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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as impressões do imaginário ficcional 
sobre inteligência artificial na construção do discurso comercial sobre os dispositivos de 
inteligência artificial comunicados ao público. Para tanto, toma-se como objeto 
empírico o vídeo de Mark Zuckerberg, empresário criador do site de rede social 
Facebook, no qual apresenta seu projeto de inteligência artificial Jarvis, em sua página 
pessoal naquele site, analisada como peça publicitária. A peça, que se utiliza de 
referências ao cinema de ficção na construção da narrativa sobre o projeto, será aqui 
estudada com o objetivo de analisar as imbricações entre ficção e realidade na 
construção do imaginário tecnológico de inteligência artificial no projeto Jarvis de 
Mark Zuckerberg. 
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A produção da realidade pela anunciação e o discurso publicitário da tecnologia: 

 Eram ainda os primeiros dias de janeiro de 2016 quando Mark Zuckerberg 

costumeiramente publicou sua promessa de ano novo, propondo como resoluções 

paralelas ao seu trabalho, dentre as quais uma “uma simples IA para controlar sua casa, 

como Jarvis em Iron Man”5. O texto da publicação compara a iniciativa a um pequeno 

                                                
 
 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Mestre em Comunicação e Linguagens pela 
Universidade Tuiuti do Paraná – UTP. E-mail: obrunomendonca@gmail.com. 
3 Discente do Programa de Pós-Graduação, mestranda em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do 
Paraná – UTP. E-mail: janainaalinesantos@gmail.com. 
4 Docente do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Coordenadora dos Cursos de Graduação em Design de 
Animação e Jogos Digitais. Pós-doutoranda em Comunicação pela UNISINOS-RS, Doutora e Mestre em 
Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná – UTP. E-mail: lu@comdpi.com.br. 
5IA é a sigla para Inteligência artificial, e refere-se ao termo original em inglês AI, Artificial Intelligence. Recorte do 
texto em aspas, apresentado no original integral em Inglês, com tradução livre dos autores: “Every year, I take on a 
personal challenge to learn new things and grow outside my work at Facebook. My challenges in recent years have 
been to read two books every month, learn Mandarin and meet a new person every day. My personal challenge for 
2016 is to build a simple AI to run my home and help me with my work. You can think of it kind of like Jarvis in Iron 
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projeto de cunho pessoal. Mas tal projeto em nada se assemelha aos demais 

mencionados por Zuckerberg na mesma publicação - como ler dois livros por mês ou 

aprender um novo idioma. Longe de ser uma estranha promessa pessoal de ano novo, a 

publicação, tomada aqui como peça publicitária, ainda que de forma indireta e criativa, 

pretende posicionar o mercado a respeito do direcionamento empresarial do Facebook 

em termos de pesquisa e desenvolvimento. Mesmo diante da denotada força para manter 

o discurso no mesmo registro utilizado em publicações como essa, trata-se de peça 

publicitária, de cunho institucional, seriada6, protagonizada pela figura mais importante 

da empresa: seu proprietário e criador.  

O tom inicial de resolução pessoal esmaece na medida em que o a postagem 

segue discorrendo sobre as iniciativas sociais da empresa, como Internet.org, que 

pretende conectar o mundo disponibilizando acesso a uma cesta de aplicativos básicos 

já pré-escolhidos para países subdesenvolvidos com dificuldades no acesso a internet. 

Tal alternância discursiva denota que a proposição de Zuckerberg, para além de pessoal, 

é um anúncio das tendências em pesquisa e desenvolvimento para os quais mirava a 

empresa, que em nada difere estruturalmente de outras publicações como essa em 

termos de estratégias discursivas. Assim, costumeiramente, dia 3 de janeiro passa a ser 

esperado por todos os interessados - steakholders, dentre os quais a imprensa, os 

concorrentes e os investidores - como um momento importante para o conhecimento do 

que veremos em pauta de desenvolvimento durante o ano. 
                                                                                                                                          
 
 
Man. I'm going to start by exploring what technology is already out there. Then I'll start teaching it to understand my 
voice to control everything in our home -- music, lights, temperature and so on. I'll teach it to let friends in by looking 
at their faces when they ring the doorbell. I'll teach it to let me know if anything is going on in Max's room that I need 
to check on when I'm not with her. On the work side, it'll help me visualize data in VR to help me build better 
services and lead my organizations more effectively. Every challenge has a theme, and this year's theme is invention. 
At Facebook I spend a lot of time working with engineers to build new things. Some of the most rewarding work 
involves getting deep into the details of technical projects. I do this with Internet.org when we discuss the physics of 
building solar-powered planes and satellites to beam down internet access. I do this with Oculus when we get into the 
details of the controllers or the software we're designing. I do this with Messenger when we discuss our AI to answer 
any question you have. But it's a different kind of rewarding to build things yourself, so this year my personal 
challenge is to do that. This should be a fun intellectual challenge to code this for myself. I'm looking forward to 
sharing what I learn over the course of the year.” 

 Disponível em: https://www.facebook.com/zuck/posts/10102577175875681. 
6 A estratégia de posicionar caminhos de desenvolvimento da empresa através das publicações de suas resoluções de 
ano novo e apontar posteriormente o cumprimento dessas metas é recorrente, conforme podemos observar nas 
publicações do dia 03 de janeiro de diversos anos, disponíveis nos seguintes links:  
https://m.facebook.com/zuck/posts/10101828640656261; 
https://www.facebook.com/zuck/posts/10103385178272401; 
https://www.facebook.com/zuck/posts/10101828640656261;  
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Figura 1 – Anúncio de conclusão de 2011 - Vegetarianismo 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 

 

Figura 2 – Anúncio de conclusão de 2011 - Mandarin 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 

 

Figura 3 – Anúncio de conclusão de 2016 - Jarvis 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 
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 Quase um ano depois, em dezembro de 2016, Zuckerberg publica nova peça 

publicitária representando o que seria o anúncio da conclusão de seu projeto pessoal7. A 

peça representa seu Jarvis - criação de inteligência artificial por ele mesmo codificada 

durante o ano, realizando as tarefas domésticas inicialmente prometidas, em um clima 

amigável e familiar. Diferente de outras publicações de início ou fechamento de ciclo de 

proposições8como as de 2011 (Figuras 1 e 2), a de 2016 traz uma peça mais elaborada, 

ao invés da apresentação do resultado propriamente dito. Isso quer dizer que, em vez de 

apresentar Jarvis, Zuckerberg apresenta um audiovisual elaborado que representa Jarvis 

(Figura 3).  

 Entre os comentários, o diálogo entre os entusiastas da inteligência artificial, os 

críticos sobre a estratégia discursiva - dessa vez denotadamente publicitária, os fãs de 

Iron Man e os fãs de Zuckerberg, gero rápido complemento publicado rapidamente 

entre os comentários, conforme visto na figura 4 abaixo: 

Figura 4 – Comentário complementar - Jarvis 

Captura de imagens realizada pelos autores 
 

 A mudança de formato adotada em 2016 para a comunicação seriada em questão 

vem acompanhada de mudança na estratégia discursiva, já que, assim como a alusão 

inicial ao assistente pessoal de Tony Stark do filme Iron Man, Jarvis, o filme 

publicitário audiovisual apresenta diversas outras referências a obras ficcionais do 

                                                
 
 
7 Postagem em mídia social disponível em < 
https://www.facebook.com/zuck/videos/vb.4/10103351034741311/?type=3&theater>  
8 https://m.facebook.com/4/posts/10100171116198561/ 
https://m.facebook.com/zuck/posts/10100171121487961/. 
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cinema. Durante o filme publicitário, a inteligência artificial se comunica ora com a voz 

do renomado ator Morgan Freeman, ora com a voz de Arnold Schwarzenegger, que deu 

vida ao mais famoso dos ciborgues  em O Exterminador do Futuro, alternando e 

relacionando referências em diversas dimensões, desde das visuais mais denotadas até 

as sonoras, mais sutis. Tal articulação de referencias demonstra planejamento para 

dialogar com determinada audiência, interessada e capaz de reconhece-las na proposta 

da peça publicitária em questão. 

 A anunciação, bem como seu fechamento, fazem parte de um arco de produção 

de sentido preparado e planejado para ser eficaz pela repetição, em frequência anual. 

Dessa forma, articula-se a produção da realidade através da anunciação dessa própria 

realidade que virá, assim como veio antes, sempre que anteriormente anunciada.  

Ficção e realidade no discurso publicitário tecnológico da inteligência artificial:  

 A análise da imbricação entre ficção e realidade na construção do sentido através 

do discurso publicitário, especialmente sobre tecnologia, tem importância singular, já 

que tal imbricação é responsável por solidificar e transmitir adiante todo um imaginário 

simbólico construído e reiterado em diversas obras de ficção científica que tratam da 

inteligência artificial, especialmente no cinema. 

 E que imaginário seria este? Maffesoli o relaciona com a aura de Walter 

Benjamin, trazendo-o então como “uma dimensão ambiental, uma matriz, uma 

atmosfera [...] uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se 

mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável” (2001, p. 75). 

  Os imaginários difundem-se e são fomentados em tecnologias próprias, as 

tecnologias do imaginário. Esses dispositivos atuam na “produção de mitos, de visões 

de mudo e estilos de vida” (SILVA, 2003). Desta maneira, englobam um conjunto de 

técnicas que fomentam imaginários, dos quais Silva cita como exemplos a televisão, o 

cinema, o rádio e a publicidade. Como peça audiovisual e também publicitária, a 

apresentação do projeto Jarvis está presente nesse contexto acionando e produzindo 

sentidos sobre a tecnologia atual, ao mesmo tempo que aciona e cria intersecções com 

outros imaginários produzidos pelas obras culturais de ficção científica de outros 

momentos, ao referenciá-los. 
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É difícil dissociar a figura de Zuckerberg da imagem de sua empresa e vice 

versa. De seu embrião - o Facemash, criado ainda em Harvard, passando pelo 

lançamento do Facebook em 2012 e pela conquista de 1 bilhão de usuários em 2014,  

Mark Zuckerberg, tornou-se uma das pessoas mais influentes em seu meio desta década 

e é hoje dono do maior veículo de mídia da atualidade. Essa condição parece ser 

recorrente, já que assim como outros gigantes e bilionários da tecnologia - como Bill 

Gates, Steve Jobs ou Michael Dell, Mark Zuckerberg e sua criação não podem ser 

separados. Em todos os casos acima citados, como figuras públicas esses empresários 

atuam como fundadores, proprietários, líderes e também como garotos-propaganda de 

suas companhias. Desta maneira, suas ações estão diretamente relacionadas ao sucesso 

financeiro de suas empresas, já que a especulação sobre o futuro está diretamente 

relacionada a compra de ativos nas bolsas de valores de tecnologia.  

Jarvis é mais do que uma tentativa pessoal de aprender uma nova linguagem ou 

tecnologia, compartilhado de forma altruísta com o mundo. Jarvis é a tática para 

implementar um discurso sobre uma tendência em Inteligência Artificial, circulado 

como sendo de cunho pessoal, como se familiar, produzido pelo dono de uma das 

maiores empresas de tecnologia atuais.  

Não é coincidência que assistentes pessoais que incorporam inteligência 

artificial estão impulsionando o desenvolvimento de uma variada gama de produtos 

comerciais e aplicações diversas. Começando pelas assistentes pessoais incorporadas 

aos sistemas operacionais incluídas em celulares e computadores como Siri, da Apple, 

Google Now da Google e Cortana, da Microsoft. Às novas smart spearkers como Alexa 

da Amazon ou Google Home da Google que performam tarefas como organizar agendas, 

programar luzes de casa ou fazer compras, a Inteligência Artificial é comercializada 

como fato e tendência inevitável, além de ter se tornado o novo desejo de consumo.  

Recentemente, a CES Internacional, a maior feira de tecnologia e 

eletrodomésticos do mundo – responsável pelos principais lançamentos do setor – 

apresentou uma variada gama de assistentes pessoais e robôs como a grande tendência 

(O GLOBO, 2017). Entre sistemas de inteligência artificial para tornar carros 

autônomos ou pequenos robôs domésticos que limpam grelhas de churrasqueiras ou são 

apenas bons amigos da família, como Grillbot ou Jibo, a inserção da tecnologia em 

aparelhos domésticos foi apresentada como uma grande e inevitável tendência. Além de 
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demonstrar a corrida tecnologia das empresas do ramo para criar dispositivos com a 

tecnologia integrada. 

Para além disso, os assistentes pessoais com AI integrada não são apenas uma 

tendência, são uma realidade de consumo. A Amazon alega ter vendido milhares de 

dispositivos com Alexa no natal de 2016, com os dispositivos Echo e Echo Dot sendo 

os campeões de venda e responsáveis por um aumento de nove vezes nas vendas em 

relação ao período anterior (FORBES, 2016).  

  Assim como qualquer inovação tecnológica, a Inteligência Artificial possui suas 

contradições. Já são reportados problemas, como o caso de um Echo Dot que fez 

compras apenas ouvindo os comerciais na televisão ou em outro caso, uma criança que 

ao interagir com o dispositivo pedindo para jogar um jogo infantil e teve como resposta 

do aparelho um comando para tocar uma rádio pornográfica (THE GUARDIAN, 2017). 

  Desta maneira, a apresentação de Jarvis criado por Mark Zuckerberg deve ser 

analisada dentro do contexto da importância que o discurso sobre inteligência artificial 

possui, principalmente tendo em vista a transferência de sentidos do imaginário criado 

sobre esta tecnologia pelas obras de ficção científica. Assim, o foco da análise empírica 

desse estudo será relacionar algumas das menções ao referencial do cinema de ficção 

científica presentes na peça audiovisual do projeto Jarvis protagonizada por 

Zuckerberg. 

Mark Zuckerberg vs Tony Stark: ficção e realidade 

  A relação entre realidade e ficção ficam claras já no nome que batiza o projeto 

em menção a inteligência artificial presente na trilogia Iron Man dos estúdios Marvel, 

bem como também nos quadrinhos, bem como em outros títulos do universo 

cinematográfico, como Os Vigadores e Homem-Aranha. 

   A apresentação de Jarvis no universo cinematográfico possui muitas 

similaridades com o audiovisual criado para o Projeto Jarvis de Mark Zuckerberg. Tal 

qual no filme Iron Man (2008) de Jon Favreau a primeira aparição da inteligência 

artificial de Zuckerberg  se dá em uma cena matinal. Tony Stark, ainda sem descobrir-se 

como Iron Man, vive uma vida de luxos e frugalidades como o bilionário à frente da 

Stark Industries, empresa gigante do ramo bélico criada pelo seu pai Howard Stark.  
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  Stark é abordado então por uma jornalista e durante a entrevista, ele flerta e a 

leva para sua casa. Já sozinha, na mansão de Tony Stark, a jornalista, parcialmente nua, 

é acordada pela manhã pela voz do mordomo virtual que liga automaticamente as luzes, 

informa a previsão do tempo, as principais notícias e liga uma tela na janela da mansão 

em que podem ser visualizadas informações como uma tela de computador.  

Figura 5 – Imagens da apresentação de Javis em Iron Man (esquerda) e no vídeo de Mark 
Zuckerberg (direita) 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 

 
  De igual maneira, o vídeo de apresentação do Projeto Jarvis, também se passa 

em uma cena matinal e possui várias similaridades estéticas e visuais com Jarvis da 

ficção. Na cena inicial, temos uma visão da casa de Mark Zuckerberg, logo em seguida 

sua mão pega o smartphone e vemos uma cena matinal similar a cena da jornalista de 

Iron Man. Mark Zuckerberg interage então com a voz de sua inteligência artificial, 

facilmente reconhecível pela voz do ator Morgan Freeman. Jarvis então anuncia as 

informações principais sobre clima e temperatura, relata seus compromissos de agenda, 

enquanto abrem-se automaticamente as cortinas de seu quarto. 

 Em seguida, Mark olha para câmera e conversa com o público contando como 

realizou e programou seu projeto de inteligência artificial e o que ele é capaz de fazer. O 

tom é de uma conversa casual em que ele demonstra a sua façanha como se qualquer 

pessoa bem-intencionada e com habilidades de programação computacional pudesse 

replicar seu projeto. 
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  Além disso, seu vídeo também demonstra como sua aplicação está 

completamente integrada aos dispositivos do Facebook, permitindo que Jarvis se 

comunique através da ferramenta de conversa da rede social de Mark Zuckerberg, o 

Facebook Messenger.  

Figura 6 – Integração de Jarvis com o Facebook Messenger  

 

Captura de imagens realizada pelos autores 
 

  Embora ele demonstre a tecnologia como um projeto casual de final de ano que 

realizou sozinho para crescimento pessoal, Jarvis não foi criado inteiramente pelas 

mãos de Zuckerberg. Em uma postagem detalhando o projeto9, ele conta que teve ajuda 

com parte do sistema de sistema de integração com os aparelhos da sua casa da empresa 

Crestron, que cria projetos personalizados de ‘casas inteligentes’ para a casa de 

bilionários (CNBC, 2016). 

  Em seguida, interações leves e divertidas tomam o lugar do discurso 

demonstrativo, Mark demonstra como Jarvis acorda sua filha Max com lições de 

mandarim e o ajuda a se vestir atirando camisas por um canhão de brinquedo até sua 

mão. Além de preparar as torradas para o café, preparar sua sala para uma reunião e 

monitorar a entrada de pessoas em sua casa.  

  No único momento de tensão do vídeo, Mark interage com Jarvis pedindo para 

que toque uma boa música da banda Nickelback, o robô responde “Sorry, Mark! I’m 

afraid I can’t do that” (Desculpe-me, Mark! Eu temo que não posso fazer isso), uma 

                                                
 
 
9 Pode ser visualizada na através deste link https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-
jarvis/10103347273888091/?pnref=story 
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referência à inteligência artificial Hal 9000 de “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968) 

de Stanley Kubrick que diz a mesma frase para o astronauta Dave.  

  Mark demonstra medo e a trilha alegre dá lugar à uma trilha de suspense, com 

sua expressão em slow-motion. Rapidamente a velocidade do filme volta, a trilha muda 

e a tensão quebra, “Era apenas um teste” diz, agora alegre com a família brincando ao 

seu redor e Jarvis toca então uma música infantil para entreter Max. 

  Em uma nova referência a ficção cinematográfica, Mark diz estar experimento 

com outras vozes em Jarvis, enquanto Max brinca com um carrinho e sai pela porta da 

cena. Neste momento, a voz de Morgan Freeman é substituída pela de Arnold 

Schwarzenegger que diz para parar Max, fazendo referência as diversas versões do robô 

Terminator vividas pelo ator na franquia Exterminador do Futuro. 

  Contudo, as referências do vídeo de Mark Zuckerberg não se encerram somente 

no diálogo com as obras citadas, mas com várias outras, uma vez que estas obras 

diretamente citadas também dialogam com outras referências do cinema, televisão e 

literatura. Arlindo Machado chama atenção para esse processo no cinema, “um grande 

número de filmes se referem a outros filmes, em vez de se referir a uma realidade fora 

deles mesmos” (MACHADO, 1993, p.205). Assim, é possível dizer que ao trazer 

referências a ícones facilmente reconhecíveis do cinema de ficção, o vídeo dialoga com 

várias camadas do imaginário da ficção e do cinema através do processo de referências. 

A condição do dispositivo como parte do contrato comunicacional 

  Patrick Charaudeau (2007) traz a condição do dispositivo como parte do contrato 

comunicacional, ou seja, como regulador do ato comunicacional. Assim,  a partir dessa 

perspectiva, retoma-se a análise da peça publicitária audiovisual enquanto publicação 

que tem no próprio Facebook seu dispositivo, na medida em que 

A condição de dispositivo descreve o ambiente comunicacional, e estabelece uma gama de 

possibilidades para as estratégias discursivas, nas quais o desenvolvimento de enunciações será 

possível. Entre tais possibilidades estão as limitações provenientes tanto das técnicas de 

produção, quanto da tecnologia em que se inscreve o dispositivo no qual trafegam as 

enunciações (VIANA, 2014).   
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 O site de rede social Facebook como mídia digital que é, carrega em si sentidos 

próprios que interagem com a mensagem e contribuem com o sentido da mensagem. Da 

mesma maneira, a presença desintermediada da audiência no contato direto em duas 

vias com o produto publicitário transporta a audiência para dentro dessa rede interativa 

de produção de sentido. Lev Manovich aponta que uma das características das novas 

mídias é a interatividade, a capacidade de interagir com o objeto de mídia, “de uma 

maneira que o usuário pode se tornar co-autor do trabalho” (2001). Na peça analisada 

esse processo é facilmente verificado, tanto a partir do conteúdo dos comentários na 

publicação, bem como pelo volume de compartilhamentos, já que uma das premissas da 

mídia de suporte, é que o usuário interaja com o conteúdo audiovisual.  

 Ainda durante o tempo de desenvolvimento do projeto, Zuckerberg utilizou a 

possibilidade de colaboração no Facebook para construir um “storyboard coletivo” do 

projeto a partir dos comentários, buscando transmitir a sensação de que todos puderam 

de alguma forma participar de Jarvis.  

Figura 7 – Publicação incitando colaboração nos comentários 

 

Captura de imagens realizada pelos autores 
 

Figura 8 – Conversação com colaboradores nos comentários 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 
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 De forma colaborativa, o empresário pede sugestões de vozes, comandos e ideias 

para seu projeto, engajando-se nas publicações de sugestões que foram realmente 

utilizadas.  

O alto engajamento nas publicações de Zuckerberg denota uma audiência sensível e 

atenta, haja vista que é a própria audiência que o relembra da resposta de Arnold 

Schwarzenegger ao início do desenvolvimento do seu projeto, conforme percebe-se na 

figura 9 abaixo: 

Figura 9 – Conversação com colaboradores nos comentários 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 

 

Figura 10 – Comentário em Postagem de Mark Zuckerberg anunciando o projeto. 

 
Captura de imagens realizada pelos autores 

 

 No comentário acima, Arnold Schwarzenegger oferece sua voz para o projeto, 

que como se soube posteriormente, acabou realmente se tornando uma das vozes de 

Jarvis.  

A colaboração, nesse caso, vai além de sugestões a serem desenvolvidas por 

Zuckerberg. Nos comentários da peça audiovisual publicitária que apresenta Jarvis ao 

mundo, coenunciadores se articulam na negociação e produção de sentidos 

complementares, contribuindo novamente para uma leitura positiva da peça em termos 

de engajamento, conforme observado no caso da figura 11 abaixo, comentário em que  
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vemos o perfil do chefe de comunicações do projeto SpaceX da Nasa conversando com 

o perfil de Mark Zuckerberg, onde a interpretação da conversação amplia o sentido da 

peça como um todo, dando a entender que de fato Mark Zuckerberg teria se tornado o 

personagem da ficção Tony Stark e criado a armadura de ferro, pelas mãos de um 

cientista do mundo real, para além da ficção.  

Figura 11 – Comentário em Postagem de Mark Zuckerberg  

 

Captura de imagens realizada pelos autores 

Figura 11 – Comentário em Postagem de Mark Zuckerberg  

 

Captura de imagens realizada pelos autores 
 

 O próprio Robert Downey Jr, protagonista do homem de ferro em Iron Man, que 

na ficção é o próprio possuidor do Jarvis inspiracional primário de Zuckerberg, adensa 

o caldo de sentido inicial oferecendo-se para protagonizar a voz solicitada, como “o tipo 

certo de coisa estranha”. 

Considerações finais 

 A análise das referências ao cinema, em especial ao gênero de ficção científica 

presentes na peça publicitária audiovisual que apresenta os resultados do projeto Jarvis 
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de Mark Zuckerberg apontam positivamente no sentido de demonstrar que tal 

referencial tem um papel essencial na construção do sentido através da discurso 

publicitário, em especial naquele sobre a tecnologia. Percebe-se que isso se dá na 

medida em que tais referências acionam um imaginário anteriormente citado sobre as 

tecnologias presentes no próprio cinema de ficção científica. Estas imbricações tornam a 

relação entre a realidade do desenvolvimento tecnológico atual e sua representação 

cinematográfica, objeto a ser explorado pelo discurso publicitário contemporâneo, 

tornando-se ela mesma dispositivo, na medida em que antecipam uma realidade mais 

fantástica que a atual, estratégia discursiva essa a partir da qual pretende-se pautar o 

mercado e anunciar diretrizes de pesquisa e desenvolvimento empresariais.  

  A presença desta peça em dispositivos de circulação, como é o caso do 

Facebook, também contribui para a construção do efeito de sentido - que pode ser 

realizado coletivamente, reafirmando a qualidade da peça a partir de sua inserção numa 

rede colaborativa de produção de significação, corroborada e reforçada pelas 

conversações desintermediadas em torno do material publicitário, sustentando-o. 
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