanças comportamentais e de consumo, em 

velocidade exponencialmente crescente. A publicidade, igualmente, tem sentido os efeitos de 

uma sociedade em transformação, e a ela também cabe se adaptar, transformar-se; por vezes, 

hibridizar-se. 

Um conceito recente, denominado Madison, Vine & Valley sintetiza bem o processo de 

hibridização entre três atores do ambiente mediático contemporâneo: o mercado publicitário, 

a indústria do entretenimento e as tecnologias interativas. A sigla MVV, como o conceito é 

por vezes mencionado, refere-se a três endereços: Madison Avenue, sede das corporações 

mundiais da publicidade, em Nova York; Vine Street, localização da indústria do 

entretenimento, em Hollywood; e Silicon Valley, região que é o berço das empresas de 

tecnologia e interatividade, na Califórnia. O conceito MVV representa o processo de 

hibridização, em uma mesma campanha de comunicação, de elementos e técnicas dessas três 

áreas, gerando, sobretudo, o que se conhece genericamente por branded contente – a 

publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento; e também, apta à 

interatividade e suscetível a ser compartilhada. 

Para Scott Donaton (2007), as configurações que bem abarcam o conceito MVV são: a 

publicidade de longo formato (infomertials); a integração de mensagens publicitárias em 

programas de roteiro fixo – como novelas, séries e filmes – e sem roteiro fixo – como 

programas de variedades e reality shows (product placement); programas realizados e/ou 

financiados por anunciantes (branded contente; braded entertainment); e, as ações 

publicitárias híbridas, especialmente as suportadas pelas mídias digitais: o entretenimento 

publicitário interativo. 

Mas, como toda atividade dinâmica e em constante transformação – para não dizer 

evolução ou adaptação evolutiva – a publicidade tem se mostrado atenta e aberta a se 

reinventar. O próprio vocabulário publicitário vem se enriquecendo, e temos como guerrilha, 

rumor, viral, emboscada, dentre outros, são cada vez mais populares; e estas novas 



 

configurações, a que remetem os neologismos, são rotineiramente praticadas. Estes novos 

vocábulos do jargão, por si só, geram a noção da multiplicidade de modos de se fazer a nova 

comunicação promocional e institucional dos anunciantes. E, evidentemente, há reflexos disso 

no processo de criação das peças e campanhas publicitárias, apresentando aos profissionais 

criativos constantes desafios e a necessidade de adaptação às recentes e inventivas formas de 

se comunicarem. Não só as táticas das ações comunicacionais têm evoluído como, 

principalmente, as técnicas dos processos criativos, agregando mais elementos, linguagens e 

subsídios de outros campos de conhecimento e de expressões artísticas. 

As interfaces comunicacionais estão cada vez mais presentes na rotina dos 

departamentos de criação das agências, inegavelmente. O processo criativo ainda se vale do 

brainstorming, da associação de ideias, da experimentação. Mas as fontes de informação, 

antes restritas e mais centradas no briefing e na pesquisa, passaram a ter, como componente 

protagonista, o repertório cultural do profissional de criação. As fontes nas quais este criativo 

busca inspiração passam por filmes, músicas, notícias, teatro, acontecimentos e personagens 

do cotidiano; e das artes em geral. E as aplicações deste crescente volume informacional se 

dão por meio de diferentes técnicas recorrentes, que vão da intertextualidade, com suas 

citações, alusões e estilizações; ao dialogismo, com paródias e paráfrases. E, como 

entendemos, sobressaem, agora, os processos de hibridização; de intersecções artístico-

comunicativas, passando por técnicas colhidas no campo das artes, como a bricolagem e os 

ready-mades. Muitos profissionais hoje, ao criarem publicidade, estão, por assim dizer, 

recortando, colando, montando e usando o “já pronto”, conforme conclui João Anzanello 

Carrascoza que, por analogia, associa seu pensamento ao conceito de rizoma, de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari (2008, p. 139): “as novas ramas culturais que geram outras ramas e, 

assim, o tecido cultural, com seu trigo e suas ervas daninhas, alastra-se por todas as direções”. 

E como nos lembra Denize Correa Araújo, a conceituação cabe muito bem ao discurso 

publicitário contemporâneo, pois 

 

Os textos artísticos não são os únicos neste procurar de representações capazes de 

refletir novas eras. Em uma análise simplista, pode-se dizer que os conceitos de 

Bakhtin sobre ´dialogismo´ e ´carnavalização´, a proposta de Deleuze e Guattari 

sobre o ‘ arbóreo’ e o ‘rizoma’, a ‘obra aberta’ de Umberto Eco, e a noção de 

‘intertextualidade’ de Julia Kristeva, convergem para o mesmo ponto: a ruptura das 

estruturas fixas, o desaparecimento do autoritarismo do autor, a libertação e 

interação de diferentes linguagens. (ARAUJO, 2000, p. 152). 

 



 

Em comunhão com esta visão, Clotilde Perez (2004, p. 119) entende “que a semiose 

artística está baseada na livre e movente interpretação, ou seja, há um desprendimento total de 

intenção”. E como destaca essa autora, “no caso publicitário, a semiose é orientada a um 

determinado objetivo, em que pese não ser fator de diminuição, ao contrário, apenas é 

revelador de um direcionamento”. Clotilde Perez não nega a existência de uma arte 

publicitária, mas a compreende – como nós – “no sentido da genialidade e da originalidade da 

criação, não nos seus objetivos”. O professor Luiz Celso de Piratininga complementa: 

[...] a publicidade, que elabora ou se apropria das técnicas que mais lhe convêm, 

entrelaça formas tradicionais de arte com as que lhe são características (em função 

dos seus próprios media) e prepara novas condições de existência nos 

consumidores que a recebem e que, por ela, têm alteradas sua visão de mundo, suas 

expectativas e seu comportamento pessoal, interpessoal e grupal. (PIRATININGA, 

1994, p. 73). 

 

Reflexos destas alterações apontadas por Piratininga se veem na crescente 

complexificação do ambiente mediático, que tem contribuído para gerar novas configurações 

comunicacionais, o que resulta em processo cada vez mais híbridos de expressão. Seja na 

comunicação massiva e massificada, nas redes sociais virtuais e interativas ou mesmo nas 

artes, em geral. Estudos sobre hibridismos culturais feitos por Canclini (2008) apontam para 

um ambiente em que nos deparamos com paradigmas comunicacionais que não se encaixam, 

quanto ao público atingido, nem no popular, nem no culto; tampouco no massivo. 

No mercado publicitário, agências e produtoras têm inovado para cativar o público, 

diante de um repertorio cultural cada vez mais diversificado do consumidor contemporâneo. 

Este como define Teixeira Coelho Netto (1999, p.123) é “uma espécie de vocabulário, de 

estoque de signos conhecidos e utilizados por um indivíduo”. O público-receptor atual, em 

vias de se tornar também um emissor, amplia e diversifica seu repertório cultural diante da 

proliferação de mídias e da convergência a que elas estão sujeitas. 

À medida que as fontes de informação se tornam acessíveis, os processos para a sua 

obtenção são agora mais complexos. Visualiza-se um cenário rizomático de caminhos a serem 

trilhados, referências a serem seguidas, conhecimentos a serem aglutinados. 

Poucos anunciantes hoje ousam prescindir das recentemente instituídas “novas 

configurações”, que vão da publicidade em jogos eletrônicos (advergames) aos anúncios 

inseridos em obras de entretenimento (product placement); do ato de anunciar em meio à 

espacialidade real e midiática na qual se encontra o público-alvo a ser atingido (ambiente 



 

media) ao espaço virtual idealizado pelo próprio potencial consumidor (interactive 

advertising). 

Os processos de criação e de produção da publicidade, a exemplo do que ocorre no 

ambiente midiático como um todo, também passam por um período de complexificação, pois, 

se as linguagens interagem, os consumidores se integram; inevitavelmente novos modelos 

híbridos surgirão. Já hoje, não seria exigir demais que o conhecimento e o repertório cultural 

do criador publicitário devessem ser tão diversificados, heterogêneos, multiculturais quanto 

está se tornando a publicidade em si, para assim se adequarem à nova cultura híbrida; para se 

comunicar com um novo público, cujo repertório também tende à hibridização. 

 

OS IMPACTOS DA REVOLUÇÃO DIGITAL NA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO 

As agências de propaganda dificilmente serão o que foram até hoje, em futuro não 

muito distante. Um inevitável processo de transformação da indústria da comunicação passou 

a impor novos modelos de negócio e os formatos anteriores começam a deixar de ter a 

eficácia que tinham, enquanto os novos ainda não se consolidaram. O setor, assim como 

inúmeros outros, enfrenta hoje, por um lado, a disrupção trazida por novas tecnologias vindas 

de indústrias conexas, por outro, a incerteza dos anunciantes, que declaradamente enxergam 

agora menor valor no que as agências oferecem hoje, pelo menos da forma como oferecem 

hoje. A rentabilidade nunca esteve tão baixa. Demissões se sucedem. Consolidações buscam 

salvar a parte possível dos legados. O setor sofre hoje o maior abalo da sua história desde que 

surgiu, no final do século XIX. 

Está difícil encontrar um líder do setor que discorde desse quadro, mais difícil ainda 

encontrar um deles que saiba como fazer para transformar sua agência para os novos tempos. 

Mudar com a profundidade que exige o cenário é desafio considerável. Como âncora a 

retardar as transformações necessárias estão as fontes de receita, que no Brasil se reduzem a 

poucas, sendo o BV (bônus sobre volume) a mais relevante dentre elas. É o BV que ainda 

paga a conta, notadamente dos grandes players, mas o horizonte aponta para um futuro em 

que ele perderá a força que tem. Fundamentalmente, porque os anunciantes tenderão a apertar 

esse cinto, exigindo mais transparência nas negociações com suas verbas. Mas também 

porque os grandes grupos de mídia que bancam esse jogo estão amargando transformações 

igualmente impactantes. Os veículos cortarão ou reduzirão consideravelmente o BV. As 

agências sentirão fortemente esse impacto. 



 

Entre manter-se falsamente equilibrados com o que ainda têm e ir em busca de novos 

modelos de negócio e de receita, os líderes do setor oscilam, uns mais que outros. Há os que 

buscam saídas, ainda que incertos do que devem encontrar. E há os que não conseguem se 

mover, por paralisia funcional, fruto da inércia de anos caminhando sempre na mesma 

direção.  

Circula no mercado, já desde o ano 2015, estudo promovido pela SINAPRO/PR 

(Sindicato das Agências de Propaganda do Paraná) em parceria com a FENAPRO (Federação 

Nacional das Agências de Propaganda), que tenta endereçar ao menos parte desses problemas. 

Foram ouvidos 160 empresários e altos executivos de agências de propaganda, em grupos de 

trabalho que se multiplicaram em todo o País, onde se discutiu o setor e seus desafios. E 

buscou-se criar saídas conceituais e de posicionamento para a crise. 

Textualmente, trechos do levantamento, concluem que vivemos em 

“um mundo de inovações constantes e complexidade crescente, onde o crescimento 

dos meios digitais fez os antigos monólogos entre marcas e consumidores virarem 

diálogos. E onde surgem sem parar novas e inúmeras formas de interação, 

desafiando as agências a descobrir todos os dias de que forma engajar 

consumidores às marcas que estão sob seus cuidados”. (MARCONDES, 2016). 

 

A pergunta a ser respondida foi: como podemos garantir a sustentabilidade da agência 

de propaganda hoje e nos próximos anos? 

Analisando mais profundamente a sua própria situação, as agências listaram seus 

problemas que são: 

 Pressão por novos modelos de remuneração; 

 Distanciamento do C-Level dos clientes; 

 Qualificação de profissionais inadequada para as demandas atuais; 

 Queda da atratividade da atividade junto a estudantes e novos talentos; 

 Baixa percepção de valor dos produtos mais preciosos da agência: inteligência, 

estratégia, criação e planejamento; 

 Agenciamento de mídia x geração de ideias; 

 Juniorização (tanto no cliente, como na agência); 

 Baixa coesão do setor; 

 Imagem deteriorada; 

 Modelo de atuação desgastado; 

 Perda de protagonismo e relevância; 



 

 Crise de identidade. 

 

Para fazer face a essa lista difícil de ler e de aceitar para si mesmas, as agências se auto-

propuseram a:  

 Desenvolver uma atuação mais sintonizada com o negócio dos clientes;  

 Para conquistar o respeito, a confiança e a interlocução dos principais 

executivos, é preciso falar a linguagem deles, conhecer seu negócio com 

profundidade;  

 Ir além do que simplesmente elaborar campanhas publicitárias;  

 Estar apta a fazer um diagnóstico preciso do problema ou oportunidade 

existente;  

 Performance é o nome do jogo atual;  

 Ser proativa e audaciosa e estar disposta a correr riscos com o cliente;  

 Estar apta a mensurar o ROI das ações criadas e praticadas;  

 Saber cobrar pela real entrega da agência;  

 Cobrar pela criação, planejamento, estratégia e também pelo sucesso alcançado 

pelas suas ações;  

 

Não necessariamente romper com o formato existente, mas estar pronta para criar novas 

formas de remuneração tais como: fee, time sheet, success fee, etc. 

O documento ainda aponta, adicionalmente, que as agências devem ter células de 

inteligência e laboratórios de inovação, mesclar publicitários com membros de outas 

disciplinas, agregar mais marketing à atividade, não focando apenas em comunicação. 

Há no mercado, brasileiro e internacional, indícios, pistas do que as agências deveriam 

fazer para mudar e se adaptar. Elas estão por todas as partes. No estudo da FENAPRO, nas 

manchetes da mídia do trade, em eventos e seminários mundo afora.  

Crítico é admitir que não basta conhecer e decifrar. É preciso rever profundamente a 

estrutura interna e, ainda mais importante, a mente corporativa das agências de propaganda. E 

isso não só não é nada fácil, como para muitas será, infelizmente, impossível. E algum preço 

será cobrado por isso. Algumas já estão pagando. 

Diante desse clima que está em plena ebulição, procurei reunir algumas considerações e 

modelos onde cada agência desenvolverá sua própria solução. O que deverá resultar num 



 

mercado mais diversificado em termos de posicionamento estratégico, aumentando a oferta e 

as alternativas aos anunciantes. Uma variedade certamente maior do que a de hoje, em que 

muito do que muitas agências oferecem é pura commodity indiferenciada. 

Entre as áreas de negócio e os serviços que as agências deverão passar a oferecer estão: 

 Consultoria de Negócios e de Posicionamento Estratégico: as grandes 

consultorias do mundo estão entrando fortemente no mercado de agências 

porque as agências deixaram durante anos esse flanco aberto. Agora é a hora de 

fortalecer a entrada do fundo do castelo, antes que o estrago seja irremediável. 

Oferecendo consultoria de negócios (entender o negócio do cliente, como aponta 

a FENAPRO) e aprofundar serviços de posicionamento estratégico, que hoje até 

são prestados, mas estão longe de atingir alto grau de excelência; 

 Consultoria de Brand e de Branding: esse segmento se separou do corpo da 

agência há anos e escritórios especializados ocuparam esse mercado, mas se a 

agência não cuidar da marca e do branding de seus clientes, vai cuidar do que? 

 Tech: as agências terão que se aliar a parceiros ou desenvolver skills de 

tecnologia, que envolvam disciplinas como as hoje em expansão Internet das 

Coisas, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, robótica, etc. Não é rocket 

science, são essas disciplinas aplicadas ao marketing. O modelo para isso é criar 

laboratórios específicos para esse fim; 

 Data: desnecessário dizer que data é o centro de toda a nova forma de 

abordagem do consumo e do consumidor. As agências terão que trazer para si 

esse conhecimento e a gestão desse universo. Não apenas contratando parceiros 

terceirizados para isso, como fazem hoje, mas incorporando talentos e estruturas 

que possam minimante, de dentro da agência, criar e coordenar as ações nessa 

área; 

 Prototipagem de Produtos: muitas agências nos EUA estão se especializando 

nisso. Não mais apenas desenvolvem campanhas para produtos dos clientes, mas 

propriamente criam os novos produtos para os seus clientes; 

 E-commerce: não dá mais para deixar a mais importante atividade online de 

vendas dos anunciantes na mão deles mesmos ou de terceiros especialistas, sem 

que as agências se responsabilizem não só pela gestão abrangente do e-

commerce, como também por aumentar as vendas nesse canal; 



 

 Conteúdo: uma vez mais aqui, escritórios de todos os portes e empresas conexas 

ao setor de publicidade ocuparam esse setor e não há qualquer razão para que as 

agências não atuem diretamente aí. Os clientes serão cada vez mais publishers e 

deixar que outros controlem essa produção é abrir mão de uma área 

estrategicamente valiosíssima para o marketing dos anunciantes; 

 Inovação e Startups: inovação é um método e um conhecimento, que gera 

soluções fora da caixa, para problemas já existentes ou novos problemas. Ela é 

uma prima mais inteligente e esperta do planejamento estratégico, porque 

enxerga mais longe e se adapta melhor a mudanças rápidas, como as que 

vivemos hoje. É preciso criar núcleos de inovação para assessorar o cliente em 

seus desafios de mudança. Nesse contexto, a aliança com startups vai passar a 

ser não apenas uma jogadinha de marketing para dizer que sua agência é 

moderna, mas uma atividade corrente na geração de novas soluções; 

 Realtime: incorporar ao cotidiano da agência as tarefas de tempo real que todos 

os clientes têm hoje e que terão cada vez mais. Gestão de lançamentos, 

administração de redes sociais, acompanhamento de performance de mídia e de 

vendas, etc. 

 

Esses novos formatos abrem o leque de receitas, como já apontado pela própria 

FENAPRO. Passam a fazer parte dessa nova lista a remuneração não só por atividades que as 

agências nunca cobraram, como criação e planejamento, como também novidades como a 

remuneração por time sheet no caso de desenvolvimento de soluções, success fee no caso da 

geração de receita de e-commerce ou de superação de metas de performance. Há ainda a 

remuneração pela concepção de novos produtos e seu design, e pela criação, produção e 

gestão de conteúdos. Atividades mais conceituais e estratégicas como as de consultorias e as 

que agregam inovação e novas tecnologias podem também ser cobradas através de modelos 

específicos. São muitas as novas possibilidades. 

E para os que acreditam que tudo isso é algo inatingível, ou invencionice, vale dar uma 

olhada no site da R/GA (www.rga.com). Ela oferece todas essas atividades e mais algumas, 

porém nenhuma é de graça. 



 

Não se trata aqui de copiar modelos, mas de adaptá-los. Ou ainda, inová-los. Mais que 

tudo, trata-se de olhar no difícil espelho da realidade, como fizeram as agências do estudo da 

FENAPRO e partir para a ação. A inadiável ação de mudar. 

O Google joga fora todo o seu legado tecnológico e desenvolve outro completamente 

novo a cada 18 meses. A mudança lá não é algo fortuito, é parte do modelo de gestão e de 

atualização do negócio. Foi pensando e agindo assim que o Google criou o Google Ads, um 

business de bilhões, bem nas barbas do mercado publicitário mundial, quem nunca pensaria 

algo assim, porque é adverso a mudanças (mantém o mesmo modelo de negócios desde o 

século XIX) e maldizendo o Google. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa versando sobre os aspectos da revolução digital na indústria da 

comunicação é uma tentativa de estudo para informar e elucidar como a interação das mídias 

vem modificando o jeito de se fazer comunicação dentro do mercado publicitário, pois se esta 

chega ao consumidor com a velocidade dos bits possibilitado pelo acelerado crescimento da 

tecnologia em países desenvolvidos gerando uma rede de dados com essa potência, para as 

empresas, causa um certo desconforto trazido pelo novo com necessidade de ajuste de 

profissionais para se adequar ao uso desses recursos. Assim sendo podemos constatar que 

algumas empresas tem avançado outras nem tanto nesse jeito novo de fazer propaganda, pois 

a convergência entre as mídias requer adaptabilidade entre o off e on-line. 

Nota-se que o público mais adaptado a esse novo momento reporta-se a gerações y e z 

que não manifestam dificuldade no manuseio das plataformas em especial mobile e assim o 

mercado abraça esses como o profissional do momento fato observado ao visitarmos as 

empresas que nos surpreendem pelo número de jovens em ação. 

Como todo esse processo ainda encontra-se em fase de adaptação para a maioria e o 

assunto esteja em constante atualização somando a cada dia novos elementos. Nossa pesquisa 

se mantem em aberto visando abraçar tais mudanças que a complementarão sempre que a 

interação influenciar o mercado. 
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