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RESUMO 

Os consumidores da contemporaneidade assistem aos novos formatos publicitários. 

Readequações que operam não somente no nível tecnológico e midiático, ligado à transmissão 

e recepção de mensagens, mas abrange os discursos e o uso destes textos enquanto estratégias 

persuasivas tornam-se cada vez mais presentes. Diante deste cenário, marcas globais dialogam 

e reconhecem os contextos locais dos mercados em que atuam, assim a Glocalização e o 

Folkmarketing se justificam. Objetivando esclarecer como estes conceitos operam na 

Ciberpublicidade, elencamos o vídeo “Meu Bloco na Rua” produzido pela Apple para 

promover o iPhone 7 Plus no período carnavalesco brasileiro. Para isto, encontramos aporte 

teórico nos textos de Hall (2006), Lemos (2003), Jenkins (2008), Azevedo (2012), Beltrão 

(2001) e Gastaldo (2013).   

  

PALAVRAS-CHAVE: Identidades culturais; Ciberpublicidade; Glocalização; 

Folkmarketing; Apple.  

 

 

INTRODUÇÃO 

As tecnologias da informação baseadas em microeletrônica e desenvolvidas a partir da 

segunda metade do século XX têm contribuído para uma reconfiguração de ordem econômica, 

social e cultural. Dessa forma, um novo paradigma tecnológico se instaura e, como explica 

Castells (2010), a sua matéria-prima é a informação. Tal realidade interfere diretamente no 

fazer publicitário e no consumo de suas mensagens, levando a publicidade a rever suas 

práticas.  

Contudo, a readequação da publicidade opera não só no nível tecnológico e midiático, 

ligado à transmissão e recepção de mensagens, alcançando o conteúdo de seu discurso. Ainda 
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que o consumidor de hoje tenha um acesso ampliado à informação, permitindo conhecer 

realidades culturais diversas, estratégias de marcas globais precisam  levar em consideração 

os contextos locais dos mercados em que atuam. A cultura, entendida como “lente” da qual o 

indivíduo se apropria para dar inteligibilidade a si mesmo e ao mundo ao seu redor, é um 

elemento determinante para a construção de sentido de qualquer mensagem. Logo, marcas 

que dialogam com a cultura do seu target, trabalhando seu posicionamento de forma 

glocalizada, podem estimular maior nível de pertencimento e diálogo com seu público.  

A partir disso, o artigo em questão tem como objetivo analisar a ação “Meu Bloco na 

Rua”, veiculada a partir de fevereiro de 2017 pela marca Apple no Brasil para divulgar o 

iPhone Plus 7, visando verificar como os conceitos de Glocalização e Folkmarketing operam 

na Ciberpublicidade. Para tanto, exploraremos o referido case sob a perspectiva dos textos de 

Hall (2006), Lemos (2003), Jenkins (2008), Azevedo (2012), Beltrão (2001) e Gastaldo 

(2013).  

 

 

PANORAMA COMUNICACIONAL: CIRCUNSTÂNCIAS DE PRODUÇÃO E 

RECEPÇÃO DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA  

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

convergência da informática com as telecomunicações que emerge a cibercultura, apresentada 

por Lemos (2003) como a cultura contemporânea sob a marca das tecnologias digitais. Trata-

se de um estágio em que a tecnologia da informação não está mais restrita a domínios 

específicos de conhecimento, mas, acessível a uma parcela significativa da população, 

impulsionada pela popularização dos computadores e aparatos técnicos equivalentes e 

expansão das redes telemáticas (RÜDDIGER, 2011). Tais circunstâncias têm feito emergir, 

entre outros fenômenos, a integração de tudo e todos sob a topologia da rede numa dimensão 

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

impulsionou o surgimento de uma conformação comunicacional peculiar, caracterizada, 

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

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

Internet permitem a qualquer indivíduo tecnicamente habilitado produzir e distribuir 

informação. Conforme Lemos (2003), agora, constatamos a emergência de vozes e discursos 

reprimidos, até então, pela mídia de massa.  Contudo, é preciso considerar que estamos 

imersos num cenário híbrido, no qual práticas comunicacionais novas e tradicionais coexistem 



 

e os conteúdos são convergentes (JENKINS, 2008). Sendo assim, é necessário  destacar que é 

a lógica da reconfiguração, e não a do aniquilamento, que vigora (LEMOS, 2003). 

A partir dos pontos levantados, pode-se inferir que, quando tratamos da atual 

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

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

mensagens e por uma audiência de maior atividade (SANTAELLA, 2010). Porém, se até 

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

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

consumidores, mas também produtores de conteúdo. 

No que se refere ao consumo de conteúdo, a audiência tem uma postura participativa. 

De acordo com Jenkins (2008), a circulação de conteúdos depende cada vez mais da 

participação ativa dos consumidores; e a tão falada convergência, menos que um processo 

tecnológico ligado à união de várias funções num mesmo equipamento, refere-se a uma 

transformação cultural. Os “consumidores são incentivados a procurar novas informações e 

fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2008, p. 28). 

Enquanto produtores, a partir do controle do fluxo informativo, reunião e remix de 

informações, podem emitir suas opiniões assegurados do potencial alcance de suas vozes. 

Discursos oficiais da mídia e da publicidade, como seus mantenedores, continuam a circular, 

todavia sujeitos à contestação, principalmente na Internet. 

Essa realidade interfere na prática publicitária de maneira significativa. Segundo 

Covaleski,  

[...] há duas grandes tendências que podem resumir o panorama do ambiente 

comunicativo atual – e com reflexos diretos sobre a atividade publicitária: a 

primeira delas é que, com a convergência midiática e a evolução das relações de 

consumo, passou-se de uma mídia de massa para a segmentada, até chegar – com a 

interatividade – a uma mídia praticamente personalizada; a segunda tendência é a 

de se evitar a interrupção do conteúdo editorial e/ou artístico que a publicidade, 

inevitavelmente, gera com seus breaks comerciais e anúncios (COVALESKI, 2013, 

p. 38). 

 

A publicidade, portanto, vem passando por um momento de readequação, sendo 

possível, segundo Azevedo (2012), vislumbrar-se a emergência de um novo modelo 

publicitário, a ciberpublicidade. Esse conjunto de procedimentos se baseia em meios digitais e 

ancora-se no trinômio interatividade-relevância-experiência. Diante disso, surgem iniciativas 

publicitárias atualizadas onde a 

massa consumidora de marcas e produtora de conteúdos precisa ser afetada numa 



 

perspectiva de troca – a interatividade como paradigma da comunicação digital; de 

importância – não há tempo para se perder com o que não tem relevância; e de 

êxtase – o frisson da troca intensa daquilo que é virtualmente importante criar um 

contexto de experiência  (AZEVEDO, 2012, p. 6). 

 

De acordo com o autor, sob a perspectiva  da ciberpublicidade, busca-se construir um 

diálogo entre consumidores e marcas por meio do lançamento nos canais digitais de 

conteúdos continuamente revistos a partir da reação do público. Diante dessa conjuntura, é 

possível identificar uma flexibilização dos formatos publicitários que na Rede podem assumir 

características variadas de duração, linguagem e proposta. Além de poderem ter seu tempo de 

veiculação estendido caso isso seja conveniente.  Nesse sentido, ações como o “Meu bloco na 

rua”, da Apple, mostram-se orientadas paras as circunstâncias contemporâneas de produção e 

recepção da mensagem publicitária. 

 

“MEU BLOCO NA RUA”: O BRASIL PELOS OLHOS DA APPLE 

Poucos dias antes do início do carnaval 2017
5
, em uma ação inédita no Brasil, a Apple 

liberou em seu canal no YouTube
6
 o vídeo da música “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua”, 

gravada pela banda BaianaSystem em parceria com a rapper Yzalú. A versão da canção, 

composta por Sérgio Sampaio e lançada originalmente em 1973 (NUNES, 2017), também foi 

disponibilizada com exclusividade na Apple Music
7
.  

O vídeo da ação da Apple emprega a técnica de stop motion 
8
, tendo sido registrado 

utilizando um iPhone 7 Plus. O objetivo da iniciativa é exatamente promover o recurso modo 

retrato do smartphone, através do qual as 500 imagens que compõem o projeto audiovisual 

foram capturadas, garantindo o efeito de profundidade de campo equivalente a uma máquina 

fotográfica profissional (PROPMARK, 2017). 

Criado pela agência TBWA/ Media Arts Lab e produzido pela Vetor Zero (NUNES, 

2017), o vídeo “Meu Bloco na Rua – Criado com iPhone 7 Plus” apresenta em ritmo 

acelerado e imagens vibrantes que remetem à diversidade e liberdade de expressão do 

carnaval brasileiro (SILVA, 2017). No projeto audiovisual, é possível identificar foliões e 

símbolos ligados às manifestações carnavalescas de cidades como Olinda - PE, Rio de Janeiro 

- RJ e Salvador -BA.  
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Contudo, fica nítido que o foco da produção audiovisual mais do que nas localidades 

encontra-se nas pessoas. Os personagens são colocados em evidência com suas fantasias e 

posturas únicas, destacando o espírito de diversidade proposto logo no início do vídeo quando 

se vê em primeiro plano a placa com os dizeres :“Na multidão do carnaval todo mundo é 

único”. Tal decisão estilística induz a uma construção de sentido coerente com a proposta 

central da ação de divulgar o modo retrato do iPhone 7 Plus, uma vez que a característica 

desse recurso é destacar o personagem da fotografia do ambiente em que está inserido.  

 

Imagem 1: Primeira cena do videoclipe 

Fonte: Youtube, 2017  
 

Ao manipular signos carnavalescos brasileiros, como o boneco gigante, o mestre-sala, 

a baiana e o caboclo de lança, além de valores tais quais a alegria e o entusiasmo, comumente 

relacionados ao Brasil, a ação da Apple reveste a marca de uma brasilidade inesperada. Isso 

também é proporcionado pela escolha da música e artistas que a interpretam, mas que 

carregam valores de um Brasil moderno. A banda BaianaSystem e a rapper Yzalú 

representam o zeitgeist
9
 do Brasil atual, sendo artistas de forte conscientização política que 

discutem temas como feminismo e problemas sociais. Por isso mesmo, acreditam que o 

grande trunfo da canção “Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua” estaria em discutir os 

movimentos de ocupação da rua com finalidade política (NUNES, 2017). 

Dessa forma, a adequação entre o objetivo de comunicação da ação, o conceito do 

videoclipe, as escolhas estilísticas e o período de lançamento podem ter sido a justificativa 

para a boa recepção da peça. Rapidamente, o vídeo viralizou entre os consumidores 
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brasileiros, no canal Apple Brasil, presente no Youtube, dois meses depois da publicação do 

vídeo a produção já apresentava mais de 8 milhões de visualizações.  

 

GLOCALIZAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA DE SEGMENTAÇÃO 

 Ao considerar a peça “Meu bloco na rua” como objeto de estudo, compreendemos o 

vídeo divulgado pela Apple como uma mercadoria, ou seja, um produto que também será 

consumido pelo público receptor e, por essa razão, abriga informações e estratégias 

persuasivas. A publicidade, conforme Carrascoza (2008), encontra-se “muito além da sua 

função manifesta, ela é a mercadoria, disseminada no mercado simbólico, que discursa 

favoravelmente, de forma explícita, sobre todas as demais.” (CARRASCOZA, 2008, p. 217). 

Tal autor dialoga com Everardo Rocha para pontuar que o consumo de anúncios não 

deve ser confundido com o consumo de produtos, pois, em cada anúncio, vende-se estilos de 

vida, sensações, emoções, visões de mundo, relações humanas, sistemas de classificação e 

hierarquias. Deste modo, “um produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio 

distribui-se indistintamente.” (ROCHA apud CARRASCOZA, 2008, p. 218). 

Indistintamente, no caso desta pesquisa, torna-se um termo bastante pertinente ao ser 

relacionado com o ambiente digital e on-line, não só pela referência ao fácil acesso que é 

impulsionado pelo compartilhamento de informações, mas ao fato desta produção audiovisual 

encontrar-se disponível para uma considerável diversidade de pessoas. Contudo, procurando 

distinguir-se, as empresas passaram a utilizar mecanismos de segmentação e aproximação 

com o público consumidor e este movimento tornou-se estratégia frequente no campo 

publicitário atual. 

Exemplificando o exposto, podemos perceber que ao utilizar signos presentes no 

carnaval brasileiro, a Apple trabalha e reforça uma identidade cultural. Stuart Hall (2006) 

aponta as identidades nacionais como comunidades imaginadas, que são alimentadas por 

símbolos e representações, onde as culturas ao produzir sentidos que geram identificação, 

constroem as identidades. Na ação de comunicação em questão, o público é convidado a 

identificar-se com figuras características do carnaval brasileiro, como os bonecos gigantes de 

Olinda, a maria-bonita, a passista de frevo, entre outros. A partir daí a marca estabelece um 

diálogo com o público e produz um vínculo de pertencimento com a representação veiculada. 

 



 

 

Imagem 02: Boneco gigante de Olinda e a passista de frevo. Personagens presentes no vídeo 

publicitário da Apple.  

Fonte: Captura de tela. Youtube, 2017  
 

Faz-se necessário ressaltar que nem todos os personagens presentes no vídeo são 

exclusividade do carnaval brasileiro, como o bobo da corte ou a colombina. Trata-se de 

figuras incorporadas nesta manifestação. A identidade cultural, neste sentido, não atua como 

força unificadora, mas ressalta as divergências como quesito participante da identidade 

carnavalesca. “As culturas nacionais contribuem para ‘costurar’ as diferenças numa única 

identidade.” (HALL, 2006, p. 65). Tal apontamento é reforçado pela frase que aparece no 

começo do vídeo (figura 01): “Na multidão do carnaval, todo mundo é único”. E é na junção 

destes personagens singulares que surge a identidade carnavalesca. 

Ao analisar esta peça publicitária, podemos estabelecer uma relação com o conceito de 

Glocalização. Tal termo corresponde ao entrelaçamento entre o local e o global, bem como se 

refere à adaptação de grandes empresas à cultura local dos diversos mercados que atendem. O 

vídeo “Meu bloco na rua”, vai além das configurações de um anúncio de oportunidade, já que 

aproveita o período carnavalesco para sua veiculação. Ao exaltar o carnaval brasileiro por 

meio de signos culturais, a empresa Apple adequa-se ao mercado local, almeja conquistar uma 

parcela significativa do seu público, onde a comunicação torna-se personalizada e ganha 

suporte para o êxito.   

A Glocalização caminha no sentido oposto ao da globalização, ou seja, não reforça a 

convergência de produtos e de formato das lojas, bem como de práticas econômicas e 

simbólicas que atuam em nível mundial. Stuart Hall (2006) apoia-se no pensamento de 

Anthony McGrew (1992) para lembrar que,  

a “globalização” se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 

realidade e em experiência, mais interconectado. (HALL, 2006, p. 67). 

 

O uso da Glocalização desconstrói fronteiras, não para oferecer o mesmo conteúdo, 

mas para participar, estar inserido naquela região ou cultura. Sua estratégia mercadológica 



 

encontra-se na produção e veiculação de um conteúdo singular. Assim, em meio ao 

“Supermercado Cultural” (HALL, 2006), no qual temos acesso às mais variadas 

possibilidades de manifestações culturais, a Glocalização trabalha com a valorização do local 

e do regional. Seria a ênfase no sentido e na identidade de pertencer, apostando no conceito de 

único.  

O mesmo pesquisador também reflete sobre características que podem ser encontradas 

na Glocalização. Segundo ele, junto ao impacto do global, existe um interesse pelo local. 

“Assim, ao invés de pensar no global como ‘substituindo’ o local, seria mais acurado pensar 

numa nova articulação entre ‘o global’ e ‘o local’.” (HALL, 2006, p. 77). Portanto, podemos 

compreender a Glocalização como a Globalização que estabelece limites, adaptando-se às 

culturas locais, ao invés de suprimi-las. 

Além de contribuir no direcionamento da ideia, a Glocalização pode atuar ainda no 

próprio produto. Um exemplo bastante significativo desta ação encontra-se relacionado à festa 

dos Bois Caprichoso e Garantido, no Festival de Parintins-Amazonas. Desde o ano de 2005, a 

gigante multinacional Coca-Cola, além da sua tradicional lata vermelha, apresentou ao 

público a latinha de cor azul. A estratégia – utilizada somente em Parintins – foi realizada 

para atingir o público participante do grupo Caprichoso, que preferia adquirir o produto da 

principal concorrente, Pepsi, a qual originalmente usa a cor azul em sua embalagem.    

Importante mencionar que este conceito não surge na contemporaneidade, tão pouco 

depende da cibercultura. Os estudos da glocalização datam a década de 80, na tentativa de 

compreender como as culturas locais ganham espaço e se reafirmam diante de uma cultura 

global. Nesta perspectiva, as marcas não deixam de expandir-se, demonstram respeito pelas 

diferenças culturais e suas tradições e ainda trabalham o engajamento com o público, como 

podemos visualizar na peça promocional do iPhone 7 Plus.  

 

ESTRATÉGIA DE FOLKMARKETING NO CONSUMO HEDÔNICO A PARTIR 

DAS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS 

No atual contexto do Marketing e da Publicidade, os discursos com o objetivo de 

atrair o público assumirão diversas faces. Uma delas é a construção das narrativas 

publicitárias das marcas a partir da apropriação dos códigos culturais de uma região, 

desenvolvendo na mente das pessoas uma representação mental duradoura. 

Mesmo inseridos em um contexto de forte hibridização cultural, as circunstâncias 



 

econômicas, políticas e tecnológicas não reduzem a predominância dos significados 

compartilhados socialmente. Gastaldo (2002) afirma que a essa construção do conhecimento 

humano via “dados sensoriais inerentes a cada sujeito” (p. 65) será determinante para a 

formação das diferentes culturas. 

É possível aferir a cultura como um elemento formador da identidade de um povo. A 

compreensão dos valores que se carrega em um grupo fornece diretrizes que, muitas vezes, 

definem o cotidiano social. Para Stuart Hall, 

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 

“trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o 

mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 

esse “desvio através de seus passados” faz é nos capacitar, através da 

cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. 

Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo 

que nós fazemos das nossas tradições. (HALL, 2003, p. 43). 

 

Ao citar o conceito de cultura, entendemos que Hall se refere ao aprendizado que o 

indivíduo adquire em contato social. As tradições são compartilhadas entre pessoas que fazem 

parte de um grupo social e que irá refletir a realidade socialmente construída do sujeito. Logo, 

o vestir, o falar, os comportamentos, as tradições são regradas pela cultura como uma ponte 

ao entendimento do outro. 

Partindo da ideia de que a identidade está atrelada à cultura, afere-se que os indivíduos 

se reconhecem a partir dos símbolos, imagens, vocabulários, sotaques específicos e valores 

compartilhados. O Carnaval, o São João, entre outras manifestações do folclore brasileiro, 

assumem costumes distintos em cada região. Isso desencadeia um efeito cognitivo associado 

aos valores compreendidos. 

Diante da valorização dos significados atribuídos às práticas culturais do Brasil, 

especialmente para este estudo, as marcas vão construindo seus discursos levando tais 

representações ao seu conteúdo, buscando construir um diálogo mais horizontalizado com o 

consumidor. 

O folkmarketing surge, então, como um conceito explicativo para as práticas 

empresariais na tentativa de apropriação de elementos da representação cultural no conteúdo 

de marca, de maneira a desenvolver o engajamento ao consumo. Ele irá permitir que as 

estratégias desenvolvidas gerem um efeito positivo na mente do consumidor a partir da 

estética publicitária de seus anúncios atribuídas de códigos culturais. 

O termo folk = povo, aliado à palavra marketing, que tem o significado de um 

conjunto  de  meios  que  uma  organização  dispõe  para  vender  seus produtos e 



 

serviços, resulta na expressão folkmarketing que, segundo uma visão genérica, 

significa o conjunto de apropriações das culturas populares com os objetivos 

comunicacionais, para visibilizar produtos e serviços de uma organização para seus 

públicos-alvo. (LUCENA FILHO, 2012 p. 31). 

 

Lucena Filho complementa o conceito apontando o folkmarketing como o 

desmembramento da folkcomunicação, teoria que absorve áreas do conhecimento diversas 

para compreender os grupos e estruturar as estratégias que visam atribuir a noção de 

representatividade ao público. É importante enfatizar que a Folkcomunicação se apropria da 

influência sociocultural – costumes crenças, entre outros elementos identitários -  para 

estabelecer um nível popular em seu discurso. “Em outras palavras, Folkcomunicação é, 

assim, o processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, ideias e 

atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore 

(BELTRÃO, 2001, p. 73). 

O marketing tem o objetivo de desenvolver estratégias que “envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles...” (KOTLER, 2006, p. 4). Por isso, apropria-se do que gera 

identificação para que o consumidor possa atribuir ao produto o significado subjetivo ao 

objeto concreto, reforçado por conteúdos publicitários que difundem atributos intangíveis. 

(HIRSCHMAN, HOLBROOK, 1982) 

A tecnologia já não é algo tão distante das pessoas e, portanto, apenas a apresentação 

do produto e seu uso por si só não despertará o interesse. Antes de tudo, são as realidades 

socialmente construídas em torno da marca Apple que promovem o consumo hedônico de 

seus produtos. No peça publicitária analisada aqui há uma intersecção entre a funcionalidade 

do modo retrato do Iphone 7 plus e os símbolos culturais do Carnaval. Essa integração 

estimula o sentimento de pertencimento à festa, o figurino que remete à folia, o 

reconhecimento de celebridades como a atriz Leandra Leal e a digital influencer Thaynara 

OG, além da surpresa em saber que o material foi produzido por sequências de fotos tiradas 

do próprio aparelho promovido. Entre todas as variáveis que integram a administração 

mercadológica de uma organização: produto, preço, praça e promoção (KOTLER, 2006), esta 

última, será responsável por oferecer os elementos icônicos, imagéticos e dialogais ao 

público, para a construção imaginativa em sua mente. 

 



 

 

Imagem 03:A Atriz Leandra Leal e a Digital Influencer Thaynara OG no vídeo publicitário 

Fonte: Captura de tela. Youtube, 2017  

 

Ao comparar a letra original da composição de Sérgio Sampaio
10

 e a versão adaptada 

pela banda BaianaSystem com Yzalú
11

, identificamos adaptações da música que atribui uma 

referência à função retrato do aparelho Iphone 7 plus. O trecho “Vou mostrar na foto, que me 

conquistou!” apresenta de forma verbal conectores racionais do produto no discurso sensorial 

da marca. Temos, a partir deste fato, que a narrativa publicitária vai se adaptar entre os 

códigos culturais para estabelecer a sua pertinência, utilizando-se da venda de representações 

da sociedade para o seu objetivo comercial. (ROCHA, 2006) Os discursos irão fazer 

referências ao que é consensual, remixando, ressemantizando, atribuindo as referências 

possíveis para gerar identificação. (GASTALDO, 2013)  

A construção da peça publicitária pela Apple também aponta uma preocupação da 

marca com o mercado global. Atualmente a empresa possui canais no Youtube específicos 

para cada país e o vídeo desenvolvido “No mundão do carnaval todo mundo é único” foi 

veiculado apenas no canal brasileiro
12

. A estratégia de folkmarketing se desenvolve nos 

conteúdos diversificados mesclando vídeos globais e locais com o idioma de cada país, 

contextualizando os interesses dos usuários em cada lugar. Isso tende a provocar o sentimento 

de pertencimento e diálogo com a marca, independente das origens geográficas da 

multinacional fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. 

 

CONCLUSÃO 

A publicidade, no contexto dos novos comportamentos adotados pela sociedade, busca 

produzir seus discursos com olhar atento ao hibridismo midiático e à importância do ambiente 

                                                           
10

 Letra da música “Quero botar meu bloco na rua” de Sérgio Sampaio https://www.letras.mus.br/sergio-

sampaio/236958/. Acesso em abril de 2017. 
11

 Letra da música “Quero botar meu bloco na rua” versão BaianaSystem: https://www.musixmatch.com/pt-

br/letras/BaianaSystem-feat-Yzal%C3%BA/Eu-Quero-%C3%89-Botar-Meu-Bloco-na-Rua. Acesso em abril de 

2017. 
12

 Canal Apple Brasil no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcj-jHbPUgQqpfTJRGpByRA  

https://www.letras.mus.br/sergio-sampaio/236958/
https://www.letras.mus.br/sergio-sampaio/236958/
https://www.musixmatch.com/pt-br/letras/BaianaSystem-feat-Yzal%C3%BA/Eu-Quero-%C3%89-Botar-Meu-Bloco-na-Rua
https://www.musixmatch.com/pt-br/letras/BaianaSystem-feat-Yzal%C3%BA/Eu-Quero-%C3%89-Botar-Meu-Bloco-na-Rua
https://www.youtube.com/channel/UCcj-jHbPUgQqpfTJRGpByRA


 

digital. A ciberpublicidade se justificará pela perspectiva de uma tecnologia digital cada vez 

mais presente no cotidiano e capaz de desenvolver a horizontalidade nas relações entre marcas 

e consumidores. Os gestores de marketing e publicidade precisam estar atentos à importância 

de narrativas que vão estabelecer o relacionamento e as experiências sensoriais para o 

público. Dessa forma, sugere-se a relevância das discussões em torno da apropriação dos 

códigos culturais na produção publicitária. 

Se compreendemos a globalização como uma compressão do espaço e do tempo e que 

estas variantes são também as coordenadas básicas do sistema de representação que 

constroem as identidades (HALL, 2006), percebemos que, ao criar canais personalizados 

como o da Apple Brasil no Youtube, com idiomas e conteúdos segmentados, as marcas 

ressaltam as diferenças culturais e vão de encontro com os aspectos homogeneizadores da 

globalização. Desta maneira, produzem um discurso de aproximação com o público e 

estabelecem um relacionamento que atende aos anseios e necessidades dos receptores.  

Essa personalização de mídias segue uma evolução que já foi bastante massificado e 

que, atualmente, precisa estar cada vez mais conectado ao consumidor. As pessoas querem se 

reconhecer nos anúncios e isso leva à construção de peças publicitárias como o vídeo 

desenvolvido pela Apple. Através das apropriações dos códigos culturais do folclore 

brasileiro, o global e regional se hibridizam e definem as estratégias que causam o sentimento 

de pertencimento e o hedonismo no consumo simbólico dos valores da marca. 

Podemos concluir, portanto, que a Apple dedicou-se a acompanhar uma tendência 

publicitária atual, ao desenvolver um conteúdo de marca com forte identificação com as raízes 

brasileiras. Compreender rapidamente as transformações que ocorrem quase todos os dias no 

mercado e na sociedade possibilita ações bem sucedidas como o vídeo. O equilíbrio entre a 

identificação da tendência e a pertinência em sua aplicação pode definir ações que realmente 

levem à noção de representação ao público-alvo. 
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