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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as diversas mudanças que estão 
ocorrendo no universo da publicidade. Ao analisar as causas que desencadearam as 
mudanças e adaptações no contexto na mídia publicitária, será possível expor as 
opiniões acerca das novas tendências para o futuro desta. Para este projeto também 
é importante mostrar a relevância de se discutir o novo universo na qual a 
publicidade está inserida, uma vez que essas mudanças só poderão ser totalmente 
desfrutadas quando se conhecer todo seu potencial. Na busca pela obtenção de 
subsídios que atendessem a todos os objetivos propostos neste trabalho, utilizei 
como metodologias de trabalho a pesquisa bibliográfica, juntamente com a pesquisa 
exploratória aliada ao método observacional simples. Após analisar opiniões de 
diversos autores, artigos e pesquisas, fica explícito o fato de que mudanças são 
necessárias quando um método antes utilizado não mais funciona como em outrora. 
A nova dinâmica instaurada no universo das mídias publicitárias, advindas de 
diversos fatores, principalmente da mudança no perfil do consumidor e da inserção 
de novas tecnologias midiáticas, apresenta-se como principal motivo para se 
considerar que a publicidade atualmente esta inserida num novo cenário que estar 
em constante processo de evolução, a cada dia novas tecnologias surgem para 
incentivar essas mudanças, proporcionado sempre canais inovadores e novas 
formas de relacionamentos com a audiência.  
 

Palavras-chaves: Publicidade. Consumidor. Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to present the various changes that are occurring in the world of 
advertising. In analyzing the causes that triggered the changes and adaptations in 
the context in media advertising, you can display the opinions about the new trends 
for the future of this. For this project it is also important to show the relevance of 
discussing the new universe in which advertising is inserted, since these changes 
can only be fully enjoyed when they meet their full potential. In the quest for obtaining 
funding that met all the objectives proposed in this paper, I used to work methods to 
literature search, along with exploratory research combined with the observational 
method simple. After analyzing the opinions of various authors, articles and research, 
it is explicit the fact that changes are necessary when a method used before no 
longer works as in the past. The new dynamics introduced in the world of advertising 
mediums, which resulted from several factors, mainly the change in consumer profile 
and the insertion of new media technologies, presents itself as the main reason for 
believing that advertising today is inserted into a new scenario that constantly 
evolving, each day new technologies emerge to encourage these changes, always 
provided innovative channels and new ways of interacting with the audience. 
 
Keywords: Advertising. Consumer. Technology 
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INTRODUÇÃO 

 

Um fator muito relevante no contexto da sociedade atual consiste nas 

mudanças observadas no consumo de mídias publicitárias, ou seja, está ocorrendo 

uma notória transformação nas formas tradicionais de se consumir mídias. Partindo 

deste pressuposto, iniciei uma pesquisa de caráter bibliográfico, onde analiso 

diversos posicionamentos dos mais variados autores, tendo sempre como objetivo o 

esclarecimento e a identificação das causas e das consequências dessas mudanças 

no contexto publicitário.  

Com o intuito de explicar de maneira objetiva o propósito deste trabalho, os 

capítulos foram estruturados da seguinte forma: O Novo Consumidor; Cibercultura: 

O berço das tecnologias midiáticas e a Nova Mídia.  Esta sequência oferece uma 

leitura onde cada capítulo completa o raciocínio do anterior. A seguir, uma breve 

explanação sobre cada assunto abordado. 

O Novo Consumidor: Neste primeiro momento darei ênfase ao 

comportamento do novo consumidor frente à publicidade. Questionamentos como: 

“Quais fatores alteraram o comportamento do consumidor?” “Como estes se 

comportam diante das novas tecnologias?” e “Quais as consequências de tantas 

opções?” serão indagações abordadas neste capítulo. Como forma de 

contextualização, realizei uma pequena introdução ao universo das Gerações Baby 

Boomers e Geração X, tendo como objetivo situar, esclarecer e comparar como se 

dava o comportamento do consumidor naquela época. Sabe-se que diversos fatores 

políticos e econômicos também influenciaram na formação desses consumidores. 

Porém, neste capítulo enfatizo os aspectos sociais e comunicacionais que 

motivaram essas mudanças no comportamento desses indivíduos. O perfil de cada 

geração influi de maneira significativa na construção do universo da publicidade. O 

presente trabalho determinou a Geração Y como objeto de estudo e como meio de 

contextualização para análise das transformações ocorridas nas práticas 

publicitárias. O papel exercido por essa nova geração é essencial para o contexto 

publicitário.  

Cibercultura: O berço das tecnologias midiáticas: Este capítulo refere-se à 

influência da tecnologia no universo da comunicação. Primeiramente, realizo uma 

retrospectiva identificando quais fatores iniciais desencadearam os avanços 
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tecnológicos que proporcionaram “novas” ferramentas a publicidade. 

Posteriormente, introduzo o universo da cibercultura para melhor contextualizar os 

avanços tecnológicos, a já notória mudança de comportamento da audiência. A 

tecnologia se apresenta como fator determinante para compreendermos os 

“porquês” dessas variações.  

 A Nova Mídia: Neste capítulo apresentarei, a princípio, a realidade dos 

meios tradicionais (jornal, TV, rádio e revista). Quais suas pretensões e, 

principalmente, como estes se comportam diante das “novas” tecnologias digitais e 

interativas. Abordarei também conceitos como: convergência e segmentação, pois 

estes se apresentam como parte do processo de implantação da nova mídia, ou 

seja, a convergência de aparelhos, bem como a de conteúdos e a segmentação 

tanto da audiência como a de mercado se apresentam como fatores motivadores 

dessas mudanças no contexto publicitário. Por fim, enfatizarei as novas ferramentas 

publicitárias, advindas dos avanços tecnológicos. 

Juntamente com todas as transformações observadas, eis que surgem 

indagações pertinentes a respeito da discussão iniciada sobre “As mudanças na 

publicidade”. Quais serão as consequências que as novas mídias acarretarão? O 

que acontecerá com quem não se adaptar a esses novos meios de comunicação?  

Atualmente, perguntas como estas são frequentes no universo da publicidade.  

Devido ao de o tema proposto neste trabalho ser relativamente novo, utilizarei 

a técnica de pesquisa exploratória, pois esta responde de maneira satisfatória ao 

perfil do trabalho. A pesquisa exploratória habitualmente envolve levantamento 

bibliográfico, tem ainda como objetivo proporcionar uma visão geral acerca de 

determinado fato, é o tipo de pesquisa realizada quando o tema escolhido é pouco 

explorado e se apresenta como primeira etapa de uma investigação futuramente 

mais ampla. Todas essas características estão de acordo com a proposta desse 

trabalho. 

A pesquisa bibliográfica também será de suma importância para o andamento 

do projeto, uma vez que todo o desenvolvimento do trabalho se dará mediante 

consulta de material bibliográfico. Serão analisados livros, entrevistas e artigos 

científicos acerca do tema proposto, sempre considerando as fontes escolhidas para 

não comprometer a qualidade da pesquisa, tendo como objetivo o levantamento de 

dados que respondam de maneira satisfatória a todos os questionamentos 
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apresentados no projeto. Farei uso também do método observacional simples, pois 

não pretendo interferir nos fatos encontrados e nem forma opiniões definitivas 

acerca do tema em questão, pretendo sim expor as diversas opiniões em relação ao 

tema em estudo, com o objetivo de promover a conscientização da existência das 

mudanças no ramo da mídia publicitária. 

O estudo aprofundado dos conceitos, autores e livros relacionados ao tema 

proposto neste trabalho serve como incentivo e complemento para a criação e o 

desenvolvimento de grupos de pesquisa ou até mesmo disciplina acerca do tema, 

pois é muito importante para quem tem pretensões de trabalhar ou estudar 

comunicação, conhecer e estar consciente das mudanças que o setor está vivendo.  
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1. O NOVO CONSUMIDOR 

 

1.1 GERAÇÂO BABY BOOMERS  

 

Os Boomers, como são chamados pelos especialistas em gerações, 

constituem o grupo de indivíduos nascidos entre os anos de 1945 a 19601.  O 

surgimento desta geração coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, neste 

momento, fora observada uma grande euforia, fatores como a reconstrução da 

sociedade em alta velocidade, o desabrochar do desejo de liberdade, a ascenção de 

novas oportunidades e a crescente taxa de natalidade da época comporam o 

cenário positivo no pós-guerra. Cabe aqui enfatizar que a designação Baby Boomer 

advém da explosão demográfica que ocorreu nos EUA, bem como em outros países 

que participaram da Segunda Guerra Mundial, este conceito, posteriormente, 

disseminou-se por todo o mundo.  

Os indivíduos da geração baby boomers possuem algumas características 

que os distinguem das gerações posteriores, uma vez que estes herdaram de seus 

pais um comportamento sério, pois foram educados desde cedo numa disciplina 

rígida onde aprenderam a respeitar os valores familiares, o trabalho e os estudos. 

Respeito e obediência eram palavras de ordem para essa geração. “Contestar 

significava, sempre, receber duras punições dos pais ou dos chefes” (OLIVEIRA, 

2010, p.50). 

Porém, essa conduta imposta pelos seus pais, professores ou chefes, de total 

rigidez, obediência e disciplina, para muitos daqueles jovens tornava-se cada vez 

mais insustentável, visto que a juventude que crescia naquele período pós-guerra 

não estava totalmente de acordo com esse conjunto de regras e submissões 

conferidas a ela. Os principais indícios de que estes jovens não aceitavam e, 

principalmente, reivindicavam seus direitos à liberdade foi com atitudes como “(...) 

fumar, fazer sexo fora do casamento, usar cabelos compridos e roupas justas (...) 

estas eram manifestações facilmente vistas nas ruas” (OLIVEIRA, 2010, p.51). Essa 

                                                           
1
  As datas de surgimento desta geração, bem como as das gerações seguintes, divergem de acordo com o autor. 

No caso citado foi utilizado como referência o livro Geração Y de Sidney Oliveira, 2010, p.50 
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postura revolucionária, adotada pelos jovens baby boomers, entrava diretamente em 

confronto com os costumes instruídos pelos seus pais. Oliveira (2010) expõe uma 

comparação: “(...) os rapazes deveriam sempre ter cabelos curtos e bem alinhados, 

enquanto as moças deveriam estar sempre usando fita de seda no cabelo e vestindo 

saia com comprimento um pouco abaixo dos joelhos” (OLIVEIRA, 2010, p. 50). Outro 

acontecimento marcante neste período se deu na esfera musical, onde esses jovens 

viram nascer nos anos 50 o Rock and Roll, ao som de Elvis Presley, Beatles e 

Rolling Stones, que se destacaram no cenário musical na década de 60.  

A geração baby boomers, sem dúvida, viveu um período de revoluções 

comportamentais e tecnológicas, a introdução da TV - década de 50 -  no cotidiano 

dessa geração, se caracteriza como uma nova tecnologia para a época e exemplifica 

bem essa afirmação. Os boomers já conviviam com o rádio, os jornais e as revistas,  

eram familiarizados com esses meios e respondiam de maneira satisfatória à 

publicidade veiculada por eles. Porém, com a introdução da TV, esse cenário passa 

a ter uma nova protagonista.  

Mello (2007) em seu artigo “Televisão nos anos 50: de eletrodoméstico a 

elemento vinculador” apresenta a trajetória e as consequências do surgimento deste 

meio de comunicação. A primeira emissora de TV do Brasil, a TV Tupi, iniciou suas 

transmissões no dia 19 de setembro de 1950. Assis Chateaubriand, proprietário de 

uma  cadeia de emissoras de rádio e jornais, foi quem proporcionou a introdução 

deste novo veículo no Brasil. Com isso, começamos a identificar um processo que 

em muito modificou as estruturas sociais da época e que traz consequências até os 

dias de hoje. A primeira década de implantação da televisão no país contou com 

uma forma de disseminação que estabeleceu novos padrões socioeconômicos e 

culturais, ou seja, mudou radicalmente a forma de ver, ouvir e, principalmente, de se 

comportar dos indivíduos daquela geração. A televisão surgiu como um 

eletrodoméstico, que além de exercer sua função como meio de comunicação para a 

época, também representava a ascensão social de uma classe, o aparelho televisor 

foi ganhando status a partir do interesse no acompanhamento de uma programação, 

as telenovelas, diferente de tudo que fora visto até aquele momento, a junção do 

som com a imagem apresentavam-se como o grande atrativo daquele meio. O 

fenômeno de poder ascender socialmente através da posse de um eletrodoméstico 

transformou a TV em um objeto de desejo de grande parte da população. A verdade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Tupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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era que, de um lado, estava o interesse em possuir o aparelho que possibilitava a 

ascensão social, e por outro, havia o desenvolvimento de toda uma mentalidade – 

também produzida pela publicidade - que desejava consumir os produtos gerados 

pela televisão.  

A televisão deixou de ser tão somente um objeto de desejo e ganhou um 

caráter de necessidade social, a impressão que se tinha na época era a de que este 

novo aparelho nos levaria a conhecer outra realidade, que parecia ser até mais 

importante do que aquela própria. Sentar-se todos os dias para acompanhar a 

transmissão de uma programação começou a se tornar um hábito comum e a impor 

ritmo à vida dos recentes telespectadores. A publicidade, por sua vez, observando a 

total aceitação do público perante o novo modelo comunicacional (TV) não hesitou 

em fazer uso desse novo espaço. Para os indivíduos da geração baby boomers, 

tudo que se passava na TV era bem visto, com total crédito e atenção. Para estes, a 

TV era um misto de diversão (entretenimento), cultura (informações) e serviços 

(publicidade). Todas essas três áreas muito se desenvolveram com chegada da TV. 

A publicidade, contudo, ganhou um aliado de peso, uma vez que a TV proporcionava 

sensações nos telespectadores que os outros meios não conseguiam.  

 A inovação de ver e ouvir com alto grau de realismo, apresentada pelos 

novos receptores de TV, representou a passagem do ouvinte para o telespectador. 

Havia um convite sendo feito pela publicidade da época que garantia a participação 

do público ao compactuarem com essa nova realidade proposta pela possibilidade 

de ver além de seu cotidiano. Essa construção entre a produção de aparelhos cada 

vez mais modernos e a possibilidade do alcance de um mundo novo formou a união 

perfeita para transformar o objeto de desejo em necessidade. Consequentemente, 

ao longo da década de 50, e principalmente nos anos 60, a família começa a se 

deparar com uma situação nova dentro de seus lares; a apresentação de diferentes 

valores sociais que eram divulgados pela TV começa a moldar comportamentos e a 

criar desejos e necessidades.  

Em síntese, os jovens boomers iniciavam uma mentalidade própria, 

cultivavam o desejo de caminhar de forma independente. Esses indivíduos foram os 

primogênitos em diversas instâncias sociais (tecnológicas, sociais, comunicacional, 

entre outros). O fato é que as mudanças que tiveram início com a geração baby 

boomers desaguariam suas consequências na geração seguinte. 
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1.2  GERAÇÃO X  

 

Com a chegada dos anos 60, até a década de 80, foi a vez da Geração X 

ditar as regras na sociedade, iniciava-se então mais um ciclo de mudanças e 

inovações. Assim como as gerações anteriores, esta também foi marcada por 

fatores históricos que influenciaram sua trajetória. Movimentos hippies, rebeliões de 

estudantes, assassinatos de líderes políticos como o de Martin Luther King e dos 

irmãos John e Bob Kennedy, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, escândalo como o 

Watergate2 foram, sem dúvida, importantíssimos para o desenvolvimento do perfil 

dessa geração. A geração X cresceu num cenário onde as transformações 

ganhavam dimensões, ou seja, as revoluções que tiveram seu início com a geração 

baby boomers, agora ganhavam força e projeções com a geração X. Oliveira (2010, 

p. 53) enfatiza “A música ficou mais barulhenta, as roupas mais coloridas, os cabelos 

mais longos, as experiências mais intensas. Tudo acontecia em excesso”. 

Segundo Wilson (2010), socióloga americana e autora de um dos mais 

completos estudos sobre a geração X, essa geração cresceu com uma nova 

realidade social. Muitos eram filhos de pais separados, viviam em casas na qual o 

homem e a mulher trabalhavam fora de casa. Assistiram ao início da decadência dos 

antigos padrões sociais, os valores familiares herdados pelos baby boomers, e não 

tinham medo de jogá-los para o alto. “A nova ordem era rebelar-se contra qualquer 

coisa que tivesse o caráter de convencional ou padronizado, inclusive a estrutura 

familiar” (OLIVEIRA, 2010, p. 53). 

Na década de 60, grande parte dos meios de comunicação de massa (TV, 

rádio, jornal) estava consolidada, os jornais e o rádio já faziam parte do cotidiano das 

famílias. 

 
 
 
 

                                                           

2 Watergate é o termo geral usado para designar uma complexa rede de escândalos políticos, envolvendo o 

presidente americano Richard Nixon. Ver Site (oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/12/19/entenda-escandalo-de-

watergate) 
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O rádio chegava ao final dos anos 50 e início dos 60, consolidado em sua 
posição de meio de comunicação de massa, como um elemento 
fundamental na formação de hábitos na sociedade brasileira. Dos anos 30 
aos 60, o rádio foi o meio através do qual as novidades tecnológicas, os 
modismos culturais, as mudanças políticas, as informações e o 
entretenimento chegavam ao mesmo tempo aos mais distantes lugares do 
país, permitindo uma intensa troca entre a modernidade e a tradição. O 
rádio ajudou a criar novas práticas culturais e de consumo por toda a 
sociedade brasileira. (LIRA, 2010) 

 

No final da década de 60 houve a retomada no desenvolvimento das 

telecomunicações no Brasil, o setor até então se encontrava estagnado. Nos anos 

seguintes foram lançados os telefones públicos e as telecomunicações via satélite. É 

evidente que a publicidade nesse momento ainda não conhecia o potencial das 

redes de telecomunicações. Porém, graças a essa retomada, a geração seguinte 

veio a desfrutar de um dos meios mais utilizados atualmente, o telefone.  

A TV se apresentava em processo de consolidação, esta que havia iniciado 

seu legado no Brasil na década de 50, conquistava cada vez mais espaço no 

decorrer dos anos. No ano de 1972 aconteceu a primeira transmissão de TV em 

cores no Brasil. É fato que este aparelho continuava a ser um meio muito caro, tanto 

para os consumidores quanto para os anunciantes. Contudo, o que se observava 

era o crescimento deste meio perante a sociedade. “No final da década de 60, eram 

vendidos no Brasil 700.000 aparelhos de TV por ano” (LIMA, portal exame, 2007). 

Assim como o rádio, a TV afetou de forma significativa o comportamento dos 

indivíduos que eram receptores de suas mensagens. Oliveira (2010) nos conta que:  

 

Assistir à TV tornou-se um evento familiar, moldando rotinas e 
comportamentos. Os horários das refeições, as conversas entre casais, pais 
e filhos, os deveres escolares e até o horário de ir para cama passaram a 
ser determinados pela programação da TV. (...) Em muitas ocasiões, por 
exemplo, o acesso ao aparelho de TV poderia ser um prêmio por notas altas 
na escola ou bom comportamento em casa. Contudo, era na restrição que 
estava a prova de que a TV se transformou em um instrumento de punição. 
As correções com palmadas e chineladas foram substituídas pelo controle 
do acesso aos programas preferidos. Deixa de assistir ao desenho preferido 
era o castigo (OLIVEIRA, 2010, p. 53;54). 

 

Cappo (2006) completa:  
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(...) As pessoas definiam a televisão como „um cinema na sua sala de estar‟ 
E era assim que assistíamos à televisão, na sala, na penumbra, muitas 
vezes acompanhados pela família e pelos amigos, principalmente os que 
não eram afortunados o bastante para ter seu próprio televisor. Aquele 
mesmo nível de concentração se aplicava aos comerciais. Mais isso não 
durou muito tempo (CAPPO, 206, p. 80). 

 

Aflorava a era da comunicação de massa, os meios ditavam regras, como 

padrões de beleza e comportamento, tinha início o bombardeio de informações, uma 

vez que as duas extremidades no processo de comunicação, o emissor (meios de 

comunicação) agora ofereciam melhor qualidade tecnológica; e os receptores 

(consumidores) estavam cada vez mais instigados a consumir.  

Definitivamente, o novo código de relacionamento e comportamento estava 

alterando por completo a formação dos jovens da geração X, pois mesmo desejando 

e lutando por seus interesses, acabavam influenciados pelos novos movimentos 

sociais e pela velocidade da evolução tecnológica. 

 

1.3 GERAÇÃO Y: OS NATIVOS DIGITAIS 

 

O termo Geração Y, segundo Oliveira (2010), foi cunhado pela extinta União 

Soviética quando esta exercia enorme poder sobre os países que estavam sobre o 

regime comunista, a influência era significativa interferindo até nas escolhas dos 

nomes dos recém-nascidos daquela época. Na década de 80, a predominância de 

nomes com a letra Y era relevante, a partir desse fato os estudiosos da época 

adotaram essa letra para referenciar os jovens nascidos nesse período.  

A data de origem da Geração Y é bastante divergente, alguns autores 

consideram o início da década de 80, outros o fim dos anos 70, como marco inicial 

para essa geração. Para Loiola (2009) “São denominados Geração Y os nascidos 

entre 1978 a 1990, ou seja, jovens concebidos em plena era digital. Esses jovens 

nasceram com o mundo relativamente estável, cresceram em uma década de 

valorização intensa da infância, com internet, computador e educação mais 

sofisticada que as gerações anteriores”. 

Os jovens da Geração Y apresentam características que os distinguem das 

gerações anteriores. Uma pesquisa realizada pela Bridge Research3 aponta algumas 

                                                           
3
 Empresa de pesquisa paulista, especializada no público jovem, presidida por Renato Trindade.  
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dessas características, “velocidade, liberdade, consumo, individualidade e 

tecnologia” esses são os principais valores apontados pela maioria dos indivíduos 

entrevistados. Para Oliveira (2010), também faz parte das características dessa 

geração “Fazer questionamentos constantes, demonstrar ansiedade e impaciência 

em quase todas as situações, desenvolver ideias e pensamentos com 

superficialidade, buscar viver com intensidade cada experiência, ser transitório e 

ambíguo em suas decisões e escolhas” (OLIVEIRA, 2010, p. 63).  

A Geração Y nasceu, sobretudo, em uma época de grande ascensão 

tecnológica, fator que influenciou de maneira uniforme a construção do seu 

comportamento. Em decorrência desse contexto, eles apresentam características 

peculiares em relação às gerações passadas. Loiola (2009) aponta “(...) eles são 

impacientes, preocupados com si próprios, interessados em construir um mundo 

melhor e em pouco tempo, vão tomar conta do planeta”. O mesmo autor ainda 

afirma:  

 

Ao mesmo tempo em que estudam, são capazes de ler notícias na internet, 
checar a página do facebook, escutar música e ainda prestar atenção na 
conversa ao lado. Para eles, a velocidade é outra. Os resultados precisam 
ser mais rápidos, e os desafios, constantes. (LOIOLA, 2009) 

 

De fato, tudo é possível para esses jovens, visto que estes possuem ao 

alcance de suas mãos inúmeras ferramentas que lhes oferecem várias facilidades e 

benefícios. Para Lemos (2008, p. 89).  “A geração 904 está habituada ao multimídia, 

à realidade virtual e às redes telemáticas”. A geração Y tem grande familiaridade 

com a tecnologia. Essa é a primeira geração que não precisou aprender a dominar 

as máquinas, pois já nasceu com TV, computador e comunicação rápida fazendo 

parte do seu cotidiano “Eles já vieram equipados com a tecnologia wireless, conceito 

de mobilidade e capacidade de convergência”, diz a psicóloga Tânia Casado, 

coordenadora do programa de orientações de carreiras (PROCAR) da Universidade 

de São Paulo. 

É fato que a geração Y está transformando o mundo e tudo que dele faz 

parte, porém essas mudanças estão sendo realizadas “sem bandeiras e o 

estardalhaço das gerações dos anos 60 e 70, mas com a mesma força poderosa de 

mudança.” (LOIOLA, 2009). Oliveira (2010) acrescenta:  

                                                           
4
 Lemos usa o termo “Geração 90” para referir-se a Geração Y. 
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Durante algum tempo, os jovens nascidos nas décadas de 1980 e 1990 
foram rotulados como aqueles que cresceram sem um ideal para lutar, sem 
um inimigo para fazer uma revolução. Hoje, o que vemos é que a forma de 
revolucionar é outra, mas que há sim, revolução. Basta olharmos ao nosso 
redor ”(OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

 

Para Loiola (2009) os jovens da geração Y estão levando a sociedade a um 

novo estágio, que será muito diferente de como a conhecemos, principalmente no 

que se refere à comunicação e consumo de mídias. Uma pesquisa intitulada “O 

futuro da mídia5” aponta os sinais dessas mudanças. Umas das principais 

informações reveladas é que o usuário agora deseja participar e interferir no 

contexto das informações. Na pesquisa realizada pela Bridge Research esse fato foi 

mais uma vez constatado e enfatizado “(...) a comunicação tem que ser de mão 

dupla. Para essa geração, a comunicação não tem barreiras (...)”. Com isso torna-se 

evidente que a geração Y deseja e exige uma comunicação diferenciada, já que 

sempre recrimina a saturação de mensagens monótonas e repetitivas das mídias 

tradicionais. “Já vimos de tudo. Estamos saturados de propaganda. Talvez tenhamos 

nos tornado imunes à propaganda” completa (CAPPO, 2006, p. 83).  

Entender as reações dos consumidores, suas exigências e padrões de 

consumo, requer um resgate ao longo do tempo. Se hoje ele está mais crítico, 

exigente e ousado, nem sempre ele se comportou dessa maneira. Conforme Richers 

(2000), nas décadas de 1950 a 1960, ao contrário de hoje, ele mostrava-se 

despretensioso, ingênuo, passivo, despreparado e inexperiente. No período de 1960 

a 1970, com o surgimento de grandes marcas, melhoramento nas embalagens e o 

início de uma evolução na modernização do varejo, o consumidor estava ávido por 

produtos e não escondia o seu otimismo, surgia então o ambiente perfeito para a 

publicidade, ou seja, havia uma demanda tanto por parte dos consumidores, que 

desejavam novos produtos, como por parte dos anunciantes, que pretendiam 

divulgar suas marcas para um público cada vez mais predisposto a consumir.  

A década de 70 foi marcada pelo consumidor que fazia listas para comprar, 

comparava preços, disciplinava gastos, desconfiava do vendedor e de suas 

promessas e já começava a vir à tona a exigência por qualidade nos produtos. 

Assim, surgiam as raízes do consumidor brasileiro moderno, que mesmo ainda 

essencialmente emotivo, esforçava-se para torna-se mais racional. Na década de 80 

                                                           
5
  Fonte: Mundo Corporativo n. 24, abril/junho 2009. 
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a 90, o Brasil entra numa profunda depressão decorrente da crise financeira, 

ocasionando uma queda descontrolada do consumo. Após os anos 90, trazendo na 

bagagem uma década turbulenta e desanimadora, o consumidor sente-se traído 

pela crise, inseguro, culpa o governo e os políticos pela situação. Quanto ao 

consumo, ele busca vantagens, desconfia das mercadorias e corta despesas.  

Por conseguinte, o consumidor brasileiro do final do século XXI está bem 

diferente daquele dos anos 50. Tornou-se mais cauteloso, prevenido, calculista, 

comparativista e cético, “(...) o consumidor brasileiro do fim do milênio não só 

ganhou experiência com a maior quantidade de ofertas no mercado, como se tornou 

bem mais racional do que qualquer um de seus antepassados” (RICHERS, 2000, 

p.24). No que se refere à publicidade, essa evolução também foi observada, pois o 

desejo de consumo continua vivo, porém, os consumidores atuais não mais se 

comportavam como em outrora, sendo agora identificada uma maior conscientização 

por parte destes. As práticas publicitárias estão sendo questionadas por esses novos 

consumidores, informados e cientes de sua capacidade. 

É fato que “(...) o desafio da publicidade neste novo milênio é forjar novas 

relações com os consumidores” (ADLER E FIRESTONE, 2002, p.08). Nesta 

afirmação consiste o grande desafio para a publicidade contemporânea, estabelecer 

relações com grupos de indivíduos cada vez mais segmentados, céticos, 

desconfiados e exigentes, coloca a publicidade em posição de constante trabalho de 

renovação. A atual soberania do consumidor é motivo de alerta, uma vez que estes 

agora possuem total capacidade de filtrar todas as tentativas de influências. 

Portanto, tudo que é elaborado para uma empresa deve estar adaptado à motivação 

e ao comportamento do consumidor, ou seja, seu público-alvo, buscando satisfazer 

seus desejos e expectativas. 

Diante da fragmentação da audiência e a multiplicidade de canais de 

comunicação (telefone, internet, novas mídias) o consumidor está segmentado. Mas 

o mesmo continua exigente e preparado para esquivar-se de mensagens 

publicitárias, então é preciso integrar as mídias convidando o consumidor a interagir 

com o que está sendo anunciado. Criar esse envolvimento da marca com o seu 

público-alvo, permitindo a ele opinar e alterar algumas características do produto 

apresenta-se como uma possibilidade para conquistar sua atenção. Jaffe (2008) 

sugere a adoção de três papeis para a publicidade, são eles: Emancipar, 
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Demonstrar e Envolver. Emancipar significa convidar o consumidor a influenciar na 

criação ou alteração de um produto, ouvir o que o cliente deseja e ajustar sua 

comunicação e produto de acordo com esses desejos. Demonstrar é usar os 

recursos disponíveis para exibir detalhadamente de forma interativa seu produto ou 

serviço. Envolver é convidar o consumidor a participar de uma campanha, fazer 

com que ele se identifique e se torne parceiro, fomentando lealdade à marca.  

Parafraseando o termo “a publicidade está voltada para o consumidor assim 

como o consumidor está voltado para a publicidade”.  É notório que ocorreu uma 

evolução no comportamento e no perfil do consumidor, o novo consumidor é hoje 

um dos principais personagens que atuam dentro das mudanças observadas no 

contexto publicitário, pois estes evoluíram e, consequentemente, modificaram suas 

formas de consumir mídias. Aquele consumidor passivo e despreparado hoje dá 

lugar a um novo personagem, que chega se destacando como elemento decisivo 

para o desenvolvimento das práticas publicitárias. Faz-se necessário que a 

publicidade esteja ávida a conhecer, identificar e se adaptar às particularidades de 

um público cada vez mais exigente, porque estes, agora, se comportam como 

produtores de seus próprios anúncios.   
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2.0 CIBERCULTURA: O BERÇO DAS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS  

 

O fenômeno tecnológico é um dos motivos que proporcionou à publicidade 

vivenciar esse universo de mudanças, na qual ela se encontra atualmente 

submersa. O ritmo acelerado de inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos em que 

estamos vivendo atualmente reflete de maneira significativa suas consequências no 

contexto publicitário, modificando paradigmas antes consolidados e tornando 

necessária a reavaliação de antigos conceitos. Para tanto, neste capítulo iremos 

contextualizar os avanços tecnológicos que motivaram as mudanças na mídia 

publicitária. 

Lemos (2008) aponta os impactos socioculturais promovidos pelo surgimento 

da microinformática como o carro-chefe para as transformações que viriam 

futuramente e tece um cronograma para esses acontecimentos:  

 
A formação da microinformática deve-se ao desenvolvimento de domínios 
científicos a partir dos anos 40: a cibernética em 1948, a inteligência artificial 
no ano de 1956 a teoria da auto-organização e de sistemas dos anos 60, a 
tecnologia de comunicação de massa (rádio, televisão e telefone) e a 
telemática de 1950 (LEMOS, 2008, p. 101). 

 

O advento de todos esses fatores influenciou de maneira significativa os 

rumos da sociedade contemporânea, conduzindo esta para um ambiente de intensa 

transformação e desenvolvimento. O surgimento de uns e o aperfeiçoamento de 

outros aparatos tecnológicos revolucionaram toda a esfera social, desde a educação 

até as artes. 

 É fato que o pioneirismo exercido pela microinformática foi palco para o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a comunicação.  Entre elas enfatizamos 

a rede mundial de computadores ou Internet. “A criação e o desenvolvimento da 

Internet nas três últimas décadas do século XX foram consequência de uma fusão 

de estratégia militar, grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação 

contracultura” (CASTELLS, 1999, p. 82). Após a criação e o desenvolvimento da 

internet, que já se apresentava como uma grande revolução, principalmente, para a 

área da comunicação. Eis que surge o seu complemento, a World Wide Web, a teia 
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de alcance mundial, em 1991 gestada por Tim Berners-Lee engenheiro do CERN6. 

Lemos (2008) faz um paralelo:  

A revolução do impresso, com a invenção de Gutenberg, retirou os livros do 
monopólio da igreja, o telefone permitiu uma comunicação instantânea entre 
as pessoas, a TV e o rádio levaram informações à distância para uma 
massa de espectadores. A internet cria, hoje, uma revolução sem 
precedentes na história da humanidade (LEMOS, 2008, p. 116). 

 

O despontar da internet trouxe consigo a habilidade de superar as barreiras 

que limitavam o acesso às informações, proporcionando ao usuário uma maior 

acessibilidade. Hoje, ela é vista como o caminho mais prático para os serviços 

avançados de informação e entretenimento. Nicholas Negroponte (apud Dizard 

2000, p. 25) diretor do Media Lab do MIT classifica essa expansão da internet como 

um impacto de “10,5 na escala Richter das mudanças sociais.” 

Todo esse progresso tecnológico culminou no nascimento da chamada 

cibercultura. Segundo Lemos, o surgimento da cibercultura se deve à convergência 

entre o social e o tecnológico. Ela desponta conjuntamente aos media digitais, ou 

seja, com a informática, as redes telemáticas, o multimídia interativo e a realidade 

virtual. Bertolleti (2009) em seu artigo O que é Cibercultura afirma: 

 

Podemos dizer que a cibercultura é uma nova maneira de compreender as 
relações tecnológicas que se estabelecem na sociedade. Ela é um espaço 
de comunicação, uma migração do mundo real para o imaginário, que 
possibilita aos indivíduos uma gama infinita de criação e recriação do seu 
próprio espaço social. 

 

Lemos completa (2008, p. 87) “A cibercultura vai se caracterizar pela 

formação de uma sociedade estruturada através de uma conectividade telemática 

generalizada, ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de 

informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações sócias.” Um fato 

importante para se evidenciar é que a cibercultura não é uma subcultura ou uma 

“tendência do momento”, ela se apresenta como o retrato da cultura contemporânea, 

uma cultura em processo de desenvolvimento e aplicação, que enfatiza os 

                                                           
6
  CERN - (Conseil Europíene Pour lá Recherche Nucleárrie)  Laboratório Europeu de  Física de 

Partícula. Ver (PINHO, 2000, p.30). 
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elementos tecnológicos. “Entramos hoje na cibercultura como penetramos na cultura 

alfabética há alguns séculos.” (Lemos, 2008, p. 11) 

Lévy (apud Lemos, 2008, p. 71) descreve o ambiente da cibercultura como 

sendo “(...) universal sem ser totalitária, tratando de fluxos de informações 

bidirecionais, imediatos e planetários, sem uma homogeneização dos sentidos, 

potencializando vozes e visões diferenciadas”. É justamente a esse novo contexto 

definido por Lévy que a publicidade tem de se adaptar a meios de comunicação 

bidirecionais que possibilitam interação entre o indivíduo e a mensagem, e 

consequentemente, às novas relações estabelecidas entre os meios e os 

consumidores. Em síntese, esse novo cenário se apresenta extremante propício e 

igualmente inovador para a comunicação publicitária.  

Porém, todas essas mudanças e evoluções acarretam não só vantagens, mas 

também críticas, como as proferidas por diversos pensadores a respeito da 

introdução das novas tecnologias no contexto social.  

 

A realidade social torna-se produto de processos de desmaterialização e de 
simulação do mundo (Baudrillard), impulsionados pelo desenvolvimento de 
máquinas de informações (os computadores). Como afirma Rouanet, o 
homem histérico-paranóico moderno morreu, dando lugar ao homem 
esquizo-conformista (Baudrillard) ou esquizo-anarquista (Deleuze e 
Guatarri), habitando um mundo de imagens hiper-reais: a sociedade do 
espetáculo (LEMOS, 2008, p.64).  

 

Baudrillard (apud Lemos, 2008, p.72) um dos principais críticos das novas 

tecnologias, possui uma visão desencantadora sobre essa temática. Ele propõe que 

com o desenvolvimento das novas tecnologias “(...) estaríamos diante não de uma 

retribalização, mas de uma mera circulação das informações” O autor ainda 

acrescenta “A comunicação midiatizada pelas novas tecnologias como a internet, 

por exemplo, cria um deserto social, assim como a velocidade cria um deserto no 

espaço” (BAUDRILLARD apud LEMOS 2008, p. 24). 

É fato que as novas tecnologias proporcionaram inúmeros benefícios para a 

comunicação publicitária. Porém, esta mesma tecnologia que traz benefícios 

também traz artifícios que promovem desconforto no contexto publicitário, é o caso 

dos gravadores de vídeos pessoais. 

Os PVR (Gravadores de Vídeo Pessoal) também conhecidos por DVR (Digital 

Vídeo Record) trata-se de um aparelho de vídeo que permite aos usuários capturar a 
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programação televisiva ou de computador para armazenamento em disco rígido 

(HD). Usando um PVR como os do tipo TIVO e Replay TV, os espectadores 

televisivos podem programar o seu aparelho para gravar os seus programas 

favoritos toda vez que ele for ao ar, também podem ser programados para gravar 

qualquer programa que incluir um ator ou equipe esportiva que seja interessante 

para o telespectador, sendo assim possível assisti-los no horário que lhes seja mais 

conveniente. Os PVR atuais são uma evolução dos antigos VCR (Video Cassette 

Recording), os antigos programadores de vídeo permitiam aos usuários gravar 

apenas uma ou duas horas de programação, nesses aparelhos, a gravação tinha de 

ser corrida, não existia a possibilidade de agendar o que seria gravado, quando se 

era programado um tempo de gravação tudo que passasse dentro daquele intervalo 

era capturado. Os PVRs atuais podem gravar até sessenta horas de programas 

gravados, possibilitando a programação exata do que se deseja capturar. Com os 

programas sendo gravados, os espectadores podem então saltar os comerciais 

(publicidade).  Se analisarmos de maneira aprofundada a introdução desta nova 

tecnologia por um número cada vez maior de usuários, teremos uma revolução sem 

precedentes na história da comunicação. 

As críticas a esse novo contexto são inúmeras e de variações diversas. 

Porém, o que não se pode negar são as mudanças ocorridas em decorrência do 

desenvolvimento da cibercultura. No que se refere à comunicação, o desenrolar da 

cibercultura afeta dois pólos importantes da publicidade – o tempo e a distribuição 

de informações, ou seja, na cibercultura, o tempo deixa de ser linear, passando a ser 

atemporal, devido aos mecanismos do ciberespaço7. “Entram em jogo a 

telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a abolição do espaço físico, 

em suma, todos os poderes de transcendência e de controles simbólicos do espaço 

e do tempo” (LEMOS, 2008 p. 53).  

Antes, a distribuição da informação acontecia pelo modelo “Um para Todos8”, 

onde quem ditava as regras eram os meios tradicionais (TV, rádio, jornal). Com o 

                                                           
7
 “Ciberespaço é um espaço não-físico composto por um conjunto de redes de computadores através das quais 

todas as informações (sob a suas mais diversas formas) circulam” (LEMOS, 2008, p. 127). 
8
 Modelo comunicacional proposto do Lévy (1993) que define a maneira como trabalham os meios tradicionais, 

ou seja, transmite as informações de maneira unilateral, onde os meios informam ao público e estes atendem de 

maneira passiva. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
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advento da cibercultura, o modelo utilizado passa a ser o “Todos para Todos9”, 

havendo com isso uma total transformação na prática das mídias publicitárias, pois 

esta agora tem de se adaptar aos novos formatos estabelecidos. Esse novo modelo 

vigente na cibercultura, na qual não existe um produtor oficial da informação, haja 

vista que todos têm o direito de produzir e participar da informação que circula, 

concordando, discordando e até acrescentando novos elementos a ela. É total 

consequência do surgimento das novas tecnologias, uma vez que esta interação só 

é viável por consequência da criação desses novos aparatos. “As novas tecnologias 

de informação devem ser considerados em função da comunicação bidirecional 

entre grupos e indivíduos, escapando da difusão centralizada da informação 

massiva” (LEMOS, 2008, p. 68).  

É fato que a cibercultura proporciona um espaço de comunicação mais 

flexível que o produzido nas mídias convencionais (TV, rádio e jornal). Isso faz com 

que a cibercultura seja um período singular na história da comunicação, afinal, esta 

nova dinâmica instaurada por ela é inédita. Podemos afirmar com base em Lemos 

(2008, p. 79) “que na evolução das vias de comunicação, vemos a passagem do 

modelo da comunicação de massa para o atual modelo de redes de comunicação 

informatizados”. No universo da cibercultura parece haver uma conexão 

generalizada, um desejo de ubiquidade e instantaneidade, oriundas da ideia de 

conectividade.   

A cibercultura nos trouxe novos canais de mídias (Internet, MP3, telefone 

celulares, jogos em computadores, entre outros). Portanto, é imprescindível para a 

publicidade saber utilizá-los de forma adequada e proveitosa. Uma vez que, a partir 

do momento que nos é oferecido uma maior possibilidade de fontes de informações, 

cabe a cada indivíduo buscá-la a sua maneira, ou seja, cada grupo de consumidores 

possui suas características e particularidades, sendo assim, torna-se muito mais 

complexo atingir esses consumidores. Sacharin (apud Austin e Aitchison, 2006, p. 

20) faz uma observação a respeito de tantas opções midiáticas “(...) chegamos a um 

ponto em que os veículos de mídia estão sendo considerados poluição. As 

informações se amontoam como lixo. E a ironia da nossa era da informação é que, 

quando procuramos nos elevar acima do ruído, acabamos criando mais ruído”. 

                                                           
9
 Modelo comunicacional proposto do Lévy (1993) que define a maneira como trabalham os meios digitais e 

interativos, ou seja, transmite as informações de maneira bilateral, permitindo aos usuários interagir com as 

mensagens. 



27 
 

 
 

  A introdução de novas tecnologias no contexto social mudou de maneira 

significativa o comportamento do consumidor. A partir dessa constatação se faz 

necessário repensar os métodos utilizados pela publicidade, uma vez que os antigos 

consumidores, passivos, de fácil alienação, totalmente receptivos à publicidade, 

estão em processo de extinção, pois como vimos no capítulo anterior a cada dia 

torna-se maior o número de consumidores conscientes a respeito da publicidade. As 

novas tecnologias trouxeram para o ambiente da publicidade um leque de canais de 

mídias nunca antes imaginados, da internet à realidade virtual. O novo desafio 

apresentado à publicidade, com a introdução dessas novas tecnologias, caracteriza-

se por criar novos formatos atrativos para conquistar a atenção do seu público-alvo, 

os consumidores. Pois agora estes possuem uma gama de novos serviços e fica 

cada vez mais difícil para a publicidade prever onde estes se encontram e quais são 

seus anseios consumistas.  

O fato é que a realidade atual não é mais como outrora, onde tudo que existia 

eram quatro principais formas de se fazer publicidade – jornal, rádio, TV e mídia 

exterior. Hoje, com o pleno desenvolvimento da internet, bem como os meios que 

tem esta como base (marketing viral, redes sociais, videocasting), cria-se, então 

duas vertentes, tomando como referência o discurso de Dizard (2000. p.53), “o 

caminho à frente está marcado com uma quantidade semelhante de armadinha e 

oportunidades.” Armadilha para os que não se adaptarem e oportunidades para os 

que tiverem coragem de investir nesse novo universo informacional tecnológico. 

 

2.1 Interatividade na Cibercultura 

De acordo com Silva (2000) o termo interatividade surgiu no contexto das 

críticas aos meios e tecnologias de comunicação unidirecionais, que teve início da 

década de 70 e hoje está em pleno uso. O termo ganhou atualmente ainda mais 

notoriedade devido à disseminação das novas tecnologias da informação.  

Ribeiro em seu artigo “As tecnologias contemporâneas e as mudanças na 

produção e consumo de informação” descreve Interatividade como “o conjunto de 

mecanismos proporcionados pela computação interativa capazes de promover a 

intervenção (direta ou indireta) do usuário na geração ou no desenvolvimento de 
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produtos ou de processos”. A tendência atualmente é que os usuários interajam 

cada vez mais com o conteúdo das informações.  

 
O consumidor vem, gradativamente, passando do papel passivo de mero 
consumidor da informação, daquele que a ouvia e não requeria nenhuma 
participação nos seu conteúdo, para o papel de consumidor ativo, que agora 
quer interagir, participar das discussões e modificar o conteúdo das 
informações produzidas (RIBEIRO, 2006). 
 

 

Morais (1998, p.233) completa “(...) a interatividade dinamiza a participação 

dos consumidores na geração de serviços e na constituição de novos mercados de 

informação e divertimento”. Dizard (2000, p.37) amplia o debate “A MI10 oferece aos 

consumidores acesso a um amplo leque de serviços que lhes permite controlar tanto 

o modo como o horário de recebimento da informação.”  

Vittadini (1995) reflete a respeito da interatividade proposta atualmente 

afirmando que esta se define de forma diferenciada, no que condiz com a 

comunicação permitida pelos meios unidirecionais e que se caracteriza pela 

utilização ativa do meio. O receptor assume um papel importante e fundamental, 

suas ações definem o caminho da mensagem e do próprio processo de 

comunicação. A exemplo desta afirmação temos hoje, 

 

(...) programas de televisão, no qual o espectador pode escolher, através de 
ligações telefônicas, num menu de três possibilidades, o final do enredo; 
canal de televisão pey-per-view em que o assinante “encomenda” a 
programação dentre as opções oferecidas por uma grade de programação; 
programa de rádio onde é feita uma sondagem de opinião, através da 
exposição de opiniões dos ouvintes via telefone; a possibilidade de trocar e-
mails com o editor de uma revista on-line ou com outros leitores da 
publicação; pode ser também um jogo de videogame em que o jogador 
executa  comandos de forma a agir como se fosse um dos personagens do 
jogo. (MIELNICZUK, 2001, p. 89) 
 
 

 Estes modelos descritos acima caracterizam uma interatividade limitada. 

Mason (apud Cappo 2006, p.179) exemplifica a interatividade bem como ela se 

processará num futuro próximo. 

 
(...) o consumidor está assistindo a um programa de TV quando vê um 
comercial. Se a propaganda for interessante e o espectador fica interessado 
no produto, ele simplesmente poderá clicar no controle remoto. O comercial 
estará ligado automaticamente ao site do anunciante na internet, onde o 
consumidor terá um contato mais aprofundado com a marca em tempo real 

                                                           
10

 Dizard utiliza o tremo MI para se referir as novas tecnologias. 
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e, se quiser, poderá comprar o produto no mesmo instante (...) direto do 
aparelho de TV.  

 

Devido ao constante desenvolvimento tecnológico, a tendência é que a 

programação do conteúdo das emissoras e dos anúncios veiculados seja igualmente 

feita pelo consumidor em sua casa, tornando o meio completamente customizado e 

a propaganda por ter sido escolhida pelo espectador, muita mais dirigida. 

 Com isso, Lemos (2008) propõe a existência de uma subdivisão da 

interatividade em quatro níveis, em que cada um corresponde ao grau de 

aprofundamento da interação técnica do indivíduo com um determinado dispositivo, 

começando do nível zero, onde a interação é mínima, indo até o nível quatro, onde 

se pode perceber a interação total, via telemática, em que a relação do indivíduo 

com o conteúdo que está sendo veiculado é de intervenção e não mais de 

contemplação. Seguindo essa perspectiva, acreditasse que ao concretizar uma 

relação no último nível de interatividade, os papéis do produtor e do consumidor de 

informação tornam-se híbridos, pois os agentes passam a atuar de maneira dupla no 

processo. Sendo assim, ao chegar ao último nível de interatividade a informação 

deixa de ser produzida por um veículo de comunicação e consumida de forma 

tradicional pelo público desse veículo.  

Com o advento da cibercultura estamos vivenciando uma verdadeira 

maratona de inovações tecnológicas, onde se faz necessário buscar atualizações 

dentro desse universo mutante. “A internet desponta como ambiente propício a 

transações interativas.” (MORAIS, 1998, p. 237). 

 

O consumo da informação nesse novo cenário parece transcender a 
compreensão dos modelos comunicacionais tradicionais dos meios 
analógicos. Por outro lado, as transformações cada vez maiores que o novo 
cenário impõe vêm requerendo de nós – consumidores e produtores de 
informação – uma participação cada vez mais efetiva (RIBEIRO 2006). 

 

Dizard (2000) afirma o que Morais (1998) propôs sobre a interatividade na 

internet, e acrescenta, “Até a metade dos anos 90, a rede não veiculava 

praticamente nenhuma publicidade e não funcionava como um canal direto de 

vendas. Agora o merchandising eletrônico (e-commerce) é a atividade que mais 

cresce na rede.” (2000, p. 29). A Internet comporta de maneira satisfatória todo um 

universo de serviços, notícias, entretenimento, publicidade, vendas, entre outros.  



30 
 

 
 

A possibilidade de comunicação instantânea permite a geração de informação 

em grande quantidade, que se multiplica em uma velocidade jamais vista, favorecida 

pelas tecnologias na interatividade. Assim como relata Ribeiro (2006) tais 

constatações ficam mais evidentes quando nos atemos a acompanhar de modo 

sistêmico essas novas gerações criadas dentro da lógica do zapping e de ambientes 

essencialmente interativos e hipermidiáticos. 

Os videogames e jogos de computadores se apresentam como, bom 

exemplo, atualmente como um fenômeno midiático, já estão sendo amplamente 

utilizados como forma de publicidade.  O seu caráter interativo por natureza atraiu a 

atenção dos profissionais de publicidade. Além de serem mídias estratégicas no 

contato com o público jovem, são veículos que retêm grande atenção do 

telespectador e incrível apelo popular. “(...) as vendas de cartuchos de jogos 

interativos atingiram US$ 7 bilhões, mais do que as bilheterias dos cinemas 

americanos e quase o tamanho da indústria fonográfica, e crescendo mais rápido 

que ambos (DIZARD, 2000, p.38)  

A interatividade de cunho eletrônico-digital é atualmente a palavra de ordem 

no universo da cibercultura, diferente da interatividade analógica que caracterizou a 

época dos meios tradicionais. A tecnologia digital permite ao usuário interagir não 

apenas com o objeto, mas também com o conteúdo da informação, devido 

principalmente ao aperfeiçoamento dos meios de comunicação e de dispositivos 

como telefone, fax, computadores. “A interação homem - máquina tem evoluído a 

cada ano no sentido de uma relação mais ágil e confortável. Vivemos hoje a época 

da comunicação planetária, fortemente marcada por uma interação com as 

informações, cujo ápice é a realidade virtual” (LEMOS, 2008, p.114). 

A realidade virtual foi projetada a princípio pelos centros de pesquisas 

militares, tendo como finalidade a construção de simuladores de voo para a prática 

de pilotos, no fim dos anos 70. Hoje, ela se apresenta como uma dos principais 

personagens no ambiente das novas tecnologias da comunicação. A Realidade 

Virtual (RV) projeta o ser humano a uma constante percepção em tempo real de 

sentidos, em que ele controla e produz seu próprio mundo. A publicidade, 

apoderando-se dessa ferramenta, alcança horizontes até então intangíveis pelos 

meios de comunicação tradicionais.  Contudo, a realidade virtual ainda não 

apresentou o seu verdadeiro potencial. “O potencial da realidade virtual como meio 
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de comunicação existe, mas está longe de ser um fato de impacto massivo” 

(LEMOS, 2008, p.155). 

Para Lemos (2008, p.155) “A RV é um ambiente simulado que permite 

interações, onde os usuários recebem estímulos corporais. O corpo real migra para 

um mundo de pura informação”. Kirner em seu artigo “Sistema de Realidade Virtual” 

define a RV como “(...) uma técnica avançada de interface, onde o usuário pode 

realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional 

gerado por computador, utilizando canais multi-sensoriais. Dizard (2000) afirma que 

a RV permite ao usuário criar e experimentar situações de fantasia que são geradas 

por computadores carregados por programas interativos. Seus efeitos exclusivos 

são limitados apenas pela imaginação de cada usuário. 

A Realidade Virtual, embora ainda engatinhando no contexto comercial, já 

apresenta grandes ações envolvendo essa técnica. A Universidade da Califórnia e o 

San Diego Supercomputer Center projetaram um protótipo chamado In The Bag, na 

qual os compradores “andam” através de um shopping gerado por computador, 

entram em tantas lojas quanto desejarem e selecionam mercadorias sem deixar 

suas próprias casas. “(...) Para comprar um produto ele precisaria apenas colocá-lo 

numa sacola virtual gerada por imagem.” (DIZARD, 2000, p.74). É possível enxergar 

um grande potencial publicitário na RV. Um caso que chama atenção e também 

serve de exemplo é o Second Life11, esse mundo virtual que faz sucesso com mais 

de 1,8 milhões de pessoas apresenta-se como um nicho a ser explorado pela 

comunicação, pois possui grande potencial de interação e aceitação com os seus 

usuários.   

Com o desenvolvimento dos ambientes interativos, a publicidade adquiriu 

uma nova função, precisa criar estratégias de comunicação de maior alcance, para 

um público-alvo bem maior e heterogêneo, tendo como visão a utilização desses 

novos meios, uma vez que o novo consumidor é extremamente adepto às novas 

tecnologias da informação. Ao mudar a relação espaço-temporal, as mídias 

interativas destroem conceitos como audiência, abrangência, impacto, intervalo 

comercial.  

Esse novo contexto traz um grande desafio para o universo da publicidade, 

que tem como responsabilidade entender esse novo mercado de consumidores, 

                                                           
1 É uma realidade virtual, que se assemelha a um jogo de computador, simulando um ambiente real. 

  (FALCO E SAAR, 2007.) 
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avaliando as necessidade e tendências que estes vêm apresentando, e a partir daí 

formar novas estratégias de comunicação, sabendo aproveitar ao máximo as 

facilidades e possibilidades que as novas tecnologias oferecem. 

Contudo, a principal crítica proferida contra as novas tecnologias da 

comunicação refere-se ao exagero de informações emitido por esses novos canais 

de mídia.  

 

Como Baudrillard, Sfetz pensa a comunicação como uma moribunda 
morrendo por excesso. Com as novas tecnologias estaríamos vendo o 
nascimento de um Frankenstein tecnológico que institui a repetição e o 
isolamento, o tautismo. Lucie Sfetz propõe que a comunicação 
contemporânea é marcada pelo imperativo tecnológico. Agora sobre a forma 
de tecnologias da mente. (LEMOS, 2008, p. 76). 

 

Portanto, o novo cenário social propõe à publicidade uma nova adequação a 

todos esses mecanismos emergentes. A cibercultura coloca em evidência um novo 

mercado, muito propício à publicidade, uma vez que ela traz novos meios e formas 

de transmitir e receber informações. Se pararmos para observar, vivemos hoje em 

um mundo altamente tecnológico, elementos como: home banking, cartões 

inteligentes, voto eletrônico, pages, palms, imposto de renda via rede, inscrições via 

internet, etc, fazem parte do nosso cotidiano atualmente. Para muitas pessoas, hoje 

é praticamente impossível imaginar a vida sem um computador ou palms. Com o 

advento da internet e posteriormente da web, o desenvolvimento do telefone, da TV, 

do rádio, cinema, proporcionaram cada um no seu momento uma revolução no 

universo publicitário. 
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3.  A Nova Mídia 

 

Segundo Costa (2009) o conceito “Nova Mídia” surgiu em oposição ao termo 

“Velha Mídia”, ou seja, a tudo aquilo que configura a comunicação tradicional, seja 

nos meios impressos, jornais e revista, ou nos eletrônicos, como o rádio e a TV. A 

expressão Nova Mídia, contudo, se refere aos meios que lidam com a linguagem, a 

informação, o entretenimento e os serviços disponíveis mediante artefatos 

tecnologicamente avançados em relação aos suportes convencionais. Tudo aquilo 

capaz de tornar a comunicação onipresente, interativa e pervasiva é considerado 

como uma nova mídia. A comunicação multimídia composta por PCs, pelos 

aparelhos portáteis aptos a carregar fotos, jogos, textos, áudio e vídeo para qualquer 

um em qualquer lugar servem cada vez mais como suporte para práticas e ações 

publicitárias. Para a comunicação, as novas tecnologias lançaram diversas 

ferramentas que proporcionam, sem dúvida, uma série de mudanças, evoluções e 

adaptações no universo da publicidade, ocasionando em muitos casos a 

necessidade de revisão de antigos padrões e conceitos. O fato de as Novas Mídias 

estarem diretamente ligadas aos avanços tecnológicos viabiliza a frequente 

utilização da expressão Mídia Digital como sinônimo para a Nova Mídia.  

A expressão Nova Mídia não se refere apenas a uma nova maneira de gerar 

e veicular informações tendo como suporte os novos aparelhos tecnológicos, ela é, 

principalmente, uma nova interlocução com o público que a consome, ou seja, está 

sendo cunhado um novo formato de se adquirir informações, baseados em novos 

fundamentos e princípios, a partir de indivíduos que almejam, cultivam e propagam 

suas mensagens de maneira muito mais seleta e precisa. Os consumidores por 

serem, em sua maioria, adeptos e incentivadores dessas novas práticas, ocupam 

um lugar privilegiado diante dessas ferramentas, uma vez que estas novas mídias 

procuram proporcionar a interação com o usuário, permitindo-lhe mais domínio 

sobre o que está sendo visto, ouvido, ou propagado. Esse “poder” que as novas 

mídias proporcionam aos usuários os fascinam, assim como em outrora os meios 

tradicionais fascinaram os telespectadores/leitores da época com suas belas 

imagens/textos. 

 Antigamente, por volta dos anos 80, era relativamente simples e eficaz se 

comunicar com os consumidores porque um comercial veiculado no horário nobre 
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normalmente era visto em 50% ou mais dos domicílios com TV. Tudo que precisava 

ser feito era a produção de um VT, comprar inserções em programas de boa 

audiência e mais alguns antes e depois do horário nobre, pois a família inteira 

costumava sentar-se diante da TV, dessa forma era possível atingir praticamente 

toda a população adulta da época. A lei para os planejamentos de mídia era a 

descrita por Austin e Aitchison, (2006, p. 52;53) “(...) as práticas de marketing eram 

efetivamente ditadas pela convenção. O que deu certo no passado? (Quase sempre 

propaganda de TV). E o que é necessário como apoio? publicidade impressa, (...) 

um pouco de marketing direto”. Existia uma espécie de fórmula, na qual os 

profissionais se baseavam para compor cada campanha. É compreensivo em partes 

que os profissionais daquela época trabalhassem dessa forma, já que naquele 

tempo não existia metade da tecnologia nem dos canais de mídia que existem hoje, 

sem mencionar a limitação dos próprios meios de comunicação e do acesso da 

população aos mesmos. De fato, por algum tempo esse método funcionou. 

Campanhas memoráveis foram criadas e trouxeram resultados satisfatórios para 

seus anunciantes. Porém, em um ambiente como o da publicidade, onde tudo se 

torna fator determinante para seus resultados, antigas fórmulas se tornam a cada dia 

mais obsoletas. 

Atualmente, esse cenário mudou consideravelmente, existem tantos canais 

de TV e tantas oportunidades para buscar e receber informações que os 

consumidores estão gastando muito menos tempo com os canais convencionais do 

que antes. Daí surge a tese de que os comerciais de 30 segundos estariam fadados 

ao fracasso. “Foram-se há muito os dias que o comercial de 30 segundos na TV era 

estratégia essencial da marca e do marketing” (AUSTIN e AITCHISON, 2006, p.66).  

É evidente que os hábitos de mídia estão mudando em todo o mundo, essas 

mudanças vêm acontecendo há décadas em um ritmo cada vez mais acelerado. “A 

mídia tradicional enfrenta mudanças dolorosas à medida que se adapta às 

tecnologias de ponta, a mudanças no público e aos desafios da internet e de outros 

novos canais informatizados” (DIZARD, 2000, p. 254). A tentativa de engajamento 

dos antigos meios a essa nova realidade apresentada está sendo bastante 

desafiadora, pois esses meios estavam habituados a serem vistos e tratados com 

preponderância.   
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Segundo Dizard (2000) essa é a terceira grande transformação nas 

tecnologias de mídia, que envolve uma transição para produção, armazenamento e 

distribuição de informação e entretenimento estruturada em computadores. Ela está 

nos levando para o universo multimídia, da realidade virtual, da TV interativa entre 

outros. O mesmo autor faz uma observação pertinente a esse respeito. “A atual 

transição de um ambiente de nova mídia difere das experiências passadas”, pois:  

 
(...) a introdução de forma de antigas tecnologias de mídia como jornal 
impresso, o rádio e a TV foi mais disciplinada. Um tempo suficiente se 
passava entre uma e a próxima, permitindo separar as consequências 
econômicas e sociais das mudanças. Entretanto, agora, a mídia deve lidar 
com convergência de muitas tecnologias novas, que estão chegando 
velozmente e com uma urgência que nos dá pouco tempo para avaliar a 
maneira como elas podem melhor se adaptar a um padrão já complexo de 
mídia (DIZARD, 2000, p.255)    

 

Essa urgência com que as coisas estão emergindo é consequência dos 

inúmeros avanços tecnológicos que vêm acontecendo desde a década de 70. 

Atualmente, assistimos ao surgimento ou adaptação de inúmeras novas ferramentas 

midiáticas. Outro fator motivador está na mudança de perfil do consumidor, que 

agora deseja interagir com o conteúdo. Todo esse progresso faz com que se mude 

um cenário que por décadas fora intocável, me refiro ao universo das mídias 

tradicionais; é notório que esses meios são os que mais padecem com tanta 

inovação. Estes, agora, terão de se aperfeiçoar e se manter atualizados perante a 

este panorama em construção. 

Cappo (2006) apresenta-nos um trecho do discurso realizado pelo então 

presidente e CEO da Procter & Gamble, Edwin Artz, na reunião anual da American 

Association of Advertising Agencies em 1994.  

 

O nosso mais importante meio de propaganda – a televisão – está a ponto 
de sofrer uma grande mudança. (...) hoje não podemos ter certeza de que a 
programação de TV sustentada na propaganda terá um futuro no mundo 
que está se criando – um mundo de vídeo por demanda, TV pós-paga e TV 
por assinatura. Dentro dos próximos anos os consumidores terão dezenas 
de canais de compras sem sair de casa. Eles passaram horas jogando 
videogames interativos. E para muitos desses - talvez a maioria - nada de 
propaganda (CAPPO, 2006, p. 145). 

 
 

 O discurso proferido anos atrás por Artz colocava em alerta toda uma 

geração de profissionais e estudiosos do ramo das comunicações. Ele conseguiu 

enxergar em meio às sutis mudanças daquela época como essas transformações 
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afetariam o futuro das comunicações, ele foi terminantemente futurista e, 

principalmente, visionário, acertando fielmente nas afirmações que fez naquele ano 

de 94.  

Sissors e Bumba (2001, p.15) concorda e acrescenta, “Alguns dos 

profissionais de marketing da atualidade acreditam que as formas de mídia 

tradicionais como TV, os jornais, as revistas e o rádio não são tão mais eficientes em 

promover vendas como era no passado.” Pelo menos não a forma tradicional como 

elas vêm trabalhando a publicidade. E por que essas mudanças estão ocorrendo? 

Sissors e Bumba respondem: “(...) porque os mercados estão mudando e a mídia 

precisa chegar aos melhores clientes potenciais dos produtos de maneira mais 

seletiva – as massas estão se subdividindo em segmentos menores. Portanto, os 

mercados precisam ser definidos de modo muito mais preciso do que no passado.” 

O diagnóstico previsto por Artz só veio a se confirmar no decorrer dos anos. Agora 

esse diagnóstico também conta com fatores como: o novo perfil do consumidor, 

cada vez mais céticos e exigentes, a segmentação, tanto de mercados como de 

públicos, a proliferação de novos canais de mídia e a nova geração de pessoas que 

tem uma visão de mundo bem diferente das gerações passadas, apresentam-se 

como fatores suficientemente transformadores da mídia publicitária tradicional.  

Adler e Firestone (2002) descrevem quatro razões principais para a incidência 

desse declínio: Saturação, estudos comprovam que o consumidor médio é 

bombardeado por três mil mensagens publicitárias por dia. Para se destacar na 

multidão os profissionais de publicidade tiveram de mostrar esses anúncios com 

uma frequência maior. Resultando em uma despesa crescente com resultados 

apenas marginais. Cliques, a proliferação de canais de TV juntamente com o 

advento do controle remoto para televisão na década de 80 permitiu que os 

telespectadores clicassem e mudassem de canais a partir do momento em que o 

programa de sua preferência fosse interrompido pelos comerciais. Isso levou a 

publicidade televisiva a se tornar no mínimo um pouco menos eficiente do que já foi 

em outrora. Cinismo, as pessoas que cresceram imersas nesse universo midiático 

simplesmente não acreditam mais nas mensagens veiculadas pela publicidade. 

Essa audiência criou um bloqueio que filtra as mensagens invasivas e irrelevantes. 

Concorrência, a introdução de novos canais de mídia como: TV a cabo, internet, 
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telefone, entre outros, causam certa instabilidade num cenário onde até pouco 

tempo atrás quem comandava era o grande conglomerado de mídia tradicional. 

A pesquisa intitulda “O Futuro da Mídia” desenvolvida pela Deloitte e pelo 

Harrison Group, realizada simultaneamente nos EUA, na Alemanha, na Inglaterra, 

no Japão e no Brasil, identificou como pessoas entre 14 e 75 anos “consomem” 

mídia hoje e o que esperam da mídia no futuro. A coleta de dados foi realizada entre 

17 de setembro e 20 de outubro de 2008 e a amostra foi dividida em quatro grupos 

de faixas etárias: a “Geração Y”, com idade entre 14 e 25 anos; a “Geração X”, que 

tem entre 26 e 42 anos; a “Geração Baby Boom”, formada por pessoas entre 43 e 61 

anos; e a “Geração Madura”, que compreende os consumidores entre 62 e 75 anos. 

No Brasil, foram ouvidas 1.022 pessoas, classificadas nas quatro faixas etárias.  

 

O levantamento mostra que o Brasil, com um mercado formado 
essencialmente por um público jovem é, dos cinco países participantes da 
pesquisa, aquele em que os consumidores gastam mais tempo por semana 
consumindo informações ofertadas pelos mais variados meios de 
comunicação e se mostram especialmente envolvidos com atividades on-
line. Os consumidores brasileiros gastam 82 horas por semana interagindo 
com diversos tipos de mídia, incluindo o celular. Para a grande maioria 
(81%), o computador superou a televisão como fonte de entretenimento. Os 
videogames e os jogos de computador constituem importantes formas de 
diversão para 58% dos entrevistados (DELOITTE, MUNDO 
CORPORATIVO, n. 24, abril/junho 2009). 
 
 

Outro fator destacado na pesquisa é que o usuário deseja participar e 

interagir com o conteúdo das informações. De acordo com as entrevistas realizadas 

com o público nacional, 83% dos consumidores de mídia produzem seu próprio 

conteúdo de entretenimento usando, por exemplo, programas de edição de fotos, 

vídeos e músicas. O público de faixa etária entre 26 e 42 anos é o mais envolvido 

com atividades interativas na rede. Quanto mais jovem, mais propenso a produzir 

seu próprio conteúdo on-line.  

O resultado desta pesquisa torna claro que o consumidor brasileiro é 

excessivamente propício a consumir informações. Estes se interessam em buscar 

conteúdo nos mais diversos suportes. Com isso, as novas mídias surgem como 

soluções para essas buscas. A publicidade, por sua vez, exerga nessas novas 

ferramentas um grande potencial comunicativo, que vai além do seu propósito 

principal. Ou seja, o papel, por exemplo, do telefone móvel vai além do ato de fazer  
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e receber ligações, este passa a atuar como agente para a publicidade, sendo 

ultilizado como canal de mídia.  

As novas mídias porporcionam à publicidade dois fatores que são de suma 

importância para o seu desenvolvimento: a mensuração e a segmentação. Para 

Frazon uma das grandes vantagens das novas tecnologias é a facilidade de 

mensuração e acompanhamento das mensagens que seguem por parte delas. A 

possibilidade de monitorar e mensurar retornos se apresenta como umas das 

principais características das novas mídias.  

No que se refere à segmentação, o  termo é bastante utilizado pela 

comunicação atual, uma vez que se refere de maneira apropriada à fragmentação 

tanto do público como do mercado. A segmentação tem sido muito oportuna para a 

publicidade, pois possibilita a identificação e a mensuração de públicos-alvos. Em 

tempos em que está cada vez mais difícil encontrar o consumidor e chamar-lhe a 

atenção, qualquer informação que trabalhe com precisão é válida para a publicidade.  

Segundo Weinstein (1995, p. 18) “segmentação é o processo de dividir 

mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou 

características similares que, provavelmente, exibirão comportamentos de compra 

similares”. A princípio, a segmentação foi desenvolvida para a administração, para o 

universo do mercado, das vendas, da economia. Porém, essa abordagem muito se 

identifica com o atual ambiente da comunicação.   

  Pode se afirmar que as novas mídias são sinônimas em segmentação. Com 

isso, elas proporcionam uma maior proximidade dos meios com o consumidor, 

tornando a publicidade muito mais dirigida.  Uma das principais características das 

novas mídias é justamente esse poder de atingir cada segmento de maneira 

individualizada, proporcionado uma maior qualidade no recebimento da informação.  

Cappo (2006) relata que até pouco tempo atrás existia uma linha imaginária 

que dividia os meios tradicionais dos meios alternativos e digitais. As ATL12 

compreendiam aos meios tradicionais (jornal, TV, rádio, revista e mídia exterior) e às 

ações mais abrangentes, que eram as presenças constantes nos planejamentos de 

mídia e de campanha. As BTL13 são ações mais focadas, de abrangência bem mais 

limitada, como materiais de ponto de venda, ações de marketing direto e as mídias 

digitais; para muitos profissionais, estas ameaçavam as transações tradicionais da 

                                                           
12

  above-the-line (acima-da-linha), ver Cappo,2006, p. 91 
13

 below-the-line (abaixo da linha), ver Cappo,2006, p. 91 
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propaganda. O que esses profissionais não consideraram foi a tremenda onda de 

inovação que se alastraria pelos anos seguintes, forçando tanto a publicidade 

quanto os meios e principalmente os profissionais a reverem seus conceitos. Hoje, 

as BTL são cada vez mais solicitadas nos planos de mídia e nas estratégias de 

marketing. Sissors e Bumba defendem que: “(...) muitos dos problemas já 

mencionados podem agora ser solucionados com a publicidade interativa e a mídia 

interativa.” (2001, p.15). Sobre essa discussão Dizard diz:  

 

(...) a mídia clássica e a nova mídia oferecem recurso de informação e 
entretenimento para grandes públicos, de maneira conveniente e a preços 
competitivos. A diferença é que a nova mídia está expandindo 
dramaticamente a gama de recursos disponível para os consumidores 
através da internet e de outros canais. (DIZARD, 2000, p.40). 
 
 

 É fato que existem inúmeros novos canais de mídias (celular, internet, entre 

outros), estes, por sua vez, equipados com a alta tecnologia existente nos dias 

atuais, proporcionam a criação e disseminação de ações midiáticas que se tornam a 

cada dia mais utilizadas pela publicidade. Com o intuito de representar uma parcela 

das mais variadas ações oferecidas pelas novas tecnologias, destacam-se as 

seguintes estratégias, o Mobile Marketing: A expansão no uso dos recursos 

proporcionados pelos dispositivos móveis, em especial os celulares, permitiu a 

criação de uma nova forma de se fazer publicidade: o chamado marketing móvel (ou 

mobile marketing), no qual se utiliza o aparelho celular como principal ferramenta de 

interação com o consumidor. A exemplo disso, temos o caso do Hard Rock Café em 

São Francisco, que lançou uma campanha de marketing móvel que utilizava a 

tecnologia Bluetooth para convidar as pessoas a uma visita à loja. Todos os 

consumidores que passavam pela área delimitada pelo Bluetooth no Pier 39, um 

ponto turístico comercial da cidade de São Francisco, recebiam um convite com 

endereço da loja, para irem até o Hard Rock Café mais próximo. Caso o consumidor 

aceitasse o convite, receberia um vídeo com conteúdo da marca e um cupom móvel 

(mobile coupon), que dava direito a um desconto especial no café. A Realidade 

Aumentada é um tipo de interface avançada que permite, ao usuário, ver, ouvir, 

sentir e interagir com informações e elementos virtuais inseridos no seu ambiente 

físico, através de algum dispositivo tecnológico. Uma forma bem simples de criar 

realidade aumentada é usando um computador comum com uma webcam e um 

cartão de papel com uma figura desenhada sobre ele. Com um software apropriado, 
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o computador consegue visualizar e analisar a figura impressa no cartão de papel, 

identificando-a e descobrindo sua posição e inclinação no espaço. Essas 

informações permitem que textos e objetos virtuais tridimensionais, animados ou 

não, sejam atrelados à posição do cartão de papel. Quando o cartão é 

movimentado, sua posição muda no espaço e o computador vai reposicionando o 

objeto virtual na nova posição, dando, ao usuário, a sensação de manipulação do 

objeto virtual com as mãos. O Advergame, confecção de jogos de computador 

encomendados por marcas produtos e serviços. É o formato recentemente mais 

festejado pelo mercado de webvertising Sua denominação surge da contração entre 

as palavras em inglês advertising (publicidade) e game (jogo). Dentro do contexto 

lúdico e interativo do jogo, o jogando dedica horas à marca do anunciante, entrando 

em contato com seus diferenciais e posicionamento. O advergame coloca-se como 

um ícone da nova publicidade, que busca informar e entreter ao mesmo tempo. 

Evitando formar categoria à publicidade intrusiva. As Mídias Sociais, segundo Torres 

(2009, p.113) “As mídias sociais são sites na internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações nas quais o consumidor é ao mesmo tempo o 

produtor e o consumidor de informações. No que se refere à publicidade, essa 

ferramenta está, a cada dia, tornando-se mais útil e eficiente, devido à agilidade na 

troca de informações. Pode ser considerado como mídias sociais o Youtube, os 

blogs e as redes sociais, como o twitter, o Orkut, o facebook, entre outros. 

É fato que as mídias tradicionais não ocupam hoje o lugar de privilégio 

desfrutado em outrora, como já foi mencionado anteriormente e vários fatores 

contribuíram para esse declínio. Atualmente, é notória a tendência de crescimento 

dos meios digitais e interativos. Contudo, se observarmos com imparcialidade, 

vemos que o cenário que surge está apto ao desenvolvimento das novas mídias e à 

adaptação das mídias tradicionais. 

A convergência é a expressão oportuna para contextualizar esse novo cenário 

emergente. Na contextualização histórica, segundo Briggs e Burke em “A História 

Social da Mídia” (2004), convergência é uma palavra que desde os anos 90 é 

associada ao desenvolvimento tecnológico digital, à integração de texto, números, 

imagens, sons e a diversos elementos da mídia.  
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Para autores como Jenkins (2008) a convergência não é apenas um processo 

tecnológico que une múltiplas funções dentro de um mesmo equipamento como um 

celular com voz, web e TV, por exemplo. Mas sim, uma transformação cultural, à 

medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos.  

De acordo com Fragoso (2005), a convergência midiática deve ser 

compreendida em duas dimensões: a dimensão cultural, de produção e difusão de 

sentido, capaz de construir significados para comunidades interpretativas; e a 

dimensão tecnológica, que abrange as técnicas de transmissão por meio de 

artefatos tecnológicos para a construção e consumo de significados e garante 

processos de formação técnica que geram ritos sociais compartilhados e aceitos 

publicamente. 

 Com isso, o novo contexto de relações e de conexões que surge  apresenta-

se como um desafio constante  para a publicidade. Os consumidores têm cada vez 

mais acesso aos conteúdos midiáticos em diversas plataformas tecnológicas. Essa 

acessibilidade a diversas ferramentas ocasiona uma significativa mudança na 

percepção do tempo e do espaço. Até pouco tempo, existiam espaços 

institucionalizados e posturas mais evidentes para se desfrutar as diferentes mídias. 

A sala de cinema para assistir a filmes, a biblioteca para ler um livro, ou o sofá para 

assistir à televisão. Hoje esses espaços se diluíram, são móveis, pois podemos estar 

em todos os lugares ao mesmo tempo e desenvolver várias atividades 

simultaneamente. O internauta, por exemplo, tem as possibilidades ampliadas de ser 

leitor, espectador, escritor e produtor de conteúdos em geral. As mudanças na forma 

e na produção de conteúdo midiático têm o ritmo determinado pelas forças da 

invenção, da criatividade, da demanda do mercado e da confluência das mídias 

antigas e das novas mídias, inseridas num ambiente de convergência e de maior 

difusão e acesso.  

Existe uma série de interseções entre as diferentes mídias, ao mesmo tempo 

em que há uma proliferação de novas tecnologias. O ponto central é que os usuários 

estão criando novas relações com a mídia e ela está se fragmentando. Hoje, a mídia 

habita diferentes plataformas com o mesmo conteúdo. Logo, todos os conteúdos 

nessas diferentes plataformas dialogarão entre si e se completarão, tornando-se 

transmídia.  
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De acordo com Eliane, editora de redação do jornal Meio & Mensagem14, 

transmídia é a criação de inúmeras ferramentas de acesso e a geração de novos 

focos de interesse, que são os atuais movimentos da indústria de entretenimento e 

publicidade. Tudo isso é pensando em termos estratégicos: abordar conteúdos em 

diversas mídias, gerar interação e envolvimento, impactar o maior número de 

pessoas das mais variadas formas e, com isso, obter o maior lucro possível. Para 

muitos especialistas da área da comunicação, a transmídia é a nova tendência para 

a publicidade, pois convoca o público consumidor a interagir com os múltiplos 

conteúdos, proporcionando assim uma nova proposta de experiência. É isto o que 

atualmente torna-se interessante para o consumidor, participar ativamente da 

produção de informação de seu interesse. 

Para Henry Jenkins, professor do (Massachusetts Institute of Technology), o 

modelo transmídia é um novo jeito de contar histórias, adaptados aos anseios do 

público de hoje. O autor exemplifica: indo ao cinema, além de assistir ao filme, há 

uma ação de marketing que dá um código de acesso a uma segunda mídia, a 

Internet, onde você descobre mais informações sobre este assunto, vê um vídeo, um 

teaser de tevê, descobre que tem uma extensão em quadrinhos, um romance. 

Depois, descobre que lançaram um jogo, curtas de animação e que há fã-clubes e 

fóruns de discussão na Internet. A experiência do usuário com este conteúdo se 

estendeu por diversas mídias, que construíram e expandiram esse universo de 

forma muito mais consistente que uma ação em uma ou duas mídias. A transmídia 

precisa ter os consumidores como personagens principais e as mídias como palco 

para suas histórias.  

 Jeff Gomez, fundador da Starlight Runner, empresa pioneira no uso do 

modelo transmídia. Ao ser questionado o que para ele seria esse novo modelo 

respondeu: transmídia é aquela que se espalha por diferentes mídias, sendo que 

uma delas é a principal, em que a maioria das pessoas vai acompanhar e se divertir, 

sem a necessidade de seguir o todo, mas quem o fizer terá uma experiência mais 

intensa.  Jonathan Mildenhall, vice-presidente mundial de marketing da Coca-Cola, 

definiu com precisão o potencial do novo conceito: "a narrativa transmídia é a mais 

fértil e lucrativa plataforma de publicidade do mundo". 

                                                           
14

  Portal Exame. LIMA, Samantha. 46 Milhões de Novos Consumidores.  
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Observa-se dentro do modelo transmídia a utilização dos meios tradicionais e 

dos meios digitais. Essa ferramenta extrai de cada meio o que este de melhor tem a 

oferecer. Dirigido sua atenção não para priorizar um meio ou outro, mas sim visando 

uma total interação com os usuários. Os meios – tanto os digitais quanto os 

tradicionais - são meros agentes para o novo cenário em desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO  

 

Atualmente, observamos uma série de mudanças que estão transformando o 

cenário da comunicação publicitária. Fatores como o novo perfil do consumidor, 

cada vez mais céticos e exigentes, a segmentação, tanto de mercados como de 

públicos, a proliferação dos canais de mídia e os incessantes avanços tecnológicos 

na área da comunicação apresentam-se como fatores determinantes para essas 

mudanças.  Cada elemento, por sua vez, influencia a mídia publicitária dentro da sua 

esfera de atuação.  

As novas tecnologias vêm sendo percebidas como um importante reforço de 

comunicação com seus diferentes públicos. Em função da rapidez com que esses 

veículos avançam, o leque de possibilidades aumenta.  Essas novas ferramentas 

permitem o trabalho com mais precisão explorando os nichos e identificando 

segmentos, a partir daí, pode-se identificar tendências e percepções do público, 

revisando formatos de comunicação e gerando resultados mensuráveis para os 

clientes. É importante enfatizar que é preciso conhecer bem esses novos meios, 

como funcionam, influenciam e modelam a cultura e as práticas publicitárias atuais. 

Participar da cibercultura demanda conhecimento das práticas, formatos, 

comportamentos e influência, além de uma aproximação inteligente para se engajar 

nela.  

A capacidade que as novas mídias possuem encanta tanto o consumidor 

quanto os profissionais de mídia. Pois essas ferramentas surgem como solução para 

atingir públicos onde a mídia tradicional não alcançaria. Essa nova mídia trabalha de 

forma menos invasiva, levando mesmo assim as informações adequadas e 

adaptadas para o publico específico, diferentemente das mídias convencionais que 

ainda trabalham com os mesmo artifícios de outrora.  

A partir da comparação entre uma geração e outra se torna possível observar 

as mudanças na atuação dos consumidores. Estes, que passaram por intensas 

transformações, vivenciaram momentos ímpares, foram testemunhas de grandes 

avanços tecnológicos. Agora, mostram-se altamente confortáveis em um ambiente 

inovador, porque não dizer que estes atualmente necessitam de constantes 

inovações. O fato é que o consumidor de outrora, pacífico e de fácil alienação, agora 
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dá lugar a um indivíduo cético, crítico e extremamente desafiador para o universo da 

publicidade.  

Na atualidade, os conteúdos de novas e velhas mídias se tornam híbridos, 

reconfigurando a relação entre as tecnologias, consumidores e meios de 

comunicação. Ocorre um cruzamento entre  mídias digitais e interativas com as 

mídias de massa que resulta na criação de novos suportes, caracterizando a era da 

convergência midiática. Com as mudanças que estão ocorrendo na esfera da 

comunicação, a publicidade tem de esta atenta a novas formas de se comunicar, 

seja utilizando antigos meios de forma inovadora, seja criando novas formas de se 

comunicar, pois como já foi dito anteriormente o próprio consumidor vem exigir isso 

dos meios de comunicação, e graças à tecnologia e à criatividade essas inovações 

são cada vez mais possíveis.  

O motivo primordial para a ocorrência de tantas mudanças no ceio da 

publicidade, consiste na mudança no perfil do consumidor aliado ao surgimento de 

novas tecnologias. Houve um casamento perfeito entre o desejo do novo 

consumidor com a possibilidade advinda das novas tecnologias, ou seja, o 

consumidor desejava novas maneiras de se comunicar, pois os métodos tradicionais 

não mais funcionavam como em outrora. 

O que antes era visto como tendência, hoje faz cada vez mais parte de uma 

realidade. Nesse sentido, as formas de consumo e produção midiáticas estão 

evoluindo e novos mecanismos devem ser pensados e criados para dar 

continuidade à produção de conteúdos de qualidade adequados à demanda desse 

novo cenário cultural e tecnológico. Novas formas narrativas devem ser adotadas 

para entreter a nova audiência que evolui de interativa para colaborativa. 
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