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RESUMO 

O presente texto busca problematizar o ser da Publicidade a partir das recentes transformações 

cotidianas no seu fazer prático. A partir do reconhecimento das tendências assumidas pela 

Publicidade nos últimos anos, torna-se inevitável repensarmos as fronteiras e limites que tra-

dicionalmente são dados à Publicidade. Pensamos que a Publicidade vem incorporando diver-

sas atividades que antes lhe eram ditas exteriores – o que exigiria uma nova compreensão so-

bre “o que é, hoje, a Publicidade”. Para isto, partimos do mapeamento de tais transformações 

concretas, exemplificamos com os aspectos semióticos de uma campanha atual (#BigBobDa-

Preta) e chegamos até uma discussão teórico-conceitual, baseada na filosofia da imanência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: publicidade; campanha #BigBobDaPreta; ontologia. 

 

 

Introdução 

O presente texto propõe uma reflexão sobre tais novas práticas do fazer publicitário e 

sobre como estas exigem novas competências e habilidades de seus profissionais. Como efei-

to dessas mudanças, abrimos a discussão sobre as transformações no ser da Publicidade e dos 

consumidores (sua ontologia).  

Assim, este artigo faz um percurso epistemológica e metodologicamente conhecido co-

mo indutivo: partimos de um mapeamento de caso e exemplo concreto (particularidades) e 

articulamos paulatinamente uma linha de reflexão, até chegarmos à abstração maior e mais 

profunda (universalidade; generalização).  

Iniciamos, na “Parte 1: um novo cenário na Publicidade”, retomando a história recente 

da organização do fazer publicitário, por entendermos que este reflete o modo de ser da publi-
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cidade – não como um a priori ou essência, mas como conjunto de práticas e procedimentos 

que a revelam e (re)definem a cada momento. Andrea Semprini (2006) nos ajuda a organi-

zarmos o olhar, com seus conceitos de projeto de marca e de manifestações de marca.  

Na “Parte 2: a campanha #BigBobDaPreta”, trazemos um estudo de caso que parece e-

xemplificar a totalidade do que vemos de mais novo nesse mercado: a campanha #BigBob-

DaPreta, que se constrói pela integração tanto de mídias como de atividades publicitárias. 

Como chave de leitura, propomos uma leitura filosófico-semiótica da campanha mencionada. 

As “práticas semióticas” diversificadas e integradas revelam uma “megaenunciação” marcá-

ria.  

Na “Parte 3: uma nova ontologia da Publicidade”, chegamos à abstração máxima possi-

bilitada pelo caso analisado: a filosofia da imanência que potencializa o olhar para uma nova 

ontologia da Publicidade. Se novas práticas reconfiguram o fazer publicitário, é preciso pen-

sarmos o que é, hoje, a Publicidade. E isto é inseparável das novas afecções e dos novos pro-

cessos de subjetivação dos consumidores.  

 

Parte 1: um novo cenário na Publicidade 

Andrea Semprini (2006), em obra que lança um olhar semiótico sobre as marcas pós-

modernas, reconhece que uma marca é inequivocamente constituída por discursos relativos a 

ela, seja no âmbito do processo de práticas discursivas (concernente às instâncias enunciado-

ras – “o que a marca diz de si mesma”), seja na esfera da recepção (referente às instâncias 

enunciatárias – “o que os destinatários da marca dizem sobre ela”) (SEMPRINI, 2006, p.105). 

Desde há muito alinhados com tal perspectiva (ver SILVA et al., 2010; AZEVEDO, 2012; 

ATEM et al., 2015), seguimos no ReC
5
 o caminho do autor na proposição de divisão em duas 

dimensões fundamentais que concorrem para a consolidação da identidade de uma marca: o 

‘projeto de marca’ e a ‘manifestação de marca’ (SEMPRINI, 2006, p.155-181); sendo essas, 

respectivamente, as escolhas terminológicas para designar, de um lado, o polo enunciativo da 

marca e, de outro, o conjunto de enunciados emitidos pelos diversos sistemas de comunicação 

da marca.  

Simplificadamente, Semprini diz que o ‘projeto de marca’ tem a ver com “a condição 

lógica e teórica da própria existência da marca” (ibid., p.159), inscrevendo em si aspectos tais 

como a razão de ser da marca, sua promessa básica a um público-alvo num determinado con-
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texto, o destaque da originalidade desta mesma promessa, a delimitação territorial de um mer-

cado-alvo e a definição de valores inerentes. Já a ‘manifestação de marca’ corresponde às 

múltiplas formas de uma marca expressar seu próprio projeto, constituindo a partir daí uma 

“identidade manifesta” (ibid., p.165), através da qual será reconhecida por seus destinatários 

(não necessariamente circunscritos aos consumidores diretos, mas extensivo a consumidores 

indiretos, potenciais e até a grupos extrínsecos, mas que também compõem o ambiente socio-

cultural em que a marca se inscreve). Assim, o próprio autor sintetiza tal disposição na asso-

ciação do ‘projeto de marca’ à esfera do inteligível, enquanto a ‘manifestação de marca’ é 

coadunada com a esfera do sensível. 

Desse ponto em diante, e para atender aos objetivos de nossa pesquisa, permitimo-nos 

destrinchar o quadro analítico de Semprini relativo ao processo enunciativo das marcas para 

constatar que fundamentalmente todo o trabalho empreendido para o desenvolvimento do 

projeto de marca é relativo ao exercício da Administração – incluindo nisso toda uma de série 

de epistemes e atividades profissionais relativas que orbitam esse campo dentro de sua área de 

conhecimento, como, por exemplo, Economia, Ciências Contábeis e mesmo Marketing. Espe-

cialmente, esse último atua de forma incisiva sobre a construção e delimitação dos componen-

tes próprios do projeto de marca, não exclusiva, mas prioritariamente a partir da determinação 

de estratégias voltadas para o marketing mix (ou composto de marketing): produto, preço, 

praça e promoção, os conhecidos “4 P’s do marketing”, propostos por Jerome McCarthy (cf. 

CORRÊA, 2006, p.221) ainda em meados dos anos 1960 e bastante difundidos por diversos 

autores da área, com destaque para a força editorial empreendida e consolidada por Philip 

Kotler desde os anos 1970. 

Realmente, é fácil depreender a conexão entre os componentes do mix de marketing e a 

construção do projeto de marca, uma vez que as táticas em geral aplicadas aos componentes 

‘produto’ (considerando aqui ‘produto’ como algo amplo, que pode abarcar efetivamente um 

produto, mas também um serviço, uma empresa, instituição ou organização pública ou priva-

da, uma personalidade artística, esportiva, política etc.), ‘preço’ (política de precificação que 

considera a segmentação e a concorrência) e ‘praça’ (canais de distribuição) constituem-se 

como elementos decisórios fundamentais para que uma determinada marca delimite as bases 

de como pretende se apresentar (se enunciar) no meio em que se regula.  

Entretanto, é premente reconhecer que o componente ‘promoção’ (comunicação) trans-

passa o limiar do que é próprio do projeto de marca para encontrar lugar de desenvolvimento 



 

no âmbito da manifestação de marca. Tal prerrogativa se funda na constatação de que todo o 

esforço de divulgação de uma marca se dá na forma de enunciados. 

Destarte, o chamado mix de comunicação (ou composto de comunicação) acaba por in-

cluir hoje uma série de competências, atividades e especialidades que, com certa variação 

conforme a vasta bibliografia que trata do assunto, envolve: publicidade e propaganda, rela-

ções públicas, assessoria de imprensa, promoção de vendas, marketing promocional, marke-

ting direto, marketing digital, materiais educativos, design corporativo e venda pessoal. 

 

Componente  Enunciados produzidos pela especialidade 

Publicidade e propa-

ganda 

Anúncios em jornal, revista; comerciais em cinema, rádio, televisão; 

displays; encartes; cartazes; outdoors; luminosos etc. 

Relações públicas 
Eventos com a imprensa, comunicação interna, atividades com a co-

munidade etc. 

Assessoria de impren-

sa 
Press releases; releases para imprensa; media training etc. 

Promoção de vendas 
Amostras, sorteios, cupons, descontos, brindes, samplings, ofertas, 

abatimentos, concursos etc. 

Marketing promocio-

nal 
Eventos, patrocínios, mecenato etc. 

Marketing direto Mala-direta; catálogos de vendas; telemarketing ativo etc. 

Marketing digital 
Webmarketing; canais de podcasting; ações em mídias sociais; mobile 

advertising; advergames; ações de realidade virtual e aumentada etc. 

Materiais educativos Manuais; brochuras; DVDs; catálogos etc. 

Design corporativo 
Logotipos; símbolos; sistemas de identidade visual; painéis;  

decoração; veículos; uniformes; placas etc. 

Venda pessoal Feiras; eventos; convenções; apresentações; cursos etc. 

Quadro 1: componentes do mix de comunicação e seus enunciados – elaboração dos autores. 

 

Ao longo do século XX, tal composto de comunicação se desenvolveu e a dimensão 

‘promoção’ acabou por desempenhar papel fundamental para o sucesso das marcas e de suas 

identidades. Especialmente se considerarmos o contexto da cultura de massa, é lícito asseve-

rar que a comunicação é aspecto de destaque no processo que pulveriza as manifestações de 

marcas, o que, de maneira automática, estabelece a dinâmica de leitura de sentido que conso-

lida os projetos de marcas.  



 

De forma a potencializar esse processo, e na esteira do refinamento das técnicas de di-

vulgação de marcas, a ideia de comunicação integrada de marketing (CIM) ganha espaço nas 

atividades que regulam as estratégias mercadológicas por volta dos anos 1990, tornando ne-

cessária uma cultura de planejamento de comunicação guiada pelo pensamento tático one 

sight, one sound (para uma panorâmica do assunto, ver CORRÊA, 2006, p.45-76), evitando, 

assim, manifestações de marca díspares, factíveis de dispersão do sentido da mensagem origi-

nária dos projetos de marca. A CIM, dessa forma, age em favor de uma unidade de sentido 

diante de tantos canais simultâneos disponíveis para as manifestações de marca, agindo como 

fio condutor, sincronizador e sintonizador da ‘identidade manifesta’ nas diversas ações de 

divulgação compreendidas pelo composto de comunicação. 

Concomitante a esse novo paradigma, as agências de publicidade, principalmente as de 

grande porte, voltadas ao atendimento de grandes contas, passam a oferecer soluções de co-

municação para todo o composto de comunicação, agora articulado pela CIM. Complementos 

como “comunicação integrada”, “comunicação total”, “comunicação 360°”, entre outros, pas-

saram a ladear as marcas das agências de publicidade que passaram a adotar a lógica one stop 

shopping approach, ampliando os departamentos clássicos das agências (atendimento, plane-

jamento, criação e mídia) e até criando novos departamentos “satélites”, voltados para asses-

soria de comunicação (normalmente conjugando atividades de assessoria de imprensa, rela-

ções públicas, materiais educativos etc.), marketing direto, marketing promocional e marke-

ting digital.  

Por outro lado, as empresas que não se identificaram com o tipo de serviço “completo”, 

oferecido por essas agências de publicidade de estilo comunicação integrada, acabaram por 

amplificar seus departamentos de marketing, contratando, nesse processo, profissionais de 

comunicação, publicidade, jornalismo, relações públicas, cinema, design, entre várias outras 

especialidades, com o intuito de materializar esteticamente os conteúdos (manifestações de 

marca) requeridos pelas estratégias de marketing, deixando somente a publicidade e propa-

ganda voltada para a mídia tradicional de massa a cargo de agências de publicidade contrata-

das. 

Uma outra condição, mais adotada por empresas de médio e pequeno porte, mas tam-

bém comum entre muitas “grandes”, implicava em manter o departamento de marketing enxu-

to desenvolvendo as estratégias mercadológicas tradicionais, ter uma agência de publicidade 

cuidando da comunicação de massa e terceirizar toda a demanda mais efetiva de trabalho re-

lacionado aos outros componentes do mix de comunicação, contratando, para tanto, assessori-



 

as de imprensa, agências de marketing direto, agências de marketing promocional, agências 

de marketing digital etc. Em alguns casos, a integração da comunicação (às vezes mínima) 

ficava sob a responsabilidade do departamento de marketing; em outros, era organizado pela 

agência de publicidade, normalmente pelo profissional de atendimento/planejamento envolvi-

do com campanha específica. 

Apesar de tantas possibilidades, o fato é que as peças voltadas para a grande mídia (jor-

nais, revistas, rádios e emissoras de TV) paulatinamente foram deixando a posição de acentu-

ado destaque, ocupado entre as décadas de 1950 e 1980, para dividir a cena com a até então 

depreciada “no media” (below the line). É assim que, por exemplo, em 1992, é criada no mer-

cado brasileiro a Associação de Marketing Promocional (AMPRO) para promover e fortalecer 

o que se passou a denominar marketing promocional, de forma a conferir uma dimensão es-

tratégica à promoção de vendas e às demais atividades classificadas como “no media”, por 

não contemplarem custos referentes aos espaços de veiculação.  

Ferraciù, um dos fundadores da AMPRO, sustenta que a promoção de vendas se integra 

a um complexo denominado marketing promocional, ou seja, a “uma operação de planeja-

mento estratégico ou tático, combinando, sinérgica e sincronizadamente, as ações de promo-

ção de vendas com uma ou mais disciplinas das outras comunicações multidisciplinares de 

marketing” (FERRACIÙ, 2007, p. 12). Até então, incluía-se a publicidade – além de eventos, 

relações públicas, marketing direto etc. – entre as disciplinas que compunham o marketing 

promocional, com a ressalva de que “não há, e não pode haver, marketing promocional sem 

que a essência se baseie numa ideia ou ação de promoção de vendas” (ibid., p. 13). 

Entretanto, a partir da explosão da internet comercial e, principalmente, no desabrochar 

da chamada web 2.0 (início dos anos 2000), circunstância que liberou o polo de emissão, a 

comunicação de marcas passa por transformação paradigmática, tornando a Publicidade tradi-

cional apenas uma pequena parte do mix de comunicação, ampliando o papel de todo o resto 

que se tomava como “não-publicidade” (ideia que persiste ainda em muitos pontos de vista). 

Apesar disso, a ascensão do below the line não ocorreu em desfavor do above the line, ou se-

ja, a publicidade tradicional em mídia de massa não se dá em paralelo ao trabalho de comuni-

cação relativo aos outros componentes do composto de comunicação, mas sim em sinergia e 

articulação tais que evocam os conceitos atualmente corriqueiros de crossmedia, transmídia, 

storytelling, branded content etc. 

Com a intensificação do uso da internet e dos dispositivos digitais, atrelada à constitui-

ção de prossumidores, a importância das ações “no media” se acentua, uma vez que essas ati-



 

vidades possibilitariam uma maior proximidade com os consumidores. Devido ao receio de 

serem simplesmente abarcados pelas agências de publicidade, os profissionais da AMPRO 

têm promovido desde 2013 a nomenclatura “live marketing”, como uma evolução do conceito 

de marketing promocional (COELHO, 2015). Agora, contudo, ganha evidência um esforço de 

se opor à publicidade. Live marketing, ao contemplar promoção de vendas, eventos, trade 

marketing, marketing de incentivo e marketing digital, diferenciar-se-ia da publicidade tradi-

cional por ser “ao vivo” – seja no âmbito do universo material ou do virtual, como sinalizam –

, por promover experiências por meio da sinestesia e pela proximidade com os consumidores, 

o que favoreceria a interatividade.  

É premente observar que a Publicidade também tem se transformado significativamente, 

tal como se procura indicar com o conceito de “ciberpublicidade”, que se sustenta na “tríade 

interatividade-relevância-experiência” (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014, p. 10). Assim, 

até que ponto faz sentido, portanto, colocar a dita “não-publicidade” em oposição ao modelo 

tradicional de publicidade – caracterizado sobretudo pela intrusão e comunicação unidirecio-

nal –, mas que se torna cada vez mais difícil de localizar (em estado “puro”) no atual contex-

to? 

Enfim, se mesmo as enunciações feitas pela publicidade nas mídias de massa (aquilo 

que a publicidade atual guarda de conexão com o modelo tradicional) se entrecruza com ou-

tras linguagens e se dispõe num percurso performático (envolvendo interação entre marcas e 

consumidores), não faz sentido definir nenhum tipo de atividade de comunicação de marke-

ting pela potência para interatividade, relevância e experiência, ou pela ausência disso.  

Perez refere-se, dessa forma, a um ecossistema publicitário, composto por ferramentas e 

estratégias fundamentais para a expressão das marcas: 

Promoção, merchandising, insert, product placement, gameficação, blitz, ativação, 

marketing de relacionamento, branded content, loja conceito, flashmobs, apps, etc, 

bem como suas estruturas e suportes (internet, tv, rádio, cinema, rua, casa, todas as 

telas e tudo o mais que surgir) integram esta Ecologia (PEREZ, 2016, p. 9). 

 

Conceitos como o de comunicação integrada de marketing e ecossistema publicitário 

pressupõem, assim, o englobamento de todas as atividades e meios de comunicação em uma 

ambiência integradora. Essa integração de ações que proporcionam interatividade, relevância 

e experiência, envolvendo nossos diferentes sentidos, revela-se, portanto, fundamental para as 

manifestações de marca. A título de demonstração de nossas ponderações, passaremos a aná-

lise de uma campanha que abarca em sua gênese a integração de todo o composto de comuni-

cação de marketing como perspectiva de manifestação de marca. 



 

 

Parte 2: a campanha #BibBobDaPreta  

Recentemente, em março de 2017, foi lançado pela empresa de fastfood “Bob’s” o pro-

duto “Big Bob Picanha Artesanal” – uma versão do já conhecido Big Bob com ingredientes 

premium –, que ficou conhecido como o “Big Bob da Preta”, em referência à cantora, atriz e 

apresentadora Preta Gil, que teria feito o pedido desse sanduíche, elaborado pelo Bob’s exa-

tamente do jeito que ela queria.   

A campanha teve início na internet com um teaser: um vídeo de baixa qualidade, simu-

lando a estética audiovisual das câmeras amadoras e/ou ocultas que flagram um evento, indi-

cando sua gravação por um consumidor comum por meio do celular, em que Preta Gil supos-

tamente fazia um “barraco” em uma das lojas do Bob’s, por se recusarem a produzir o sanduí-

che que ela teria inventado, o que a leva inclusive a ameaçar ir até a cozinha para fazê-lo. A 

intenção era que o vídeo viralizasse e, para tanto, foi divulgado por influenciadores digitais, 

como Hugo Gloss. 

O vídeo gerou engajamento nas mídias sociais, como YouTube, Facebook e Twitter 

(ver as Referências do presente trabalho), resultando em comentários tanto positivos – especi-

almente por parte de quem notou que se tratava de uma campanha do Bob’s na mesma linha 

da que havia sido realizada poucos meses antes com o youtuber Whindersson Nunes para o 

lançamento de outro sanduíche –, quanto negativos – sobretudo de quem não percebeu que 

era uma ação de marketing e achou um absurdo a atitude de Preta Gil, chegando a xingá-la, 

apesar de não expressarem surpresa, uma vez que já esperavam tal comportamento por parte 

dela. 

Um aspecto que merece ser destacado inicialmente é o fato de a campanha ter se inicia-

do exclusivamente na internet, apenas chegando à mídia de massa após reverberação no âmbi-

to digital. Caso o vídeo teaser não houvesse viralizado, alcançando a repercussão ou o feed-

back almejado, provavelmente a ação teria parado ali, ou, mais possivelmente, seu planeja-

mento teria sido modificado. O momento seguinte foi a divulgação de um filme de 30 segun-

dos, agora não apenas na internet, mas também em TV’s aberta e por assinatura.  

Neste comercial, que se inicia com um trecho do vídeo teaser, já fica explícito que se 

trata de uma comunicação do Bob’s referente ao lançamento de um novo produto. Chama a 

nossa atenção sua extensa ficha técnica, envolvendo não somente os mais diversos departa-

mentos da agência de publicidade – incluindo o de Social Media –, mas também produtoras 



 

parceiras. Tal como sinaliza Perez (2016, p. 9): “Não apenas anunciante – agência – veículo, 

agora temos os mais diferentes parceiros na construção e implementação das soluções”. 

As mídias sociais do Bob’s contaram ainda com conteúdos exclusivos, como uma ver-

são do comercial com a narração feita pela Preta Gil, repleta de palavrões, ou seja, com uma 

linguagem que lhe seria característica e que permeou a campanha como um todo. Além disso, 

foram utilizados materiais no ponto de venda, tais como banners e vinhetas eletrônicas. Cabe 

também mencionar que o programa “Bob’s Fã”, que proporciona ofertas exclusivas a consu-

midores cadastrados, passou a contar com promoções referentes ao novo sanduíche. Essas 

últimas ações – de merchandising no ponto de venda (ou trade marketing) e promoção de 

vendas –, que, a princípio, seriam mais claramente enquadradas em live marketing, não fazem 

sentido fora da ambiência integradora. Trata-se de uma relação de interdependência, monito-

rada a cada passo; de uma publicidade que transborda a Publicidade tradicional, na medida em 

que uma ação conduz e se integra à outra. E é essa combinação que proporciona interativida-

de, relevância e experiência. 

Do ponto de vista semiótico, podemos olhar para essa campanha a partir de seu progra-

ma narrativo de base – costurado de modo complexo, articulando ações táticas de crossmedia 

e uma narrativa transmídia (JENKINS, 2008) –, que contém variados programas de uso espe-

cíficos que têm seu papel integrado na campanha total. A linguagem é sincrética: traz múlti-

plas matrizes semióticas, mas integradas para a produção de uma única enunciação total, glo-

bal – uma “megaenunciação” publicitária. Em termos de esquema narrativo, notamos os pas-

sos dados pela campanha:  

1) Manipulação: pela tentação – promessa de recompensa de interação e relevância ao 

consumidor-enunciatário que assistir e viralizar um vídeo que pretensamente traria 

Preta Gil discutindo na fila de uma loja do Bob’s;  

2) Competência: por ter sido lançada primeiro em redes sociais, a campanha joga o tea-

ser para ser viralizado por consumidores-enunciatários que já possuem o knowhow 

de lidar com a tecnologia da internet; podemos também lembrar da competência já 

adquirida pelo consumidor-enunciatário em identificar Preta Gil como passível de 

realmente fazer aquilo, e de um saber prévio de que flagrantes de celebridades filma-

das por celular abundam na internet;  

3) Performance: se dá quando os consumidores-enunciatários de fato replicam o teaser, 

acreditando ou não ser um fato verídico; também quando a campanha é revelada e os 

consumidores-enunciatários aderem a ela; e 



 

4) Sanção: além de parecerem “antenados”, os consumidores-enunciatários da campa-

nha se veem em adesão com esta, muitos deles interagindo com a marca ao demanda-

rem seus próprios sanduíches pessoais; também se incluem na lógica ciberpublicitá-

ria da interação-relevância-experiência.  

 

Vale, enfim, articular tudo dito até aqui e evocar os direcionamentos que Jacques Fon-

tanille (2008) tem apontado no âmbito da Semiótica Discursiva. Segundo esse autor, de forma 

sintética, é possível realizar um percurso de análise de sentido da expressão ascendendo ins-

tâncias formais que partem das figuras-signos presentes em um determinado enunciado, pas-

sando a níveis de análise linguística superiores, a saber: os textos-enunciados, os objetos, as 

cenas predicativas, as estratégias e, finalmente, alcançando as formas de vida. Tal trajetória 

implica auscultar, respectivamente, tipos de experiências em camadas que envolvem a figura-

tividade, interpretação, corporeidade, prática, conjuntura e éthos e comportamento – a transi-

ção entre os níveis promovem, dessa forma, uma perspectiva integrativa da práxis envolvida 

no esquema de comunicação observado. 

É neste sentido que evidenciamos, no caso específico da campanha Big Bob da Preta 

(como “tipo ideal” e, portanto, extensivo a Publicidade de forma geral), as diversas manifes-

tações de marca como cenas predicativas, que articulam diversos objetos, textos enunciados e 

figuras-signos integrados (e, por isso, garantem a “identidade manifesta” da marca), tudo em 

sintonia e em consequência do que se percebe no nível das estratégias discursivas da marca, 

as quais identificamos com o projeto de marca, que contém a conjuntura específica que garan-

te o “espírito da marca”. 

A essas manifestações de marca, cenas predicativas que não só contêm os objetos, tex-

tos e figuras da campanha, mas garantem sua unidade conceitual em favor de um projeto de 

marca (estratégias da marca), reivindicamos o estatuto de Publicidade – mesmo que englobem 

tanto a publicidade e propaganda tradicionais, quanto aquilo que outrora era considerado co-

mo “não-publicidade”. Essa perspectiva se alinha com o que temos pensado nos últimos anos 

em torno do conceito de ciberpublicidade: nada mais tem sido que exatamente o transborda-

mento de um modelo de fazer publicitário tradicional, que era guiado exclusivamente pela 

divulgação em mídias de massa, para um modelo contemporâneo de fazer publicitário, que 

integra todas as ferramentas do composto de comunicação para fazer acontecer a Publicidade 

de uma marca. 



 

Vale, ainda, a título de argumento complementar, a nota de que a formação superior em 

Publicidade e Propaganda
6
 abrange os temas que conferem com o composto de comunicação. 

O catálogo de da Secretaria de Ensino Superior assim delimita o perfil do egresso do curso: 

O Bacharel em Publicidade e Propaganda ou Publicitário atua na elaboração de es-

tratégias e inovações na área de Comunicação, visando à melhoria da relação de 

empresas e instituições com a sociedade. Em sua atividade, planeja, cria, produz, 

distribui e gerencia a comunicação a partir de ações promocionais, campanhas pu-

blicitárias e ações de venda pessoal. Elabora artes de embalagens e de identidade 

corporativa. Desenvolve sua criatividade de forma a traduzir em peças publicitárias 

as transformações do mundo contemporâneo. 

 

De tal sorte que nos parece natural que seja finalmente do campo da Publicidade se ater 

e dar conta de todas as cenas predicativas que envolvem manifestações de marcas – e, assim, 

designar as atividades concernentes ao composto de comunicação. 

 

Parte 3: uma nova ontologia da Publicidade 

No contexto atual da Publicidade, as marcas lançam mão de todos os dispositivos técni-

cos/tecnológicos ao seu alcance para se expressarem por todos os canais possíveis, e então 

atingirem sensorialmente seus consumidores. A hiperexpressividade das marcas encon-

tra/estimula a hipersensorialidade dos consumidores, gerando variadas e permanentes afec-

ções (VOLLMER; PRECOURT, 2008). A cada experimentação, uma multiplicidade de afec-

ções vai atravessando corpo e mente do consumidor (ver o paralelismo espinosista), deixando 

traços intangíveis e imensuráveis. Trata-se de uma retórica novíssima, que extrapola o verbal 

e vai deixando suas marcas incorporais nas subjetividades contemporâneas.  

Do estoicismo, o conceito de “exprimíveis incorporais”, que se dão pela linguagem or-

dinária no cotidiano e que surgem das relações afetivas entre os corpos, nos ajuda a pensar-

mos como as novas práticas sociossemióticas da Publicidade a ressignificam forçosamente – 

do material ao imaterial. Corpos ou acontecimentos que entram em novas relações, que se 

afetam uns aos outros, vão produzindo novos sentidos para cada ação que acontece. Por isto é 

que, para os estóicos, o sentido é inseparável do acontecimento. Quando algo acontece ao 

consumidor, por meio da publicidade, quais novos sentidos estão sendo liberados/lançados e 

que redefinem tanto esse consumidor como a própria Publicidade? 

De Espinosa (CHAUÍ, 1981; DELEUZE, 1981; BRÉHIER, 1989; ESPINOSA, 1997; 

JAQUET, 2011), trazemos sua ética das afecções, baseada em uma ontologia univocista, que 

                                                           
6
 Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura de 2010, disponível 

em http://portal.mec.gov.br, acesso em 02/04/2017. 



 

afirma que as diferenças entre o Ser e os entes, e dos entes entre si, não são diferenças de es-

sência ou natureza – são diferenças na atualização (ou expressão) de seus diferentes graus de 

potência. A essência é uma só e a mesma: neutra. Cada ente é um modo de expres-

são/atualização da essência neutra. Cada modo de ser é constantemente afetado pelo mundo – 

é um “sendo”, ou melhor, um “estando” – portanto, não está dado a priori, não se essenciali-

za. É menos uma ontologia, propriamente, do que uma “tinologia” (do grego τι, algo).  

Deleuze (1981) retoma esta ontologia/tinologia univocista e pensa nossa contempora-

neidade como máquina de subjetivação capitalística, somente explicável pelas chaves de leitu-

ra dos acontecimentos e seus sentidos. Com esta base, buscamos enriquecer nosso olhar sobre 

a Publicidade e as novas subjetividades do consumidor/prossumidor.  

A partir da filosofia de Espinosa, os diferentes modos pelos quais somos afetados (afec-

ções) nos transformam um pouquinho, nos alteram um bocado, e assim vão constituindo co-

mo somos/estamos (como percebemos, sentimos, agimos, pensamos). A cada pequena per-

cepção, a cada pequena afecção, é um traço do mundo concreto que vem imaterialmente se 

alojar na subjetividade e, a partir de então, fazer parte daquilo que o sujeito vem sendo, ou 

está em vias de tornar-se.  

Essa produção de subjetividade é forjada em múltiplos fatores, na complexidade do co-

tidiano contemporâneo, nos “mil platôs” ou fluxos semióticos que “não formam uma monta-

nha”, mas que nos transformam sutilmente. Especialmente na Publicidade, os atores-rede são 

visivelmente diversos, animados e o tempo todo em festa.  

 

Conclusão 

Partimos, como se viu, de um amplo panorama de processos concretos do fazer publici-

tário, bem como de suas permanentes transformações, rebatemos tal situação dinâmica nas 

novas exigências na formação de publicitários, ilustramos com um caso concreto (#BigBob-

DaPreta) e seus aspectos semióticos, e chegamos à abstração filosófico-ontológica (tinológi-

ca) – qual seja, a compreensão das recentes transformações do “ser da publicidade”, e do “ser 

do consumidor”. 

Assim, buscamos mapear tais transformações incorporais no sujeito consumidor, a par-

tir das experiências hipersemiotizadas promovidas pela Publicidade. Portanto, se nossa pes-

quisa pressupõe um olhar atento à gigantesca produção de subjetividades (FOUCAULT, 

1994; FOUCAULT, 1985; GUATTARI; ROLNIK, 1996) pela Publicidade atual, ela também 

pressupõe que esta trabalha, material e imaterialmente, a preparação dos consumidores para 



 

não apenas aceitarem seus cantos de sereia, mas os desejarem ardentemente. Enquanto o capi-

talismo prepara objetos para sujeitos, prepara também sujeitos para seus objetos – já dizia o 

“velho” (?) Marx. 
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