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A PUBLICIDADE CRIATIVA NA ERA DAS MÍDIAS SOCIAIS  

RESUMO 
Com base em escritores Bauman, Felice, Lemos e Debord, o artigo busca 

entender como a crescente uso das redes sociais no Brasil fez com que essas 

ferramentas se tornassem diferenciais mercadológicos de venda. Além de se tornar 

uma das principais influenciadoras no processo de decisão de compra. O projeto 

busca discutir a relevância criativa de peças publicitárias em destaque (com foco na 

campanha “Digital com u”), e analisar como cada de diferentes categorias e setores 

usaram essa ferramenta como diferencial de mercado. 

Palavras-chave: Mídias sociais, criatividade, publicidade, internet, redes sociais. 
 

INTRODUÇÃO 
Esse estudo busca a partir de pesquisas qualitativa entender como a 

publicidade brasileira vem se adaptando aos novos meios das redes sociais, usando 

como elementos de análises; o planejamento, a criação e a adaptação digital. São 

apresentados análises de cases que comparam e mostram de forma sintética como 

as novas ferramentas das redes podem ser trabalhadas e desenvolvidas para 

diversas categorias. 

Sob a perspectiva de Bauman, Felice, Lemos e Debord busca-se entender 

como as marcas influenciam a sociedade pós-moderna e o impacto social dessas 

ações de massa incontroláveis desenvolvidas pela união de comunicação via redes 

sociais. Com a quebra a unidirecionalidade da mensagem (LEMOS- FELICE,2014) 

se desenvolve uma nova estruturação social das relações pessoais da sociedade 

(DEBORD,1997), aonde o homem tipográfico de McLuhan aprende novas 

habilidades perante o trabalho e a prática de novas mídias. Assim o espetáculo 

(DEBORD, 1997:14) ganham novos ornamentos e os personagens precisam saber 

usa-los para se reestruturar nos grupos sociais.  

OBJETIVO 

Objetivo Geral 

 Analisar o desenvolvimento da publicidade criativa brasileira no cenário das 

novas redes sociais. 

Objetivo Especifico 

 Compreender como as empresas e suas agências vêm trabalhando a 

publicidade criativa nas redes sociais, foco em Facebook e Twitter. Compreender e 

analisar a influência e o processo de persuasão que esses meios têm com essa 



2 
 

 
 

“nova publicidade”. Analisar cases de sucesso e entender como funciona essa rede 

de relacionamento. 

METODOLOGIA 

Pesquisa Qualitativa Exploratória com dados secundários - Livros, Revistas 

Onlines, Sites 

CRIATIVIDADE LÍQUIDA 

Durante o chamado tempo moderno, a criatividade possuía o significado de 

criar algo fugindo do parâmetro básico da sociedade. Desde as invenções técnicas 

até as correntes artísticas seguiam o pensamento lento e complexo das trocas de 

informações, aonde determinadas cidades se tornavam ponto de encontro de 

pensadores, artistas e inventores. Grandes artistas e escritores se destacaram 

nesse período por conseguirem compreender através da experiência acadêmica ou 

pela experiência prática da vida, o que era a essência da criatividade. Eles 

construíram linhas imaginárias através de metáforas sobre óleo e prosa ou 

comparações sobre mármore e poesia, as quais interligavam elementos 

considerados simples separados, mas integrante e reflexíveis juntos. A criatividade 

em seu contexto geral (inovações, obras primas...), ficava restrita a um determinado 

grupo seleto o qual usufruía de novas ideias para o desenvolvimento político e 

econômico daquele meio. 

Assim ocorreu até o início do século XX, após a Segunda Grande Guerra a 

forma de se relacionar e interagir se modificaram. Já nos anos 50, o crescimento 

aritmético de meios de comunicação como a televisão, mudaram a forma de 

consumo, interação e relação entre as pessoas. As histórias dos livros saíram da 

mente das pessoas para as telenovelas. E o boom da internet no fim do século XX 

reinventou a forma de se comunicar e interagir. As barreiras físicas se tornaram 

inexistentes e o mercado se revolucionou. Segundo Domingos (2003), até a 

Revolução Industrial tudo era novidade, então não era necessário ser criativo para 

vender, a concorrência cresceu e se começou a valorizar por imposição a criação de 

campanhas publicitárias que passasse do simples informático ao surpreendente. 

  Esse processo aconteceu mas com o tempo e se adaptando as novas 

tecnologias. Atualmente, a cada novo aplicativo o mercado e a forma de se 

comunicar se transformam, como por exemplo a chegada do e-mail, SMS e do atual 
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WhatsApp. Assim as revoluções que se desenvolveram ao longo dos anos se 

acabaram e/ou ganharam um novo formato: as voláteis revoluções. Diariamente, 

novos projetos são criados e desenvolvidos em diversos pontos do mundo, centros 

de tecnologias aparecem em países de diversas proporções e trabalham juntos 

através da globalização para o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo 

Hermano Vianna: “O centro está se tornando a periferia da periferia”. A concepção 

de centralidade como principal e mais importante se tornou relativo, hoje, todas as 

pontas possuem a mesma possibilidade de falar, discutir e interagir. Entretanto ao 

mesmo tempo que a polis virtual (LEMOS- FELICE,2014) apresenta contigo 

soluções para os problemas atuais, apresenta também novos problemas que 

precisam ser descobertos. 

PLUGUE EMOCIONAL 
O inconsciente apresenta diversas formas e ramificações (BAUMAN,2003), 

uma dessas ramificações se encontra no envolvimento com os meios. A concepção 

do homem de contar histórias o diferenciou dos outros Homens Sapiens (YUVAL 

HARARI, 2016). Esse plugue emocional que cada um faz ao pausar a sua vida por 

minutos ou até horas para se teletransportar emocionalmente para outro corpo, outro 

cenário e outra vida, entrando totalmente nesse mundo criado pelo som, imagem e 

movimento. 

Assim as agências e seus especialistas em criação desenvolvem campanhas 

com bases em frascos de momentos cotidianos da vida cotidiana para impactar 

emocionalmente e transmitir inconscientemente a mensagem de venda e persuasão 

na mente do Target. A dissolução das informações, fotografia, cenografia se faz de 

forma que a realidade montada se torne o mais familiar ao receptor, para que o 

produto em venda tenha muito impacto sobre ele. 

As novas tecnologias fazem com que o plugue evoluísse e os meios de 

interação se espalhassem pelos sentidos humanos. A tecnologia das coisas faz com 

que o plugue se torne 99% real, com óculos de realidade virtual, app de projeção 

entre outros.  

Todas essas mudanças causam benefícios para a sociedade, mas com eles 

uma nova estruturação social baseada em grupos referência como pode-se entender 

nas palavras de Bauman: 
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São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos 
conformar, que podíamos selecionar como pontos estáveis de 
orientação e pelos quais podíamos nos deixar depois guiar, que 
estão cada vez mais em falta. Isso não quer dizer que nossos 
contemporâneos sejam livres para construir seu modo de vida a 
partir do zero e segundo sua vontade, ou que não sejam mais 
dependentes da sociedade para obter as plantas e os materiais de 
construção. Mas quer dizer que estamos passando de uma era de 
'grupos de referência' predeterminados a uma outra de 'comparação 
universal'.(BAUMAN, 2001) 

 

CASAMENTO PERFEITO 

A ideia de modernidade se quebrou após a Segunda Grande Guerra. Assim a 

chamada Modernidade sólida, fruto do renascimento e da racionalização, é 

substituída pela Modernidade Líquida. Esta a qual as relações se tornam mais 

voláteis, de maneira que os moldes se reconstroem constantemente para se 

adaptarem aos momentos e situações. Assim as pessoas necessitam se reinventar; 

os grandes especialistas se tornam obsoletos e o sucesso mudou-se de mãos, indo 

para os genéricos múltiplos.  

 Os genéricos múltiplos são pessoas que tem como sua base a diversidade 

de temas. Com amplo conhecimento de diversas áreas, elas conseguem encontrar 

elos entre diversos setores e assim criar ou adaptar técnicas ou objetos. Um dos 

exemplos de um grande genérico múltiplo é Leonardo da Vinci, que estudava desde 

biologia a arte e desenvolveu técnicas e equipamentos a frente do seu tempo. 

Na sociedade pós-moderna, o capitalismo se encontra ao seu máximo e a 

concorrência não para de crescer e se reinventar. Dessa maneira, profissionais de 

marketing e publicidade são treinados para terem um amplo conhecimento sobre 

diversas áreas: analisar produtos, desenvolver design, estudar mercados... Dentro 

da publicidade criativa, os profissionais além de apresentarem grande conhecimento 

técnico sobre equipamentos e estratégias, é essencial que se entenda o mercado 

além da “visão de números”. Isso se dá, pois, o individualismo fez com que as 

pessoas hipervalorizassem o consumo de produtos. E com isso a relação de 

compra-venda que funcionava de maneira pessoal/familiar passou a ser indireta 

Segundo Bauman:  

A tarefa é o consumo, e o consumo é um 
passatempo  absolutamente e exclusivamente individual, uma série 
de sensações que só podem ser experimentadas – vividas 
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–  subjetivamente. As multidões que enchem os interiores dos 
“templos de consumo” de George Ritzer são ajuntamentos, 
não congregações, conjuntos, não esquadrões; agregados, não 
totalidades. Por mais cheios que possam estar, os lugares de 
consumo coletivo não têm nada de “coletivo”. 

 
Em contrapartida, atualmente esse modelo de negócio passa a ser repensado 

e assim a relação de cliente-empresa também. Potencializado com o diário 

desenvolvimento tecnológico, a sociedade se reinventa. A partir de Jeremy Rifkin 

(2014)entraremos na 3ª Revolução Industrial pois os avanços da humanidade 

correspondem as mudanças das fontes energéticas e de comunicação. Assim como 

houve há Época do Petróleo (analógico- com divulgação de comunicação do centro 

para periferia), na Época Atual o modelo se tornou comunicativo e descentralizado. 

Isso ocorre, pois, a internet conecta tudo que existe. Desde o descongelamento das 

calotas polares que é controlado por sensores, a interação de pessoas de países 

diferentes e até a medição de calor e geolocalização de animais em extinção. Assim 

a teoria de Lovelck (2010) em sua hipótese Gaía, “o mundo emite comunicação” é 

confirmada, o mundo se comunica. 

Essa nova forma de pensar, que conecta e discute constantemente, se 

expande para todas as áreas de conhecimentos. Nas ciências humanas, as 

questões sociais ganham força, as redes dão voz para os pequenos grupos e assim 

tabus, lutas sociais ganham novas perspectivas, novos atores e líderes 

PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO ANDAM JUNTOS 

Um dos maiores cases de sucesso da publicidade brasileira é da empresa 

Itaú, com a campanha “Digitau com U”. Desenvolvido pela equipe da agência Africa, 

a campanha segue o posicionamento de anos da marca, que se apresenta como 

moderno e varguardista. Esse posicionamento já era visto através de elementos 

como a cor laranja (principal da marca) e azul (secundária da marca), o seu “i” que 

se tornou o símbolo @ (arroba). 

Entretanto a campanha trouxe elementos que maximizaram o posicionamento 

da marca e aumentaram a lembrança e a experiência com o consumidor como pode 

se ver nas tabelas abaixo, dos levantamentos sobre as marcas mais lembradas 

(Itaú- 4º lugar) e as mais preferidas (Itaú- 2º lugar) entre as propagandas de TV 

(Datafolha- Meio&Mensagem-2016). 
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O comercial da agência África intrigou tanto o consumidor que o comercial foi 

julgado pelo Conar. A partir desse ponto a marca desenvolveu vários conteúdos que 

completaram o posicionamento da marca. O primeiro dele foi um vídeo explicando o 

que seria o “DIGITAU” até a implementação do projeto ler para uma criança com 

histórias que se expandia em animações no celular até o desenvolvimento de vídeos 

com Youtuber e Vovlogge (já explicado anteriormente). A marca já possui um 

trabalho cultural com centros culturais e patrocínios de eventos, além do projeto 

ambiental com as bikes nas cidades. Há anos a marca possui como garoto 

propaganda o apresentador Luciano Huck, que ajuda consolidar a marca em 

momentos de incertezas, reposicionando a marca quando necessário. Entretanto a 

marca vem trabalhando de forma minimalista o seu design e ousando do ponto de 

vista publicitário: com campanhas que brincam com suas cores e com elementos 

direto das redes- os emoticons.  

Outro elemento utilizado pela marca como estratégia de criação, foi um vídeo 

que viralizou na internet e depois chegou na televisão: Bebê- Sem papel. O vídeo 

que tinha como principal motivo orientar as pessoas sobre a disponibilidade de ver o 

extrato bancário online se tornou um fenômeno midiático (+ 15 milhões de 

visualizações).  

O projeto da África para o Itaú, uniu elementos famosos de sucesso da 

publicidade (vídeos de criança e influenciador da Tv aberta) mas trouxe 

principalmente um trabalho com tendência social- o aumento de pessoas usando a 

internet e as redes sociais- unido com um posicionamento forte, de forma simples. 

Segundo John Durham Peters, em seu livro Speaking into the air: A history of the 

idea of communication, existe uma arquitetura informativa, onde o processo de 

conhecimento é o processo de comunicação, e que existem duas formas de se 

comunicar: a disseminação de informação ou o diálogo. E a internet está mais 

interligada ao diálogo, assim as campanhas que conseguirem se posicionar de 

forma que crie um tom/meio de dialogar com o consumidor, terá um diferencial 

perante o mercado, e foi isso que a agência África conseguiu fazer para o Itaú. 

Percebe-se dessa forma que a campanha ‘Digitau com u” foi precursora 

nacionalmente, na introdução da interligação das mídias clássicas e digitais em uma 



7 
 

 
 

mesma campanha. E no uso de elementos e temas digitais em campanhas 

tradicionais.  

MEMES – OS TRÊS PILARES  

A internet é uma imagem convexa na realidade. Assim como a teoria física 

dos espelhos convexos, a imagem que é exposta nas redes são reflexos distorcidos 

da realidade. Assim como este tipo de espelho que possui ângulos mais amplo perto 

de suas bordas do que em seu centro criando uma imagem menor que o tamanho 

verdadeiro. As pessoas abordam e reteiam com grande força assuntos os quais 

possuem pouco conhecimento, sendo assim assuntos que não possuem a 

proximidade. Elas ao mesmo tempo se mostram simplista e artificial sobre si mesmo 

e assuntos que as rodeiam diretamente, levantando sempre determinadas 

características pontuais em focos para suas redes criando assim uma visão rasa de 

sua própria personalidade.  

 

Figura 1–  Modelo da Imagem Convexa 

 
A principal causa dessa massificação personificada é a Teoria do 

Agendamento ou agenda setting. Que propõem que os veículos de comunicação 

agendam os assuntos do cotidiano de maneira que a mídia controle os assuntos em 

pauta na sociedade. Esta teoria é baseada inicialmente por Walter Lippman que 

dizia que: “ a notícia não é um espelho das condições sociais, mas um relato de um 

aspecto que se impôs".  A teoria foi finalizada no final dos anos 60 por Maxwell E. 

McCombs. e Donald Shaw que chegaram a essência do conceito trabalhado 

atualmente:  



8 
 

 
 

"(...)em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos 
outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta 
atenção ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos 
cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir 
dos seus próprios conhecimentos aquilo que o mass media incluem 
ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende 
aquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto 
a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos 
problemas, às pessoas." (SHAW , 1979) 

 
Assim a partir do conceito de Imagem Convexa e de Agenda  Setting é 

possível analisar como as empresas conseguem espalhar notícias utilizando 

ferramentas e estratégias de comunicação. Os memes, por exemplo, se espalham e 

se desenvolvem como vírus segundo Lynch, escritor da teoria” Thought Contagion”.  

A partir de Lyunch, os memes assim como vírus reagem de diferentes maneiras para 

cada pessoa, sofrendo mutações ao longo do tempo. Esses memes se adaptam e 

conseguem se ramificar em diversos setores de comunicação, dependendo da forma 

que é trabalhado.  

Dessa maneira, conseguimos entender os três pilares( os 3 T’s) da aceitação 

do memes direcionado no mercado: 

1. o Target: o primeiro pilar para se entender a o ecossistema da 

internet(LEMOS, 2014) é entender que independente das tecnologias, as empresas 

devem falar para pessoas e com pessoas, assim como apontando nos cases de 

sucessos, as empresas que conseguem se personificar, se aproximam de seu 

target, interagem com ele e criam empatia no mercado. E consequentemente, geram 

branding e buzz.  

2. o Time: entender o que as pessoas estão falando na internet, da 

estréria de um filme a um acidente de avião, faz com que as marcas encontre 

oportunidades únicas para divulgar marcar, com insights criativos que gerem buzz 

gratuito. 

3. o Tom; os dois iteins anteriores são consequencia de pesquisa e 

criatividade, entretando eles devem ser regidos pelo planejamento do tom. Um 

anúncio de oportunidade direcionada ao target certo e no tempo certo mas com um 

tom errado, irá gerar problemas de imagens gravissimos ao posicionamento da 

marca. Exemplo disso, foi uma campanha da Nokia chamada "Perdi meu amor na 
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balada", aonde um homem, em uma série de vídeos, busca uma garota que 

conheceu na balada, entretando os vídeos não possuem identificação alguma de 

propaganda, fazendo com que no final da história as pessoas se sentiram ofendidas 

pela marca, utilizar a solidariedade das pessoas para retorno comercial. 

Dessa maneira, os memes se disolvem facilmente no ecossistema da internet 

pois as pessoas gravam com maior facilidades assuntos superficiais sobre assuntos 

diversos do que assuntos complexos sobre elas mesmas. Assim, a publicidade deve 

usar da união equilibrada dos 3 T’s para geração de conteudo simples, rápido e 

eficiente de forma que impacte o maximo de pessoas possiveis e gere buzz para a 

marca. 

CONCLUSÃO 

As redes sociais são um reflexo difuso da imagem das pessoas, catalizado 

pelo mercado. Além da função básica de informar e debater, o poder das redes de 

se multiplicar em progressão geométrica faz com que a interpretação individual seja 

difusa e assim formem-se pensamentos fragmentados.  

Dessa maneira, as pessoas acabam formando vários quebra-cabeças em 

suas mentes, mas nenhum deles são finalizados. Isso se dá pois existe uma 

variedade de fontes e cada uma possui uma ideia diferente, um formato diferente. O 

grande desafio das agências no meio digital é usar essas novas tecnologias como 

diferenciais de mercado para seus clientes. E assim buscam entender a imagem 

convexa de cada pessoa e grupo influenciador, buscam compreender o processo de 

memedização e viralização com a ideologia dos 3T’s além de analisa as campanhas 

de sucesso e entender quais são os apelos mais trabalhos e como o Pulgue 

Emocional atinge cada receptor individulamente de forma que o estimule no 

processo de compra e lembrança da marca. 

Assim com base em cases de sucesso e análises dos memes pelo aspecto 

social conclui-se que as redes devem ser trabalhadas com um planejamento 

integrado a comunicação tradicional da marca(como feito na campanha “Digitau com 

u”)  mas com olhos ao mercado e principalmente ao comportamento das pessoas no 

digital. De maneira, as marcas conseguem desenvolver  sua  própria sonda da 



10 
 

 
 

subjetividade em seu target, ao entender o seu sentimento, sua cultura e por 

consequência a sua lembrança. 
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