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Resumo 
Este artigo tem por objetivo discutir a relação entre a comunicação publicitária e as 
linguagens desenvolvidas a partir da recente popularização da internet e do telefone celular 
em nosso país. O objeto central das análises deste estudo são peças publicitárias de duas 
marcas distintas, que usaram como elemento principal os emojis, típicos dos aplicativos 
para comunicação digital interpessoal. A partir de um referencial teórico que aproxima dos 
estudos publicitários a teoria semiótica peirceana e a antropologia do consumo, queremos 
problematizar o uso dessas novas formas de linguagem pelas marcas em sua comunicação 
mercadológica, considerando o contexto cultural e simbólico em que se inserem, a 
manipulação ativa de significados por parte do consumidor conectado e a complexidade de 
linguagem de que brotam. 
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Introdução 

Quando os  painéis publicitários de São Paulo passaram a ostentar, em um fundo 

neutro, versões ampliadas dos tão populares emojis, com a força típica que os meios de 

comunicação de massa e os grandes anunciantes têm, muita gente ficou sem entender do 

que se tratava. Além do estranhamento que a própria transposição desses elementos 

pictóricos das pequenas telas dos celulares para os grandes painéis já causava, houve ainda 

um questionamento acerca dos propósitos daquela comunicação. Rapidamente todos 

ficaram sabendo: era apenas o banco Itaú, apresentando sua nova campanha publicitária, 

lançada em março de 2015, baseada nesses pequenos elementos visuais que usamos o 

tempo todo no celular. 

A proposta deste texto não é exatamente questionar a pertinência da campanha, seu 

apuro estético ou seu grau de inovação – ainda que tudo isso possa fazer parte, de uma 

forma ou de outra, dos pensamentos que aqui se apresentam. Tampouco se está querendo 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda (DT 2) do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (PPGCOM-USP). Publicitário formado pela 
Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP). Professor do Istituto Europeo di Design (IED-SP). Membro do Grupo de 
Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo. E-mail: brupompeu@gmail.com. 
3 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (PPGCOM-USP). Publicitário formado pela 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). Professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM-SP) e da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP-SP). Membro do Grupo de Estudos Semióticos em 
Comunicação, Cultura e Consumo. E-mail: silviosato@yahoo.com. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 2 

fazer um levantamento do histórico desse tipo de comunicação. Nossa ideia é partir da 

análise dessa e de outras campanhas que se valeram de estratégia semelhante, para chegar a 

uma discussão um pouco mais complexa e aprofundada acerca da apropriação pela 

publicidade dessas novas modalidades comunicacionais e dos elementos linguageiros que 

surgem naturalmente com a evolução da comunicação. 

Temos em mãos, portanto, um objeto de estudo desafiador, que não apenas uma 

campanha publicitária, construída com os códigos tidos quase sempre como obrigatórios 

(imagem e texto, assim bem simples e superficial); mas, sim, uma série de peças 

publicitárias que se revela interessante e instigante justamente por atrelar uma coisa à outra, 

transformando texto em imagem, imagem em texto, fazendo atentar para um contexto 

cultural, social, comunicacional, simbólico e tecnológico dos mais imprecisos e digno de 

questionamentos. 

Para um objeto de estudo dessa complexidade, faz-se necessário um referencial 

teórico também sofisticado, que não se baseia apenas nas teorias da comunicação, 

notadamente nos estudos mais recentes sobre a comunicação publicitária, mas que reúne 

saberes de campos distintos, no entanto potencialmente relacionáveis na sua capacidade de 

esclarecer problemas contemporâneos da ordem dos que aqui nos instigam. É assim que se 

suscitam alguns postulados da teoria semiótica de linhagem peirceana, voltada justamente 

aos estudos das linguagens e dos processos de significação.  E é assim também que se busca 

a forma de enxergar a publicidade da antropologia do consumo, considerando essa 

modalidade de comunicação um mecanismo de transferência de significados da cultura para 

os bens anunciados. 

 

1. Publicidade, internet e emojis 

Que a internet, sobretudo naquilo que se costuma chamar de Web 2.0 (ANTOUN, 

2008), transformou radicalmente todas as formas comunicacionais existentes, inclusive 

dando origem a novas modalidades de comunicação, não sendo diferente, portanto, com a 

comunicação publicitária, isso toda a gente já sabe. E os pontos desse tema, publicidade e 

internet, que podem ser abordados em artigos científicos e pesquisas de maior fôlego são 

inúmeros, a depender dos propósitos do pesquisador, dos seus objetos de estudo, do seu 

local científico de fala etc. Para nós, neste texto, cumpre entender que, 
numa época em que se dá a liberação do polo emissor e potencialmente todos 
passam a ser criadores, produtores, editores e distribuidores de conteúdo, a 
Publicidade tem que rever o seu esquema de interação com o público consumidor, 
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considerando o papel que este último passa a desempenhar no cenário da 
comunicação contemporânea (ATEM; OLIVEIRA & AZEVEDO 2014, p. 9). 
 

Ou seja: não estamos aqui debatendo de forma mais ampla os impactos da internet 

nos esquemas comunicacionais da publicidade. Queremos discutir uma fração específica 

desse tema: a apropriação pela linguagem publicitária dos emojis, elementos visuais 

utilizados em conversas estabelecidas entre pessoas por meio de seus telefones celulares. 

Percebendo que diversas marcas, no mundo todo, vêm se utilizando desse artifício, nota-se 

a necessidade de se aprofundar essa discussão, tentando entender não apenas os caminhos 

estratégicos que evidenciam esse uso, mas procurando dar conta da complexidade a que 

esse tipo de linguagem corresponde e do entorno social em que se produzem esses signos. 

Nos Estados Unidos, a rede de pizzarias Domino’s desenvolveu uma nova 

possibilidade de pedidos pela internet, lançada em maio de 2015. Depois de fazer um 

cadastro no Twitter, definindo suas preferências para pizzas, o usuário só precisa postar em 

sua rede um emoji representando uma pizza para que o pedido seja efetivado.  

 

 
Figura 1 - Pizzaria Domino's permite que consumidores façam seus pedidos publicando no Twitter 

apenas um emoji de pizza. Fonte: www.thedailywh.at 
 

Recentemente, em junho de 2015, chamou a atenção o release para a imprensa que a 

Chevrolet lançou também nos Estados Unidos. Visando a atingir um público mais jovem, a 

marca decidiu pela estratégia mais como forma de viralizar a própria estratégia do que 

como efetivamente um release inovador. De qualquer maneira, tratou-se de uma 

apropriação dessa linguagem típica dos aplicativos de bate-papo para um território 

comunicacional até há pouco dominado pelo texto escrito e pelas imagens. 
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Figura 2 - Chevrolet lança release composto apenas por emojis. Fonte: www.media.chebrolet.com 

 

Mas o que são emojis? Em que aspectos eles se diferenciam dos emoticons? 

Encontrar respostas para esse tipo de indagação, dentro dos processos típicos da pesquisa 

científica, não é das tarefas mais simples. Trata-se de manifestações culturais, sociais, 

relacionais, tecnológicas e comunicacionais das mais recentes, sobre as quais o olhar da 

tradicional investigação acadêmica ainda não encontrou chance de repousar. Sim, já se vem 

falando sobre o uso dos pictogramas na comunicação (SOUZA, 1995), também se discute já 

com certa largueza a frenética intercambialidade entre imagem e texto que a internet vem 

proporcionando e seus impactos nas linguagens (SANTAELLA, 2013, 2007, 2004), assim 

como já são muito mais antigos os estudos sobre a própria relação entre texto e imagem, 

independente da internet (BARTHES, 1990). O que não é fácil encontrar, entretanto, é uma 

literatura que dê conta exatamente desse novo código, os emojis, a não ser do ponto de vista 

geracional ou tecnológico. 

O que se sabe, contudo, a partir de pesquisas feitas em sites especializados e nos 

poucos materiais acadêmicos encontrados (KELLY, 2015), é que emojis e emoticons são 

coisas diferentes. De acordo com a Enciclopedia of new media (JONES, 2007), os 

emoticons, aglutinação das palavras “emotional” e “icons”, são caracteres que, digitados em 

uma determinada sequência, podem ser lidos como rostos. Foram desenvolvidos em 

plataformas dialógicas em que o texto escrito é a única possibilidade, procurando 

compensar a ausência da pessoa física no momento do diálogo, adicionando alguma 

emotividade à conversa – alegria, tristeza, espanto, decepção, cansaço etc. Já os emojis, 

bem mais recentes, são pequenas imagens diversificadas – que podem inclusive ser de 

rostos expressivos, talvez daí sua confusão com os emoticons –, organizadas em um 

formato semelhante ao de um alfabeto ou de um teclado, que podem ser usadas nas trocas 
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de mensagem pela internet, não apenas adicionando emotividade, mas também ajudando a 

compor o sentido da mensagem. Ainda que haja um pacote “padrão” desses emojis, 

composto dos elementos mais frequentemente utilizados, há inúmeros outros pacotes, que 

podem ser baixados nos celulares e usados para ilustrar as conversas nos mais diversos 

aplicativos. 

O que a comunicação publicitária vem fazendo recentemente é se apropriar desse 

código – conjunto de elementos que, isoladamente ou combinados entre si, gera 

potencialmente um significado – para mostrar-se alinhada com a comunicação estabelecida 

principalmente entre os jovens de hoje. Em alguns casos, como no do release da Chevrolet, 

por exemplo, a repercussão do uso dos emojis se dá mais pelo inusitado da coisa (usar uma 

linguagem aparentemente inadequada ou inovadora para um determinado formato) do que 

pela eficiência no uso desse código. A seguir, serão analisadas duas estratégias distintas, de 

duas marcas brasileiras que, recentemente, valeram-se dos emojis em suas propagandas. 

 

2. Duas campanhas, dois usos distintos do mesmo código 

A já citada campanha do Itaú chama a atenção pela ideia de usar “apenas” os emojis 

como elementos de comunicação – a rigor, como se sabe, usa vários outros elementos, 

como cores, hashtags, sons, jingle, cria até alguns emojis que não existem –, mas também 

pelo impacto que a campanha causou, resultado da sua massiva exposição em mídias 

urbanas, digitais e na televisão. 

Se os primeiros cartazes a ocupar as ruas causaram estranhamento por simplesmente 

apresentarem, em tamanho grande, alguns dos mais famosos emojis, funcionando como 

uma espécie de teaser, a descoberta de que se tratava da nova campanha do banco em 

questão desagradou a muitos. Não nos cabe aqui julgar como positiva ou negativa a 

campanha, mas, sim, aprofundar a discussão, analisando o uso que foi dado a esse código. E 

o que se sabe é que, quando a campanha ganhou os intervalos comerciais dos programas de 

televisão, seu conteúdo ficou enfim mais evidente. Filmes curtos, de temática variada, 

montados a partir de emojis discretamente animados, com a típica música do banco 

recebendo letras diferentes, de acordo com o tema de cada peça, mostravam o novo 

posicionamento da marca, ligado indubitavelmente com a internet, as novas tecnologias e as 

formas mais atuais de comunicação. 
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Figura 3 – Frames da campanha do Itaú, criada com base nos emojis. 

Fonte: www.geekpublicitário.com.br 
 

Nizan Guanaes, dono da Africa, agência responsável pela criação dessa campanha, 

com a objetividade que lhe é peculiar, resume: “o Itaú foi a primeira marca a usar uma 

música digital e a criar um ícone que simbolizou uma nova era, o ‘i digital’. Agora a ideia é 

dar mais um passo para se aproximar e humanizar ainda mais o banco, e os emoticons (sic) 

são perfeitos para inserir o Itaú nessa nova conversa que hoje é a cara do meio digital”4. Ou 

seja: o objetivo da marca, ao se valer dos emojis, era se aproximar do público, reforçar seu 

aspecto inovador e “falar a mesma língua” que se fala hoje. Mas que língua é essa? 

Pouco tempo depois, uma nova série de peças publicitárias apresentou um emoji 

feito especialmente pela marca, representando seu principal garoto-propaganda, o 

apresentador Luciano Huck. 

 
Figura 4 - Emoji criado para representar Luciano Huck, principal garoto-propaganda da marca. Fonte: 

www.clubedecriação.com.br. 
 

Ficou mais clara, então, qual é a lógica usada pela marca: a de substituir pelos 

emojis alguns textos e imagens, que até então vinham sendo representados com fotografias, 

imagens audiovisuais, letras e palavras. Usando como base a teoria semiótica e a 

classificação dos signos de Charles Peirce (SANTAELLA, 2004b), fica evidente que, em 

uma estratégia bastante simplificada, a marca se vale dos emojis como signos 

predominantemente icônicos, representando seu objeto (pessoas, objetos, elementos da 
                                                
4 Depoimento extraído do site www.portaldapropaganda.com.br, de matéria que aborda o lançamento da nova 
campanha do Itaú. Acesso em 13 de julho de 2015. 
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realidade, Luciano Huck etc.) por uma relação de semelhança. Não se altera o que a marca 

quer dizer, apenas se altera como isso está sendo dito. Ou seja: pelo menos a se considerar a 

partir da campanha publicitária, a marca não está necessariamente falando a mesma língua 

que se fala cotidianamente nos aplicativos de conversa dos aparelhos celulares – está apenas 

usando o mesmo código, sem deixar o mesmo tipo de diálogo que vinha mantendo antes. 

Pouco tempo depois de a campanha do Itaú ganhar as ruas, as casas das pessoas e as 

redes sociais, outra peça publicitária, de alcance bem mais restrito, chamou a atenção por 

usar os mesmos emojis – mas agora em situação muito diferente. Trata-se da campanha de 

dia dos namorados da marca Vivara, veiculada apenas em algumas revistas do país. Na 

peça, é mostrada a tela, típica dos teclados dos celulares de hoje, que traz os emojis mais 

usados pelo usuário. Ao lado dessa tela, uma pequena legenda indica a relação entre os 

emojis mostrados e a cronologia de um namoro. Com uma semana de namoro, os emojis 

mais usados são os que representam corações, flores, beijos e sorrisos. Com dez meses de 

namoro, mantêm-se os beijos, os sorrisos e as flores (já não mais rosas, agora girassóis), 

mas aparecem também a pizza, a guitarra, o polegar de positivo etc. Com um ano de 

namoro, tudo se transforma: o coração está partido, o positivo vira negativo, os sorrisos são 

trocados por lágrimas e bocas tristes. A surpresa vem na tela que representa os emojis mais 

usados em “1 ano e 1 dia” de namoro: voltam as flores, os corações e os beijos. Tudo por 

causa da presença, no canto, de um anel. 

  
Figura 5 - Anúncio da Vivara, retratando os emojis mais usados durante as fases de um namoro. 

Fonte: editora Trip. 
 

O que se nota é um uso dos emojis muito diferente daquele praticado pela 

comunicação do Itaú. Não se usa o código, aqui, como código propriamente, sugerindo uma 

nova linguagem ou uma nova forma de se compor sentido, mas sim como objeto de uma 

comunicação mais tradicional. O código, aqui, não funciona como código e, sim, como 

objeto retratado. 
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É possível que os objetivos da marca de joias não tenham sido os mesmos que 

motivaram o Itaú a abraçar os emojis em sua comunicação. Entretanto, o que nos compete é 

perceber e analisar que, em ambos os casos, o uso desse elemento típico dos celulares traz 

certo frescor e aspecto de novidade às marcas, pelo simples fato de se estar buscando em 

uma esfera íntima, personalizada, da comunicação horizontal, do diálogo com alguém igual, 

elementos que acabam sendo usado em outro tipo de comunicação, mais institucional, 

autoritária, vertical, desigual. 

 

3. A chave da questão 

Em uma das peças que compõem a campanha do Itaú analisada anteriormente, 

precisamente uma que fala sobre carreira, estágio e oportunidade, a marca mostra, em uma 

das cenas, dois emojis que, juntos, deveriam passar uma mensagem bastante precisa. 

Enquanto a letra da música diz que “o primeiro estágio é fundamental”, aparecem na tela 

um menino correndo e uma chave. A ideia é simples: um representa o jovem, o outro, o 

acesso (ao mundo do trabalho). 

 
Figura 6 - Frame do anúncio "Estágio", do Itaú. Fonte: www.youtube.com/itau. 

 

Acontece que essa mesma chave tem sido usada em redes sociais com um sentido 

muito diferente daquele proposto pelo Itaú. Acompanhado de hashtags que não deixam 

dúvidas - #chavoso, #mulekechave, #mlkchave, #chavão, ou simplesmente #chave –, o 

emoji da chave, na internet, para um determinado (e não tão pequeno) grupo de jovens quer 

dizer uma coisa completamente diferente, nada tendo a ver com estágio, carreira ou 

trabalho. Talvez tenha a ver com acesso... mas que acesso? 

Um vídeo publicado no YouTube em setembro de 2013 dá conta de mostrar a 

complexidade semântica a que se refere o uso da dita chave nas redes sociais. Trata-se do 

videoclipe “Meia na canela”, composto e estrelado pelo MC Naldinho, jovem da periferia 

paulistana que alcançou o sucesso ao retratar nas letras das suas canções o cotidiano 

idealizado (de alguns) dos adolescentes das favelas de São Paulo que, com as mudanças 
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socioeconômicas ocorridas no país recentemente, passaram a ter acesso a um mundo de 

consumo até então inédito para eles e desde sempre exclusivo para alguns. É desse mundo 

que fazem parte as marcas de roupas, claro – Osklen, Rip Curl, Quicksilver, Nike... – mas 

também algumas outras, que vão do mercado automobilístico aos itens de tecnologia, 

passando pelas bebidas alcoólicas – Bluetooth, Jetta, Land Rover, Johnny Walker etc. 

Não sendo apenas estético, mas contendo também fortes componentes éticos, o 

vídeo retrata não apenas aquilo que se consome, entre marcas e produtos, mas como isso 

tudo deve ser consumido, em atitudes, comportamentos e práticas. O cabelo? “Em cima nós 

arrepia / Do lado nós zera”. Qual a finalidade de tanto apuro? “Depois da meia-noite nós 

parte de Jetta”. E a meia, o que tem a ver com tudo isso? “Essa é pros moleque que mora na 

favela / Ui, chavoso / Meia na canela”. 

 

  
Figura 7 - Frames do vídeo "Meia na canela", do MC Naldinho. Disponível em 

www.youtube.com/rafaelmaia. 
 

Jovens dessa periferia – chamada assim mais pelo aspecto simbólico do que pelo 

geográfico, pois já completamente imiscuída nas artérias centrais das metrópoles 

brasileiras, seja como alunos de faculdades, seja como frequentadores de locais de lazer até 

há pouco elitizados – contam, então, que a chave, nesse contexto, aparece como uma 

corruptela da expressão “chave de cadeia”, já bastante utilizada, mas que aqui surge com 

outro significado. 

Não se trata mais do advogado que busca seus clientes na porta da delegacia; 

tampouco das mulheres que mantêm relacionamento afetivo com presidiários. “Chave de 

cadeia”, nesse universo dos jovens da periferia, é a pessoa que, por trajar determinadas 

roupas e marcas, por possuir certa aparência e por se comportar de uma maneira específica, 

costuma ser parada pela polícia, em batidas de averiguação. Vem daí, consequentemente, o 

adjetivo “chavoso”, inexistente no dicionário, mas que cumpre bem a função de determinar 

– não sem certo humor, como acontece com a maioria dos adjetivos de terminação “oso” – 
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essa pessoa, menino ou menina, que se veste e se comporta dessa forma já citada – com a 

meia na canela, esticada para cima. 

 

    
 

  
Figura 8 - O emoji da chave no Instagram: roupas, marcas, cabelo, atitude. 

 

Não se está aqui querendo discutir exatamente quais são os efeitos na publicidade 

das transformações socioeconômicas – e culturais! – por que este país passou na última 

década. O que se percebe, entretanto, é que o “surgimento” de uma massa consumidora 

inédita, neste país, tem modificado não apenas os mercados, as ofertas e a forma de se 

consumir as coisas (MEIRELLES & ATHAYDE, 2014; NERI, 2011), mas está mudando 

também a linguagem que se pratica, sobretudo nas plataformas digitais. Mais ainda: 
os chamados consumidores não consomem simplesmente, mas recomendam o que 
gostam aos amigos, que recomendam aos amigos, que recomendam para o próximo 
da fila e assim por diante. Eles não se limitam a ‘comprar’ produtos culturais; eles 
‘compram em’ uma economia cultural que recompensa a participação deles 
(JENKINS, GREEN & FORD, 2014. p.355). 
 

Os adolescentes da periferia, filhos dessa dita nova classe média, estão inseridos em 

uma esfera cultural e simbólica de consumo, não apenas atribuindo novos significados às 
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marcas e aos produtos, mas também transmitindo, divulgando e espalhando, basicamente 

via música, essa sua nova forma de agir, pensar, se comportar e consumir. 

 

4. Os emojis e os significados 

As análises acima apresentadas demonstram um pouco da complexidade desafiadora 

em que se vê enredada a publicidade de hoje – ou em que talvez nem se veja. Se, de acordo 

com o antropólogo Grant McCracken, 
a publicidade atua como potente método de transferência de significado, fundindo 
um bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído 
dentro dos moldes de um anúncio específico e (...), nesta medida, a propaganda 
funciona como um léxico dos significados culturais correntes (2003, pp. 106 e 109), 
 

há que se compreender em detalhes e em profundidade essa intrincada dinâmica 

cultural que serve de arcabouço para os valores a serem incutidos em marcas e ofertas. 

As duas campanhas citadas, de formas diferentes, trouxeram para si um novo 

código, surgido com as possibilidades de comunicação interpessoal mediada por telefones 

celulares, ao mesmo tempo imagético (porque baseado em figuras) e verbal (porque 

organizado como um teclado e para ser usado como texto), aderindo de certa forma a uma 

tendência crescente no universo da comunicação, por nós denominada “iconoliteracia”. É a 

mistura do texto e da imagem, um fazendo as vezes do outro. Enquanto tipografias cada vez 

mais criativas parecem gerar sentido menos pelo texto que concretizam e mais pelas formas 

inusitadas que assumem (texto que vira imagem), emojis são usados em aplicativos de 

trocas de mensagem (imagem que vira texto). 

Só que, para se dar conta dos significados envolvidos nesse novo código, não se 

pode patinar na superficialidade do literal ou escorregar nas pressuposições autoritárias. 

Talvez não seja o caso de se afirmar ou de se negar o surgimento de uma nova língua – isso 

é desafio para os linguistas. O que se percebe, entretanto, a partir da perspectiva da 

comunicação e da publicidade, é que entre as pessoas – sobretudo entre os jovens, pois que 

mais familiarizados com as novas tecnologias – há um novo uso da língua, uma maneira de 

se articular elementos textuais e figurativos, na composição de mensagens que transcendem 

a gramática, a sintática e a semântica formal e tradicionalmente vigentes, constituindo uma 

nova rede linguageira, ainda pouco explorada, pouco estudada, mas que, como se viu, já 

salta das telas dos celulares para as telas das TVs e para as páginas das revistas – depois de 

já terem impregnado a fala e os diálogos dessa juventude. 
Muitos profissionais de marketing e produtores de mídia adotaram noções 
simplificadas para a compreensão desses fenômenos, noções que distorcem o modo 
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como percebem as necessidades, os desejos e as atividades de suas audiências. 
Ideias como ‘conteúdo gerado pelo usuário’ e ‘plataformas de marca’ ignoram a 
história e o poder mais amplo da cultura participativa quando tentam definir a 
colaboração exclusivamente em termos corporativos e empresariais (JENKINS, 
GREEN & FORD, 2014, p.18). 
 

É de se perguntar o quanto os executivos de marketing das empresas anunciantes 

acima citadas – Itaú e Vivara – estão familiarizados com o universo cultural evidenciado no 

vídeo “Meia na canela”. É de se indagar com quais olhos os publicitários responsáveis pela 

área de criação das grandes agências do país enxergam esse tipo de manifestação – supondo 

de boa fé que, pelos menos, sabem da sua existência. Porque o que vemos, hoje, 

principalmente a partir de exemplos como os acima apresentados, é um polo produtor 

(marca, empresa, agência) um tanto quanto distanciado simbólica e culturalmente de pelo 

menos uma grande parte do polo consumidor (periferia, juventude, classe C). 
O mercado brasileiro da informação exige primeiramente uma compreensão de seu 
estágio atual e, a partir disso, o desenvolvimento de uma melhor forma para 
antecipar-se às transformações. Esse quadro se complexifica, sobretudo, ao 
constatarmos a crescente incorporação de novos contingentes populacionais 
brasileiros – a assim chamada classe C ou nova classe média – ao universo do 
consumo, o que torna crucial investigação, tanto do significado cultural de bens e 
serviços, quanto do valor e do lugar da informação nesse processo (ROCHA & 
PEREIRA, 2013, p. 9). 
 

O anúncio da marca Vivara apresenta um uso mais convencional dos emojis, não 

como o código da publicidade em si, mas como o objeto da peça em questão. Todo o 

potencial polissêmico desses signos da iconoliteracia faz parte do conteúdo que a peça 

procura transmitir, sem que essa profusão imprecisa de significados que cada emoji carrega 

consigo – e que ainda por cima varia de acordo com cada grupo cultural – comprometa o 

sentido geral da mensagem. A saber: a de que uma joia da Vivara, como presente de 

aniversário de namoro, transforma positivamente os sentimentos do casal. Ao trazer essa 

mensagem para o universo dos aplicativos de bate-papo, sobretudo com o uso dos emojis 

mais utilizados individualmente, a marca se insere no território do cotidiano, da intimidade, 

da informalidade e da franqueza que existe entre os casais. Saem os bilhetes bem escritos, 

as cartas de amor, os envelopes e seus sobrescritos – signos de formalidade, tradição e 

idealização –, dando espaço às mensagens do dia-a-dia, escritas na urgência de um sinal 

fechado, na imediatez de um qualquer tempo, em que um punho fechado diz muito, em que 

polegar para cima responde, em que um coração cor de rosa é tudo. 

Já a campanha publicitária do Itaú lida com os emojis de uma outra maneira, não 

apenas como objeto da mensagem, mas como código da própria mensagem. Lançando mão 
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de caminho estratégico já experimentado em situação anterior – como quando se aproveitou 

de um vídeo que retratava um bebê gargalhando conforme seu pai rasgava uma folha de 

papel (CASAQUI in ATEM, OLIVEIRA & AZEVEDO, 2014, p. 44) –, a marca mais uma 

vez recorre aos conteúdos digitais mais populares do momento e os traz para o seu universo 

publicitário particular. Ao trazer para o seu discurso de marca os mesmos códigos usados 

pelas pessoas em seus celulares, buscando uma aproximação maior com o público jovem, o 

Itaú acaba correndo o risco de não lidar com total desenvoltura com esses códigos. 

Mantendo a mesma estrutura comunicacional de sempre – peças publicitárias em formatos 

clássicos, meios de comunicação de massa, acompanhados de ações também no ambiente 

digital –, a marca, ao se valer dos emojis, transmite sentidos de ludicidade, infantilidade e 

leveza. Isso pelo próprio estilo dos desenhos que compõem os emojis. Mas talvez não esteja 

conseguindo tirar proveito de todo o potencial semântico que esse tipo de elemento encerra. 

 

5. Considerações finais 

A questão que se alevanta do que foi neste texto apresentado é da ordem da 

linguagem, do sentido, do significado e da cultura. Não se pode mais pensar em uma 

publicidade que se construa com bases em sensos comuns ou em compreensões superficiais. 

O contexto geral em que se dão as práticas de consumo, hoje em dia, é instável, 

imprevisível e surpreendente, demandando outras habilidades dos que se disponham a 

elaborar campanhas ou desenvolver discursos. O publicitário de hoje, esse que, das lindas 

salas dos prédios comerciais dos grandes centros urbanos, precisa desenvolver peças que 

falem diretamente a massas culturalmente dele tão distantes, precisa de “um dado espírito, 

ou um dado olhar, que em muito se assemelha àquele do antropólogo” (ROCHA & 

PEREIRA, 2013, p. 16), para que possa compreender a rede complexa de significados que 

compõem o universo simbólico dessas pessoas. Só se pode ter uma boa publicidade, se esta 

for baseada em uma boa compreensão dos significados e da cultura. 

E Lucia Santaella, demonstrando a inevitável conexão que existe entre a dimensão 

produtora do discurso publicitário e a dimensão consumidora das ofertas e das marcas, faz 

atentar para o que reside exatamente entre essas duas instâncias: a linguagem. Se, de acordo 

com a autora, “o marketing não seria possível sem a linguagem” (SANTAELLA & NÖTH, 

2012, p. 29), mais uma vez fica evidente que não basta conhecer o que se está consumindo, 

praticando ou valorizando em determinado grupo social que se quer atingir, com quem se 
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quer dialogar. Há que se entender como se dão esse consumo, essas práticas ou essas 

atribuições de valores. 

Surgem, então, neste panorama, como fator complicador, as transformações que a 

popularização das novas tecnologias da informação está provocando: 

os caminhos tradicionais da publicidade, seus padrões e convenções assumidas 
perderam seu poder de penetração. Além de vivermos em sociedades líquidas, as 
possibilidades midiáticas a serem exploradas pelas campanhas publicitárias são 
múltiplas, diversificadas e o consumidor não é mais o mesmo (SANTAELLA & 
MENDONÇA in ATEM, OLIVEIRA & AZEVEDO, 2014, p. 29). 
 

Aproximar-se do consumidor, nesse novo contexto, não pode ser simplesmente se 

apropriar de forma oportunista de seus códigos – suas gírias, suas marcas preferidas, seus 

emojis. É preciso entender sua linguagem, sabendo que o ambiente digital pode ser um 

“espaço” privilegiado para isso, já que é onde se plasmam as falas, os gostos e os 

comportamentos de grande parte das pessoas hoje em dia. E, assim, a publicidade pode 

também se transformar. 
A esta publicidade do ciberespaço, que se vale dos diálogos estabelecidos e das 
narrativas constituídas nas plataformas digitais, cabe-nos vê-la como uma 
manifestação cultural em sua totalidade. Nela são diminuídas as diferenças entre os 
estratos culturais que se cruzam, produzindo um pluralismo generalizado 
(COVALESKI in ATEM, OLIVEIRA & AZEVEDO, 2014, p. 172). 
 

Sim, a publicidade se renova na sua capacidade de trazer para o seu mundo próprio 

– idealizado, divertido, sedutor e atraente – elementos que façam parte da realidade das 

pessoas. “A narrativa ficcional, como transfiguração do real, é uma das formas mais 

sedutoras de atrair e entreter (os consumidores)” (CARRASCOZA, 2014, p. 156). O que as 

marcas analisadas procuraram fazer foi justamente trazer para os seus universos particulares 

algo que faz parte do cotidiano dos seus consumidores, os emojis. O que se defende aqui, 

entretanto, é que essa dimensão “real” seja compreendida em sua complexidade simbólica, 

considerando os fatores complicadores que as novas tecnologias da informação trouxeram. 

Que outras pesquisas surjam, dando continuidade aos esforços investigativos que já 

existem, tentando dar conta dos desafios que esse novo panorama nos impõe. E que uma 

nova série de estudos passe a observar também não apenas os efeitos desse novo panorama 

na dimensão comunicacional da propaganda contemporânea, mas também as 

transformações de linguagem que vêm se desenvolvendo. É entender quais são os signos 

que melhor se adequam ao contexto comunicacional de hoje dentro de uma determinada 

campanha – quais cores, quais imagens, quais palavras, quais textos, quais códigos da 
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iconoliteracia etc. Mas também conhecer como esses signos funcionam semioticamente 

dentro de determinado panorama sociocultural. 
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