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RESUMO 

Neste artigo apresentamos uma análise das interações a partir da ciberpublicidade na rede 

social Facebook, buscando identificar e compreender tipos de interações e práticas de 

consumo, culturais e midiáticos. Temos por objetivo observar essas interações dentro de um 

contexto de produção local, em que os investimentos e alcance são limitados. Para isso, 

selecionamos uma produção publicitária veiculada em uma página de marca atuante em 

Belém-PA e adotamos a técnica de análise de conteúdo. Como principais resultados, 

identificamos como a ciberpublicidade se apropria dessas práticas culturais gerando conteúdo 

focado na relevância; e que essas interações apontam dinâmicas próprias a partir da técnica 

disponibilizada pela rede social, mediadas por novos modos de fazer publicitário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ciberpublicidade; consumo; interação; marcas; redes sociais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Envoltas por uma cultura de conexão, facilitada pelo ambiente on-line (JENKINS; 

GREEN; FORD, 2014), as formas de sociabilidade que surgiram com as redes sociais na 

Internet nos instigam a questionar sobre como ocorrem as relações e interações, mais 

especificamente, como os sujeitos conversam e interagem “entre si” e com as mensagens 

comerciais veiculadas nesses espaços. 

Os sites de redes sociais (SRSs) são os suportes para essas formas de interação, sendo 

que o foco está na circulação e nos fluxos de conteúdo. Recuero (2014, p. 102) defende que 

não se trata de um elemento novo, mas de “uma consequência da apropriação das ferramentas 

de comunicação mediada pelo computador pelos atores sociais”. Essas redes sociais se 

diferenciam das outras formas de comunicação mediada por computador, pelas suas próprias 
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características que permitem a visibilidade e a articulação das redes, como sendo uma 

extensão dos laços sociais estabelecidos no ambiente off-line. No entanto, não são os sites de 

redes sociais que propiciam essas aproximações; na verdade, são os atores sociais que os 

constituem nessas redes. 

É o que se discute também quando tratamos do conceito de mídia social. Recuero, 

Bastos e Zago (2015) a definem como um fenômeno emergente de apropriação dos sites de 

redes sociais pelos usuários, sendo um complexo ecossistema, em que o que é visto pelo 

usuário é, de certo modo, determinado pelas ações de milhares de outros que viram e/ou 

reproduziram ou não essas informações antes dele. É um modelo híbrido e emergente de 

circulação de mídia, em que os papéis que as comunidades ligadas em rede desempenham e 

configuram a forma como circulam as mensagens (JENKINS; GREEN; FORD, 2014). Assim, 

mídias sociais são algumas ferramentas de comunicação contemporâneas que o mundo da 

comunicação e do marketing utilizam no uso comercial das redes (ou comunidades) on-line 

para veicular suas mensagens e campanhas (SANTAELLA; MENDONÇA, 2014), sejam 

estas persuasivas, informativas ou apenas institucionais. Nessas mídias observamos uma 

maior quantidade de informação circulando e um maior tempo para interação com o público, 

o que vem sendo orientado por uma cultura da conexão e participação.  

Nesse processo de interação, procuramos abordar como se constroem essas interações 

e especificamente como elas apontam práticas de consumo cultural e midiático, que nos 

ajudem a refletir sobre a relação entre os conceitos de ciberpublicidade, interações em rede e 

consumo. Para isso, discorremos ao longo deste artigo sobre a análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) realizada a partir dos comentários dos sujeitos, nas interações com a ciberpublicidade 

de uma marca (Supermercado Formosa
4
) sediada na cidade de Belém, Pará. 

 

INTERAÇÕES EM REDE 

No estudo das interações, consideramos o exposto por Primo (2008, p. 56) que 

considera que “os intercâmbios mantidos entre dois ou mais interagentes
5
 (seres vivos ou não) 

serão sempre considerados formas de interação”. Ou seja, um clique em “curtir” do 

Facebook, jogar games na internet, um bate-papo em um chat são consideradas interações, e o 

que as diferenciará é o tipo de relacionamento mantido entre os participantes ou interagentes. 
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Entendemos que no ciberespaço deve-se levar em conta não apenas os participantes humanos, 

mas, também, considerar os aparatos tecnológicos como interagentes, ou seja, “tanto as 

interações entre pessoas quanto entre um sujeito e um mecanismo digital (ainda que este 

último tipo de interação não seja, a rigor, social)” (PRIMO, 2007, p. 5). É um olhar para a 

produção e recepção, em que se defende o conceito de interação como a “ação entre” e a 

comunicação como “ação compartilhada”, visando explorar o que se passa entre os 

participantes da interação, os interagentes, observando as “inter-relações durante o processo 

comunicativo” (PRIMO, 2008, p. 74). 

Utilizamos também os conceitos propostos por Primo (2008) no que se refere às 

interações mútuas e reativas. Entende-se por mútuas, as interações que são negociadas durante 

a relação entre os interagentes, considerando que cada comportamento é construído em 

virtude das ações anteriores. Para o autor, na interação mútua os interagentes se transformam 

mutuamente durante o processo, e essa relação construída entre eles vai sendo modificada a 

cada novo intercâmbio estabelecido. Já a reativa é a que se relaciona à perspectiva 

unidirecional de causa e efeito, as respostas aos comandos técnicos, ou seja, que depende da 

previsibilidade e da automatização nas trocas em que os sujeitos reagem de acordo com as 

ferramentas disponibilizadas. Primo ressalta, ainda, o caráter potencial desse tipo de interação, 

que só será realizado se não houver interferência, pois são processos para os quais já existem 

soluções pré-estabelecidas, ou seja, a reação das “máquinas” é acionada para responder ao 

“comando” programado. 

Mas podemos destacar, também, o valor simbólico que envolve essas interações 

reativas, especificamente, no Facebook. Pompeu (2014) afirma que o botão “curtir” dessa 

plataforma é uma moeda de troca em que se constroem relações, e que pode nos apontar 

diferentes significados. 

É curtindo uma fanpage que se pode vincular-se a ela. É curtindo uma publicação 

qualquer que se deposita algo a favor de seu autor. É curtindo uma ação de um 

amigo (a adição de um outro amigo, uma curtida dele a uma fanpage, um check-in 

em algum lugar, a instalação de um aplicativo etc.) que se pode demonstrar agrado 

(“gostei disso que você fez”), aprovação (“o que você fez para mim é positivo”), 

orgulho (“quero que vejam que eu gostei do que você fez”), gáudio (“estou feliz 

pelo que você fez”), concordância (“estou de acordo com a sua atitude”) ou mesmo 

apenas conhecimento (“confirmo que vi sua ação”) (POMPEU, 2014, p. 256). 

 

É certo que somente a ação de “curtir” não pode nos dizer, como a clareza de um texto 

verbal escrito, o que o sujeito gostaria de expressar. Mas Pompeu (2014) afirma que, às vezes, 

o “curtir” possa ter um sentido irônico, isso não diminui o seu valor simbólico, porque quando 



 

alguém utiliza dessa ferramenta ao invés de escrever, está fortalecendo o valor simbólico da 

curtida. 

Dessa forma, na análise realizada neste trabalho, entendemos que esse processo 

comunicativo entre sujeitos e marcas, ou, especificamente, entre sujeitos e as mensagens 

publicitárias na internet se configuram tanto a partir das interações estabelecidas entre 

interagentes humanos-humanos, quanto também pelas feitas entre humanos-máquinas, 

considerando aqui a interface da plataforma Facebook.  

 

OS RITUAIS DE CONSUMO CULTURAL E MIDIÁTICO  

Segundo Cogo e Perez Neto (2016, p. 219), não há consenso a respeito de uma 

demarcação do conceito de consumo, mas há uma concordância em torno da sua “gênese 

plural”. Esses autores afirmam que o consumo pode ser compreendido como lugar de 

encontro da cultura com a ordem econômica da vida social que opera sob o modo de produção 

capitalista. 

No labirinto teórico do consumo, a arqueologia do seu saber nos convida a escavar 

nas raízes da cultura. Pensar o consumo é investigar a cultura. Dois lados de um 

mesmo fenômeno, enquanto a economia se culturaliza, a cultura se comercializa. 

Traço distintivo da vida humana, pode-se viver sem produzir, mas dificilmente sem 

consumir. Estamos submetidos à cultura do consumo material, midiático e 

simbólico (COGO; PERES NETO, 2016, p. 219). 

 

Dessa forma, nossa compreensão é de que consumo é algo que vai além da aquisição 

de bens, e do ato de compra em si, mas é um lugar de construção e circulação de sentidos. 

Como afirma García Canclini (1999a), que parte da reflexão de que o consumo não é somente 

a indagação sobre o modo como se compram mercadorias, mas sobre o conhecimento das 

operações com que os usuários selecionam os produtos e as mensagens. Para o autor, 

consumo é um conjunto de processos socioculturais nos quais se realizam a apropriação e 

usos de produtos. 

García Canclini (1999b) apresenta o estudo do consumo como um local estratégico 

para pensarmos sobre o tipo de sociedade que desejamos, e em que proporção participamos da 

construção social dos sentidos. Em El consumo cultural, o autor discorre sobre uma proposta 

teórica para se pensar o consumo. Entre esses modelos recorremos a duas dessas discussões, 

sendo a primeira a que faz referência ao “consumo como sistema de integração e 



 

comunicação” (GARCÍA CANCLINI, 1999b, p. 37, tradução nossa)
6
, quando afirma que nem 

sempre o consumo funciona como separador entre classes e grupos, e é a partir da observação 

das práticas cotidianas, que podemos observar comportamentos de consumo que favorecem a 

sociabilidade. Esse autor considera que, ao mesmo tempo, em que o consumo pode ser 

utilizado como um recurso para distinção entre os indivíduos, ele pode fornecer um conjunto 

de significados que permita uma ligação entre eles. Pelo consumo, podemos transmitir a que 

grupo “quero pertencer” e “quem sou” ou “quem não quero ser”, como exemplifica: “Através 

das formas que nos vestimos [...] construímos o personagem que queremos ser, transmitimos 

informações sobre nós e que relações esperamos estabelecer com os outros” (GARCÍA 

CANCLINI, 1999b, p. 39)
7
.  

O outro modelo apresentado é “o consumo como processo ritual”
8
 (GARCÍA 

CANCLINI, 1999b, p. 40) que trata sobre como, a partir de acordos coletivos, os rituais fixam 

práticas e as preservam. O autor cita Douglas e Isherwood (2004) para explicar que rituais são 

convenções que servem para conter o curso dos significados e deixar explícitas as definições 

públicas. Goellner (2007, p. 61) faz referência também a Douglas e Isherwood (2004) para se 

aprofundar na discussão sobre o ritual do consumo, e o associa especificamente com o 

consumo midiático, afirmando que nesse caso, o rito se concretiza não só em razão da 

recepção do meio, “[...] mas pelo fato de os receptores investirem, nessa prática, vários 

sentidos que não dependem, necessariamente, dos conteúdos veiculados pelo meio”. 

A discussão sobre rituais de consumo como dispositivos midiáticos já foi estudada por 

Trindade e Perez (2014, p. 165), que abordam os ritos como articuladores de práticas 

simbólicas, que mudam conforme o contexto e cenas sociais, isto é, “cada conjunto de 

propriedades simbólicas em um dado rito permite o abandono dessas práticas em função de 

outras com um novo fim social e assim sucessivamente”. Da mesma forma, Toaldo e Jacks 

(2013) também partem da contextualização proposta por García Canclini (1999b), para 

discutir sobre o consumo midiático como uma especificidade do consumo cultural, pois 

afirmam que é possível pensar nessa relação, considerando que o autor faz referência à 

implicação econômica na produção cultural midiática. Essas autoras exploram o tema 

apresentando duas perspectivas de estudos sobre consumo midiático que são: as que analisam 
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o papel da mídia no consumo e as que tratam do consumo do que é produzido pela mídia. Na 

primeira abordagem tratam de como a mídia facilita o consumo, estimulando a aquisição dos 

produtos produzidos pela indústria, ou seja, a mídia aqui é mediadora, e o foco não são os 

conteúdos produzidos por ela. Já com relação ao consumo midiático,  

[...] trata-se do consumo do que a mídia oferece: nos grandes meios – televisão, 

rádio, jornal, revista, internet, sites, blogs, celulares, tablets, outdoors, paineis... – e 

nos produtos/ conteúdos oferecidos por esses meios – novelas, filmes, notícias, 

informações entretenimentos, relacionamentos, moda, shows  ̧ espetáculos, 

publicidade, entre outros (TOALDO; JACKS, 2013, p. 6-7). 

 

Dessa forma, a investigação do consumo midiático concentra-se em compreender o 

que os indivíduos consomem de meios e conteúdos e como (em que contexto) se apropriam 

deles. Para Silverstone (2002, p. 13), abordar a mídia é estudá-la em suas contribuições, como 

para a “textura geral da experiência”, expressão que se refere às atividades corriqueiras, como 

falas e impressões, que são essenciais para vivermos e nos comunicarmos uns com os outros, 

pois essa experiência que se exprime no social e nas histórias da vida cotidiana é, segundo 

esse autor, constantemente reproduzida pelas narrativas midiáticas.  

Estabelecendo uma relação entre consumo cultural e consumo midiático, Toaldo e 

Jacks (2013) afirmam que o estudo do consumo midiático pode ser antecedido pelo cultural, 

porque este pode dar mais subsídios para compreensão de práticas e interpretações envolvidas 

nos conteúdos que são veiculados. 

Assim, entendemos que essas práticas nos meios de comunicação fazem parte do 

consumo cultural, uma vez que a instância simbólica se sobrepõe à econômica (TOALDO, 

JACKS, 2013), que o consumo cultural nos auxilia a pensar as relações dos sujeitos com a 

mídia, e de que o consumo midiático nos aponta como esses sujeitos se apropriam desses 

meios. Neste estudo utilizamos esses conceitos para observar como a partir desses novos 

espaços das redes sociais, os sujeitos interagem com a publicidade, procurando entender como 

se constituem suas práticas de consumo. 

 

A CIBERPUBLICIDADE “RECEITINHAS FORMOSA – BRIGADEIRO DE AÇAÍ” E 

AS PRÁTICAS DE CONSUMO 

Segundo Rocha (2006), a publicidade é o principal discurso que nos fala do consumo e 

este é um tema de pesquisa fundamental para entendermos a cultura contemporânea. Ela tem 

por objetivos básicos informar e persuadir (GOMES, 2008), mas mais do que vender, 

notamos na publicidade a capacidade de modificar ou reforçar atitudes e/ou hábitos, 



 

principalmente nos tempos de convergência atualmente vivenciados (JENKINS, 2009). As 

mensagens são potencializadas pelos novos espaços de comunicação na internet, onde vemos 

surgir o que hoje se denomina ciberpublicidade (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014), que 

trata dos formatos de produção e propagação das mensagens publicitárias, a partir dos efeitos 

da cibercultura, e contempla não só a propaganda na web, mas toda ação que apresente 

intersecções com o mundo digital.  

Carrera (2016) afirma que a ciberpublicidade busca o prazer da interação, ou seja, ela 

está mais atenta ao que acontece na vida social. O objetivo agora não é somente proporcionar 

encantamento e sedução ou buscar admiração e cobiça do consumidor por algum produto ou 

ideia, mas o discurso publicitário pode auxiliar o sujeito a se identificar com a mensagem 

proposta, e que ela faça parte de sua realidade sociocultural: “A publicidade é fantasia e 

aspiração; a ciberpublicidade é prática, experiência, contato, proximidade. O prazer reside 

agora na relevância” (CARRERA, 2016, p. 256). 

Atem e colaboradores (2015) afirmam que as estratégias persuasivas da 

ciberpublicidade parecem ser mais eficientes quanto mais ela se hibridiza com a cultura e com 

situações do cotidiano. Como reforça Carrera (2016, p. 19): “é próprio ao âmago da 

ciberpublicidade seu caráter híbrido, mesclando artifícios estratégicos típicos da tática 

comercial publicitária às nuances da prática social cotidiana”. Isto é o que ocorre atualmente 

com frequência. Nesse novo modelo publicitário, o produto torna-se secundário e as ações 

interativas proporcionam uma experiência de consumo, muitas vezes, com a marca (ATEM et 

al., 2015). Marcas interagem com seus consumidores, criando mensagens carregadas de 

apelos emocionais, sem necessariamente destacar a si ou os seus produtos, mas com o 

objetivo de despertar o interesse no público em estabelecer um diálogo com elas, criar 

vínculos e, por consequência, se tornar um potencial consumidor de seus produtos e/ou 

serviços.  

O objeto de análise deste artigo, a ciberpublicidade veiculada pelo Supermercado 

Formosa, faz parte de uma coluna de conteúdo da marca no Facebook, denominada 

“Receitinhas Formosa” e está inserida nesses novos modelos. São formatos de vídeos de até 1 

(um) minuto que demonstram o passo a passo de receitas culinárias, em que o foco é o 

conteúdo, sem divulgação e/ou comercialização direta de produtos. Trata-se de um tipo de 

comunicação que busca ser relevante para o ciberconsumidor, pois como afirma Atem (2012), 

essas estratégias de persuasão tornam-se multissensoriais, ou seja, o que as marcas mais 



 

querem é entreter, distrair, estabelecer relacionamentos e daí serem lembradas pelos 

consumidores. 

 

Figura 1 – Ciberpublicidade Receitinhas Formosa – Brigadeiro de Açaí 

 

Fonte: Imagem extraída da fanpage do Grupo Formosa no Facebook 

 

O vídeo Brigadeiro de açaí, lançado no dia 02 de junho de 2016, foi o primeiro desse 

formato de conteúdo publicado na página da marca, e trazia o seguinte texto na postagem: 

Sabe aquela receitinha especial que você sempre teve vontade de fazer, mas faltava 

aquela forcinha? A gente chegou pra isso! Pra começar temos esse brigadeiro de 

açaí docinho e cremoso, do jeito que a gente gosta. É facinho de fazer: 1 lata de 

leite condensado, 300ml de açaí e a nossa tradicional farinha de tapioca. Anota 

tudo e capricha em casa (GRUPO FORMOSA, 2016). 

 

O açaí e a farinha de tapioca são produtos típicos da culinária da região Norte e ao 

usá-los na peça, a marca reforça a mensagem de proximidade com o consumidor. Ou seja, a 

marca demonstra estar atenta e se identifica como parte de sua realidade sociocultural 

(CARRERA, 2016). 

Até a data de 05 de janeiro de 2017, o vídeo tinha mais de 16 mil visualizações, e um 

engajamento
9
 de 1.067 interações, entre curtidas

10
, comentários

11
 e compartilhamentos

12
. 

Entre estas, as interações reativas são predominantes, tendo 680 reações nas opções de botão 

curtir e 248 compartilhamentos.  
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 Comentários são as mensagens dos próprios sujeitos na página da publicação da ciberpublicidade. 
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Dos 138 comentários, analisamos 98, que foram os dos sujeitos (excluindo os 

comentários da marca). Essa primeira aproximação nos aponta para uma reflexão de que o 

tipo de consumo midiático nessas plataformas se dá mais fortemente pelo uso simbólico 

desses ícones, ou seja, estes estabelecem outras pontes de conexão ou de conversação entre os 

interagentes.  

 

Figura 2 – Interações reativas simbólicas na ciberpublicidade do Grupo Formosa 

 

Fonte: Imagem extraída da fanpage Grupo Formosa no Facebook 

 

Nessas reações (figura 2) aparecem apenas 2 (duas) interações negativas, de “raiva”. 

Já na análise de conteúdo dos 98 comentários dos sujeitos interagentes, não há interação 

negativa, somente menções positivas. Não temos, pois, como inferir o porquê da reação 

negativa desses 2 (dois) interagentes, porque não há expressão textual que nos permita 

entender o contexto dessas interações. No entanto, esses tipos de reações por meio dos 

emoticons
13

 são mais apontamentos de como os sujeitos consomem esse tipo de mídia, o que 

estamos considerando por consumo midiático, e como eles expressam a forma que se 

relacionam com a mensagem, o que corresponde também ao consumo cultural, ambos os 

conceitos segundo Toaldo e Jacks (2013). 
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Sobre o conteúdo central de cada comentário, identificamos que a principal motivação 

é a que denominamos como “marcação interagente” (51%), que se refere ao ritual de 

convocar/convidar outro interagente para participar da interação (figura 3), relacionada às 

conexões mais densas, tais como a família ou amigos próximos, o que Recuero (2014) 

denomina como laços fortes. Isso provavelmente resulta em bom desempenho por se tratar de 

uma marca de abrangência local, que tem condições de estabelecer relacionamentos mais 

próximos com seus interagentes. 

Percebemos, ainda, na dinâmica de relação com marcação interagente, que surgem aí 

as conversações (RECUERO, 2012), em que, às vezes, o diálogo só fica compreensível para 

os interagentes participantes. Esses são exemplos de interações mútuas, que se constroem em 

virtude de fatores contextuais e que vão sendo modificados conforme os atores se inter-

relacionam (PRIMO, 2008). 

 

Figura 3 – Interações com marcação interagente na ciberpublicidade do Grupo Formosa 

 

Fonte: Imagem extraída da fanpage Grupo Formosa no Facebook 

 

Os outros temas que se fazem presentes nos comentários são sobre a campanha, 

produtos e serviços e os que não têm nenhuma relação nem com a marca ou com a narrativa 

publicitária, que consideramos sem contexto. Os comentários de produtos e serviços 

demonstram que esse novo consumidor social pode ter diferentes motivações para se 

relacionar com a peça publicitária (COSTA, 2016), como ter acesso a conteúdos postados 

pela empresa ou pela simples possibilidade de dialogar com a marca e/ou ter acesso ao 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).  

 

Tabela 1 – Divisão temática dos comentários da publicidade Receitinhas Formosa – Brigadeiro de Açaí 

O comentário é sobre... Frequência Porcentagem 

CAMPANHA 35 35,7 

MARCAÇÃO INTERAGENTE 50 51,0 



 

PRODUTO 2 2,0 

SEM CONTEXTO 10 10,2 

SERVIÇO 1 1,0 

Total 98 100,0 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A marca Formosa quase não é mencionada. Supomos que talvez por nesse tipo 

publicidade ser predominante a relevância do conteúdo publicitário, o interagente se atém a 

falar mais sobre a mensagem do que sobre a marca. No entanto, percebemos que isso não é 

ruim para a marca, já que o ato de “compartilhar” ou “marcar o outro interagente” demonstra 

ser uma forma de consumo e de circulação da mensagem. 

Por exemplo, nesses comentários da figura 4, os interagentes convidados à 

conversação só falam no início sobre a mensagem publicitária: “Deve ficar ótimo”; depois a 

conversação flui a partir de um contexto comum a eles. Tanto que a marca tenta dialogar com 

os outros interagentes relacionando seu comentário à mensagem publicitária (“Brigadeiro de 

Açaí”) e propondo laços de proximidade com os outros interagentes: “Brigadeiro de açaí + 

amigos o resultado só pode ser a felicidade, né, gente?” e finaliza essa interação anunciando: 

“Vou fazer daqui a pouco... huumm!”. 

  



 

Figura 4 – Exemplos de conversações a partir de marcação interagente na publicidade  

Receitinhas Formosa – Brigadeiro de Açaí 

 

Fonte: Imagem extraída da fanpage do Grupo Formosa no Facebook 

 

Identificamos que os tipos de interação apresentam-se em predominância a marcação 

interagente, sem nenhuma menção negativa no tom da mensagem. Essa dinâmica de marcação 

possibilita observar a construção de diferentes tipos de conversações, que se utilizam tanto de 

interações mútuas quanto reativas, demonstrando como esse modo de fazer publicitário pode 

gerar interações positivas para a marca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise proposta neste trabalho permitiu refletir sobre como as diferentes maneiras 

com as quais os sujeitos interagem demonstram também as diferentes formas que eles 

consomem o conteúdo da mensagem e o meio de veiculação. Alguns sujeitos interagentes se 



 

utilizam exclusivamente da plataforma com interações reativas, e outros, porém, partem para 

a conversação, estabelecem um diálogo, expondo-se através de interações mútuas nos 

comentários com a marca e/ou com outros interagentes.  

As práticas de consumo estabelecidas são marcadas pela conexão entre a cultura dos 

interagentes e a técnica disponibilizada pela rede social. O conteúdo da mensagem publicitária 

traz símbolos da cultura local – açaí e tapioca – e nos comentários percebemos esse consumo 

cultural e a identificação com a narrativa por parte dos interagentes. As ferramentas técnicas, 

próprias da plataforma convidam os interagentes a interagirem de forma diferenciada além 

dos comentários, como com os botões de reações “curtir”.  

Dessa forma, os ritos de consumo mediados por novos formatos de publicidade e com 

as possibilidades permitidas pela plataforma para interação se constituem a partir de acordos 

coletivos nas redes sociais na internet e permitem diálogos sobre a publicidade em si, e 

também sobre outros temas que vão além do contexto explorado na conversação no ambiente 

on-line, pois recupera experiências externas (off-line) dos interagentes. 

As diferentes interações apresentadas refletem um funcionamento das redes sociais na 

internet quando os sujeitos interagem com a ciberpublicidade nesses espaços on-line, e 

demonstram que há oportunidade para as marcas se manifestarem e apresentarem seus 

conteúdos publicitários aos consumidores, independente do tamanho da empresa e local de 

atuação. Outro aspecto que devemos considerar é a forma como se dão essas dinâmicas 

interacionais, a partir da conversação, caracterizadas por uma escrita “oralizada”, uma 

adaptação da linguagem para tentar expressar através da escrita a língua falada, com o uso de 

caracteres simbólicos (como emoticons) para expressar emoções (RECUERO, 2012), permite 

inferir que há uma “certa” proximidade entre os interagentes ou, no mínimo, uma tentativa de 

aproximação entre eles. 

A importância do conteúdo da mensagem no teor dos comentários em maior 

importância em relação à menção direta da marca ou ao que é comercializado por ela, 

demonstra como a relevância do conteúdo – próprio da ciberpublicidade – é a grande 

responsável para gerar interações e engajamento por parte dos consumidores. 

A partir da análise dessas interações em rede, destacam-se a importância e “o desafio 

de investigar o ‘entre’ – e não este ou aquele” (PRIMO, 2016, p. 30), considerando todos os 

actantes (humanos e não humanos que as formam). Essas dinâmicas de relação entre os 

interagentes nos evidenciam como elas facilitam a formação de laços, mesmo que fracos, e 

nos permitem observar como se dá essa construção no contexto da interação (PRIMO, 2008), 



 

tendo a ciberpublicidade como mediadora nesse processo. Por isso, a importância de 

aprofundarmos estudos que se explorem a relação interação, publicidade e consumo a fim de 

compreendermos novas dinâmicas culturais e midiáticas na contemporaneidade. 
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