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RESUMO 

 

Numa sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, em que o universo virtual é 

cortejado pelos homens, o cartaz, um dos primeiros formatos de publicidade, atravessa 

os séculos e encontra o seu lugar na mídia contemporânea. A comunicação revelou-se 

como um novo campo de reflexão da cultura, na qual receptores e produtores de 

conteúdos dividem um espaço mais igualitário. Compreender o complexo jogo que se 

processa entre os ambientes offline e online que reconfiguram os fluxos 

comunicacionais, também foi objeto deste estudo. Observou-se que o cartaz 

publicitário, potencializado pelos ambientes hipertextuais contemporâneos, cumpre, 

com maestria, a sua missão de informar, entreter, conquistar e persuadir os 

consumidores. Um sistema multidirecional de significados e valores, uma comunicação 

alinhada ao nosso tempo.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa de caráter qualitativo buscou investigar a produção de sentidos da 

mídia out of home, neste estudo exemplificada pelo cartaz publicitário, nos ambientes 

hipertextuais contemporâneos. A comunicação revelou-se como um novo campo de 

reflexão da cultura, onde receptores e produtores de conteúdos dividem, finalmente, um 

espaço mais igualitário. O desafio deste trabalho foi refletir sobre o complexo jogo que 

se processa entre os ambientes offline e online ao dialogarem estreitamente com os 

homens, reconfigurando os fluxos comunicacionais. A velocidade dos novos tempos se 

faz presente. 

Numa sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, em que o universo virtual 

é cortejado pelos homens, o cartaz, um dos primeiros formatos de publicidade, encontra 

o seu lugar na mídia contemporânea. Explicar esse fenômeno norteou este trabalho. 

Nesse sentido, foi traçada uma linha de tempo a partir das transformações do espaço 

público ocorridas em Paris, no final do século XIX, berço do objeto de estudo desse 

trabalho, o cartaz publicitário.  

As ruas da cidade representam um local de passagem, um itinerário, o deslocamento de 

um ponto a outro que se destina a não permanência. Entretanto, não é trajeto silencioso, a rua é 

repleta de sentidos que clamam a atenção dos indivíduos. Em verdade, revelam-se múltiplos 

estímulos sensoriais a cada esquina. Para Singer (2004, p. 116), “Em meio à turbulência 

sem precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que se 

acotovelam, vitrines e anúncios da cidade grande, o indivíduo defrontou-se com uma 

nova intensidade de estimulação sensorial”. São os múltiplos estímulos provindos do 

festival de imagens da cidade. 

Neste caótico cenário, o cartaz publicitário constrói sua história, criando apelos 

para despertar a atenção e conquistar o indivíduo que não percebe a sua disfarçada 

intenção. Para Verhagen (2004, p. 143), “o cartaz era uma irrupção não autorizada, que 

interpelava o observador casual e minava sua reserva com insinuações de familiaridade 

e prazer”, como intervenções urbanas que atravessam os séculos. 

Além das interferências externas, as narrativas publicitárias estampadas nos 

cartazes sofrem influências dos fatores culturais, psicológicos e sensoriais constitutivas 

do observador. São diversas as variáveis a interferirem na recepção das narrativas 

publicitárias espalhadas pelas ruas das cidades, adicional aporte que sustentou essa 

pesquisa. Como os cartazes publicitários atravessaram, com maestria, os séculos?  
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Ao longo de suas trajetórias a publicidade e a mídia sofreram diversas 

transformações para acompanhar o inquieto ritmo das mudanças culturais, sociais, 

políticas e econômicas. Segundo Wolton (2007, p.32), “Na realidade, a comunicação 

desde há um século está em plena erupção”. Ainda de acordo com esse autor, “A 

comunicação tornou-se cada vez mais eficaz, passando do telefone ao rádio, da televisão 

à informática e, hoje, aos multimídias. De uma só vez, a dimensão técnica da 

comunicação suplantou a dimensão humana e social” (p. 9). O caráter plural hodierno 

põe em relevo a premência de estudos. Segundo Kellner (2001, p.12), “Em nossa 

opinião, o melhor modo de desenvolver teorias sobre mídia e cultura é mediante estudos 

específicos dos fenômenos concretos contextualizados nas vicissitudes da sociedade e 

da história contemporâneas”. São razões que impulsionam a análise dos fenômenos 

comunicacionais que realizam-se na contemporaneidade.  

A partir da argumentação de Moles (1969, p. 15), “vivemos um universo de 

imagens: a fotografia, o jornal, o cartaz, o cinema, a televisão, são elementos motores 

desta nova forma de mundo exterior, totalmente artificial, que se constitui à nossa volta 

e que constitui a cultura”. Verifica-se que imagens da mídia e as narrativas publicitárias 

são participes importantes na transferência de significados simbólicos para os 

indivíduos. Segundo Thompson (2008, p. 19), “De uma forma profunda e irreversível, o 

desenvolvimento da mídia transformou a natureza da produção e do intercâmbio 

simbólicos no mundo moderno”. Tais conceitos contribuem para problematizar o lugar 

da comunicação na contemporaneidade. 

Os avanços tecnológicos, em sua maioria, promovem, ao longo do tempo, 

mudanças na comunicação e no comportamento dos homens. Os processos de 

caldeamento e mesclagem observados nos discursos atuais são provenientes dos novos 

tempos. Para Santaella (2003, p.13) “uma nova formação comunicativa e cultural vai se 

integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e refuncionalizações. Surgem 

novos caminhos que ampliam os espaços de comunicação entre os homens, uma 

dinâmica cultural múltipla e fervilhante. É indisfarçável a emergência da cultura digital. 

De acordo com Moraes (2004, p. 210), “A Web propicia a intervenção dos organismos 

sociais na cena pública, graças à singularidade de disponibilizar, em qualquer espaço-

tempo, variadas atividades”. Os significados se atualizam com os crescentes avanços 

tecnológicos. Santaella (2003, p.17) reforça essa questão ao declarar que “Há uma 
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espécie de discurso consensual sobre o caráter revolucionário e sem precedentes das 

transformações tecnológicas e culturais que a era digital está trazendo para o mundo”. 

As possibilidades hipertextuais da rede digital geram variados fluxos comunicacionais.  

Ousadia, criatividade e inovação passam a compor a pauta das narrativas 

publicitárias e da mídia que encontram um ambiente mais rico e plural para suas ações. 

Jenkins, Green e Ford (2014, p.24), destacam que “as pessoas estão moldando, 

compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não 

poderiam ter sido imaginadas antes”. Esse é o novo poder do sujeito contemporâneo. 

Moraes (2004, p. 210) ao referir-se a internet, destaca que “Com baixo custo e rapidez, 

favorece a difusão extensiva de informações conhecimentos, sem submetê-los às 

hierarquias de juízos e aos filtros ideológicos da mídia convencional”. Novas 

mediações, nos quais o sujeito contemporâneo passa a ser  produtor, consumidor e 

emissor de conteúdos variados que circulam simultaneamente e paralelamente pelos 

ambientes virtuais.  

Novo cenário, novos desafios para este objeto de estudo, o cartaz publicitário, 

que encontra na convergência das mídias uma dinâmica para o seu desenvolvimento e 

sustento. 

 

O CARTAZ PUBLICITÁRIO UMA ARTE VIVA  

 A força do cartaz publicitário atravessa os séculos.  Nesse longo intervalo de 

tempo inúmeras marcas e produtos foram vendidos através dos sedutores apelos 

exibidos nestas peças. Uma estratégia antiga e vitoriosa, da qual surge uma diversidade 

de novos formatos; novas técnicas de produção, provindas dos avanços tecnológicos, 

são apresentadas; novas combinações entre diferentes mídias são planejadas; e o cartaz 

sofre metamorfoses para acompanhar as exigências que rompem com o avançar dos 

tempos.  O mercado publicitário não desistiu de explorar as fascinantes e inúmeras 

possibilidades de criação desta poderosa ferramenta de comunicação. 

 Considerado, inicialmente, um instrumento de divulgação sem refinamento, e, 

em alguns momentos uma peça sem qualidade artística, um ícone alarmante da 

sociedade industrial, o retrato dos excessos da sociedade, o alastramento mecânico de 

imagens, vulgaridade vibrante, exposição de apelos sexuais, sem postura moral, uma 

intervenção urbana, de estética duvidosa, estimulando os sentidos pelas ruas da cidade. 

Muitas discussões foram realizadas para que fosse atestada a condição artística do cartaz 
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e o seu valor social. De acordo com Lipovetsky e Seroy (2015, p.217), “O cartaz deu à 

publicidade seus títulos de nobreza artística”, de uma arte que encanta. 

A Revolução Industrial trouxe a produção em massa, na qual mercadorias 

padronizadas eram fabricadas, em grande escala, nas ramificadas linhas de montagem. 

Thompson (2008, p.50) destaca que a “Revolução Industrial aumentou grandemente a 

capacidade produtiva das empresas, anunciando a era do processo industrial em grande 

escala”.  As fábricas impregnavam o mercado de produtos que precisavam ser vendidos 

e consumidos, provocando o crescimento e a multiplicação de imagens publicitárias nos 

centros urbanos.  Moles (1969, p. 167), destaca a força do cartaz publicitário na 

divulgação dos novos produtos que invadiam a cidade, para este autor: “O cartaz é um 

sistema que convém chamar de artístico, que age como bomba de circulação no circuito 

econômico”. A urbanização, a industrialização, o consumo em massa presenciados no 

final do século XIX provocaram grandes mudanças culturais, sociais e econômicas que 

afetaram o modo de viver dos homens.  

Como um conceito socioeconômico a modernidade designa uma grande 

quantidade de mudanças tecnológicas e sociais que tomaram forma nos últimos 

dois séculos e alcançaram um volume crítico perto do fim do século XIX: 

industrialização, urbanização e crescimento populacional rápidos; proliferação 
de novas tecnologias e meios de transporte; saturação do capitalismo avançado; 

explosão de uma cultura de consumo de massa e assim por diante. (SINGER,  

2004, p. 115). 
 

 Nesse cenário de transformações, as marcas lutam pela atenção dos 

consumidores. Diferenciar os seus produtos e adicionar valor para a marca são fatores 

fundamentais para o sucesso comercial. Lipovetsky e Seroy (2015, p.215), enfatizam 

que “Da segunda metade do século XIX à Primeira Guerra Mundial, a produção 

industrial encontra no cartaz sua vitrine comercial e, para tanto, convoca os maiores 

artistas”. Artistas como Jules Chéret ornaram as ruas com os seus cartazes modificando 

a paisagem urbana. O cartaz ganha notoriedade de arte e se torna artigo de 

colecionadores. Segundo Verhagen (2004, p. 131), “Durante o último quartel do século 

XIX, os cartazes coloridos de Chéret e de outros artistas tornaram-se parte integrante do 

ambiente parisiense”. As ruas assumem o palco para a atuação dos cartazes que passam 

a deflagrar espaços potenciais para o diálogo entre marcas e consumidores.  

 O cartaz revela-se pela sua força de atração, um poder de sedução, sonho e de 

magia. Verhagen (2004, p. 127), ilustra essa questão ao destacar que “Á medida que 

Chéret alcançou uma certa proeminência na Paris de fim-de-século, o mesmo aconteceu 
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com a chérette, como era chamada a dançarina com ares de ninfa que dominou seus 

desenhos”. A sensualidade, a erotização, a vivacidade, a alegria e o sorriso da chérette 

foram traços marcantes nestas peças. As obras de Henri de Toulouse-Lautrec também 

foram uma estimada contribuição para a evolução do cartaz publicitário. Pintou a vida 

boêmia parisiense, em destaque, o célebre cartaz realizado para a casa de show Moulin 

Rouge – „La Goulue’, uma obra de arte considerada até hoje uma das representações 

mais famosas do cabaré. 

O cartaz guarda um grande valor histórico, meio de divulgação utilizado em 

importantes movimentos de caráter político e social. Foram largamente utilizados por 

governantes como instrumentos de divulgação de seus ideiais políticos e 

governamentais. Durante a Revolução Russa, 1917, o cartaz foi um grande aliado para a 

difusão das idéias do „novo governo‟, a ideologia socialista e, contou com o 

envolvimento das vanguardas artísticas. O arrojado design dessas peças influenciou o 

mercado europeu. A Alemanha Nazista também encontrou na força de comunicação do 

cartaz o meio para doutrinar, controlar e induzir comportamentos ao seu povo. Segundo 

Diehl (1996), a propaganda nazista desempenhou um importante papel para o Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, procurando suscitar emoções intensas e 

prender os indivíduos à sociedade totalitária fez uso de uma série de conjuntos 

simbólicos. Os elementos mais explorados foram a águia imperial, a suástica ou cruz 

gamada e a bandeira vermelha. Ao longo das Guerras Mundiais, o cartaz também foi 

colocado amplamente a serviço do governo norte-americano para exaltar o patriotismo, 

a honra e o dever.  

Desde as suas primeiras criações o cartaz publicitário combinava ilustrações com 

um texto curto. As imagens buscam chamar a atenção e exprimir uma ideia, o texto 

deve ser claro e precisa atingir a sua finalidade em poucas palavras. A exposição 

repetitiva do cartaz permite a assimilação da mensagem. Lipovetsky e Seroy (2015, 

p.217), ensinam que “A partir dos anos 1920, a publicidade se torna cada vez mais 

visível e impressiva, despojada mas também gigantesca: os cartazes são afixados nas 

paliçadas dos imóveis, nos transportes coletivos, nos postes, nos mictórios de rua, nas 

árvores”.  Os cartazes, impregnados de significados simbólicos, invadem as ruas e 

transformam a paisagem da cidade. Segundo Verhagen (2004, p. 131) “Foi somente a 

partir de meados da década de 1890 que artistas como Chéret passaram a ser chamados 

com regularidade para desenhar anúncios de produtos alimentícios e bens de consumo”. 
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Casas de espetáculos, shows, produtos contavam suas histórias através dos coloridos 

cartazes, multiplicando a intensidade dos estímulos sensoriais provindos dos espaços 

urbanos. 

Em algumas décadas, a publicidade, por intermédio do cartaz, passou do 

domínio de objeto utilitário ao de objeto de coleção de qualidade artística. 
Inspirando-se nas grandes correntes artísticas (art noveau, futurismo, cubismo, 

construtivismo) e adaptando-as às novas exigências da comunicação comercial, 

o reclame inventou a “arte publicitária”. LIPOVETSKY e SEROY (2015, 

p.214), 

 

 Correm séculos e o cartaz publicitário se faz presente nas ações publicitárias de 

marcas, produtos e serviços na contemporaneidade. As técnicas de produção e 

impressão se atualizam e provocam novos formatos para a mídia externa, como, painéis, 

painéis front ligth, painéis back light, empenas de prédios, mobiliários urbanos, 

outdoors, busdors, envelopamento de ônibus, se espalham e circulam pelos centros 

urbanos. 

 

A PUBLICIDADE E A MÍDIA NOS AMBIENTES HIPERTEXTUAIS 

CONTEMPORÂNEOS 

 A erosão das fronteiras entre os ambientes offline e online possibilitados pelos 

avanços tecnológicos, alterou definitivamente o formato de comunicação entre os 

homens na contemporaneidade. A emergência das mídias digitais causa um impacto 

monumental no campo da produção, do consumo e da difusão de saberes, memórias e 

experiências. A interação e o engajamento entre os agentes participantes das redes 

digitais promovem a distribuição de conteúdos culturais de modo a facilitar seu 

compartilhamento e recombinações. Segundo Castells (2004, p. 255) “A internet é o 

tecido de nossas vidas neste momento. Não é futuro. É presente. Internet é um meio 

para tudo, que interage com o conjunto da sociedade. [...] É um meio de comunicação 

de interação e de organização social”. Trata-se assim de um novo espaço público, em 

que as emergentes vozes se entrelaçam e se expandem no universo digital. 

A Internet não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de comunicação que 
constitui a forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a 

fábrica ou a grande corporação na era industrial. A Internet é o coração de um 

novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a base material de 

nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de comunicação. O 
que a internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade, 

constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. 

(CASTELLS, 2004, p. 287). 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

 Desponta um novo modelo de comunicação com diferentes características 

daquele até então utilizado, por longa data, pelas mídias massivas, na qual a relação 

entre emissor e receptor passa a ser horizontalizada, em que todos podem interagir com 

todos, num processo simultâneo e paralelo. Emissores passam a ser receptores e vice-

versa. Segundo Santaella (2003, p. 146) “As mídias digitais com suas formas de 

multimídia interativa estão sendo celebradas por sua capacidade de gerar sentidos 

voláteis e polissêmicos que envolvem a participação ativa do usuário”. A interação entre 

os agentes participantes acentua a distribuição de conteúdos culturais de forma a 

facilitar o compartilhamento. Entretanto, as dinâmicas comunicacionais cunhadas como 

novas, interativas e participativas não representam uma inovação, visto que segundo 

Benjamin (1985, p. 125), “O direito de exercer a profissão literária não mais se funda 

numa formação especializada, e sim numa formação politécnica, e com isso transforma-

se em direito de todos”, este pensamento ilustra a efetivação da quebra de barreiras 

entre o emissor e o receptor. 

A mídia e a publicidade desempenham um importante papel nas práticas 

culturais, razão que reforça a necessidade de estudos para acompanhar as pressões de 

uma sociedade em transformação. Harvey (1996, p. 259), acrescenta e alerta que “Para 

começar, a publicidade e as imagens da mídia passaram a ter um papel mais integrador 

nas práticas culturais, tendo assumido agora uma importância muito maior na dinâmica 

de crescimento do capitalismo”. Este horizonte amplia a relevância da mídia e da 

publicidade na sociedade contemporânea. Ampliando esta questão, vale ressaltar que a 

representatividade da mídia e da publicidade gera tensões na construção dos valores 

identitários dos indivíduos. 

Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam 
a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando 

opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que 

as pessoas forjam sua identidade. [...] A cultura veiculada pela mídia fornece o 

material que cria identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas 

sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de 

cultura global. (KELLNER, 2001, p.9). 
 

 A natureza das narrativas publicitárias é impregnada de significados que 

produzem sentidos para os indivíduos. A publicidade é um importante vetor para o 

consumo. É muito estreita a ligação entre o consumo e a publicidade gerada pela mídia. 

Neste ponto, se faz necessário o vigilante ensinamento de Santaella (2003, p.53), “a 

hegemonia da cultura de massas, até então inquestionável, foi posta em crise junto com 
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a invasão, que já se anunciava, da informatização, penetrando em todas as esferas da 

vida social, econômica e da vida privada”. Esta questão encontra eco em Moraes (2004, 

p. 191), quando sublinha que “Vivemos uma mudança de paradigma comunicacional.  

Do gabarito midiático evoluímos para o multimidiático ou multimídia, sob o signo da 

digitalização”. A cultura digital se faz presente na contemporaneidade ampliando o 

campo de ação da arte, da publicidade e da mídia. Segundo Rancière (2014, p. 125), “A 

arte da era estética não deixou de se valer da possibilidade que cada mídia podia 

oferecer de misturar seus efeitos aos das outras, de assumir seu papel e de criar assim 

figuras novas, redespertando possibilidades sensíveis que haviam esgotado”. Nesse jogo 

de relações, neste entrelaçar de vários regimes de expressão projetam-se os novos 

caminhos da comunicação. 

 A cultura digital é caracterizada por um conjunto de práticas e representações 

que desponta e se desenvolve através da mediação da vida cotidiana pelas tecnologias 

de informação e comunicação. Tapscott e Williams (2007, p.339), “De fato, a grande 

disposição de inúmeros indivíduos e organizações para compartilhar deu origem a novas 

e poderosas economias de compartilhamento e a um rico legado de bens públicos na 

internet”. A emergência dos ambientes virtuais gera implicações culturais importantes 

que contribuem para o despertar de novas formas de comunicação, de sociabilidade e de 

construção da subjetividade na cultura digital.  

 A partir dessa perspectiva, destaca-se que a rede digital, com suas múltiplas 

possibilidades de interações, permite aos indivíduos participarem ativamente de 

processos de trocas, implicando na criação de novos conteúdos e suas incontáveis 

recombinações. Nesse sentido, as estratégias publicitárias devem ser planejadas 

considerando este novo cenário, a construção colaborativa de conteúdo, um modelo 

aberto e participativo. Jenkins (2009, p.53) alerta que “O público, que ganhou poder 

com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e 

os novos meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da 

cultura”. Os indivíduos compartilham conteúdos que expressam os seus valores 

culturais e sociais.  

 As crescentes transformações promovem um universo mais rico, mídias 

tradicionais, com suas estruturas hierárquicas, estabelecidas e operadas há décadas, 

convivem com as novas mídias que despontam na contemporaneidade. A convergência 

das mídias amplia o universo das ações de publicidade. De acordo com Jenkins (2009, 
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p.29), “A convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio 

a conteúdos midiáticos dispersos”. Na cultura da convergência, a participação do 

indivíduo passa a ter grande importância, o que reforça a tríade, interatividade, 

experiência e relevância das mensagens publicitárias. 

 

UM OLHAR PARA A MÍDIA OUT OF HOME 

Observa-se a crescente participação das ações publicitárias no universo digital, 

campo fértil para o desenvolvimento de idéias criativas e inovadoras. Marcas, produtos 

e serviços disputam a atenção dos consumidores nos ambientes online que emergem na 

contemporaneidade. Entretanto, em cenários de transição, nos quais as barreiras entre os 

ambientes online e offline estão cada vez mais embaçadas no cotidiano dos indivíduos, o 

mercado publicitário não deve considerar apenas um único caminho em suas estratégias. 

Jenkins (2016, p.214) ressalta que “Nada é estável nesta configuração específica. Tudo 

está em fluxo, nada é predeterminado como imaginamos, pois este é um momento de 

transição prolongado e profundo da mídia”. Em verdade, a expansão e a diversificação 

de oportunidades prosperam na esfera comunicacional.  

A cada instante, mensagens publicitárias, vindas de diferentes mídias, convidam 

à experimentação de um novo produto, apresentam um novo modelo de automóvel, 

ostentam residências de luxo, exibem roteiros de viagens, buscando envolver e 

persuadir o consumidor. Para ter êxito, é necessário conhecimento, criatividade, 

relevância e inovação.  

Para fundamentar essa questão, este estudo analisou a campanha publicitária  

“#avidaderobson”, da Associação Brasileira de Out of Home – ABOOH, entidade que 

tem como objetivo incentivar as relações entre as empresas associadas de mídia out of 

home – mídia fora de casa, o mercado publicitário e o mercado de anunciantes.  

A mídia out of home está no metrô, no aeroporto, no ponto de ônibus, na orla, 

nas ruas da cidade, são intervenções urbanas que compartilham o espaço público com os 

indivíduos. Uma poderosa ferramenta de comunicação com um grande potencial de 

crescimento no mercado. De acordo com Moles (1969, p.46), “O cartaz se tornou, pois, 

um elemento do mecanismo social. É um modo de comunicação de massa, criado para 

servir de auxiliar a um sistema institucional qualquer”.  A mídia out of home pode ser 

estrategicamente programada em conexão com outros formatos de mídia, 
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potencializando o poder da mensagem publicitária. A abrangência somada a 

segmentação da audiência são pontos fortes desse meio.  Um dos formatos mais antigos 

da publicidade cumpre o seu papel nos ambientes hipertextuais contemporâneos. 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA ABOOH: “#avidaderobson”: 

  A campanha publicitária criada para a Associação Brasileira de Out of Home  – 

ABOOH, teve como objetivo principal comprovar a eficácia da mídia exterior e ampliar 

os pontos de contato entre as empresas de mídia out of home e o mercado. O 

reposicionamento, e a nova métrica unificada também foram o alvo desta ousada ação 

de comunicação.  

 Criada pela Agência RPTO – Repertório de Ideias, a campanha publicitária 

veiculada, a partir 04 de outubro de 2016, nas principais cidades brasileiras, como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, contou com duas fases: teaser e revelação.  

O teaser foi realizado, exclusivamente, através da mídia out of home, 

principalmente, em painéis de mobiliários urbanos, painéis na orla, metrôs, outdoor. As 

peças contavam com um layout simples: fundo verde com a ilustração do rosto 

sorridente do Robson estampado e um texto que revelava algumas preferências pessoais 

e situações cotidianas do sujeito misterioso. Todas as peças contavam com a hashtag 

#avidadorobson.  Durante algumas semanas, as pessoas acompanharam a rotina do 

Robson.  

“Robson paga a academia, mas nunca vai. Robson se distraiu e pegou o ônibus 

errado. Robson dá uma volta na Lagoa, mas fala que dá duas. Robson só bebe chopp 

sem colarinho. Robson é o melhor amigo do Mário. Robson coloca arroz em cima do 

feijão. Robson prefere sentar na janela do que no corredor. Robson já comeu cinco 

sacos de biscoito Globo sem beber nada. Robson esqueceu onde parou o carro no 

estacionamento [...]”. 

Além da mídia OOH foram criadas páginas nas redes sociais, uma para o 

Robson e outras duas para os seus amigos Mário e Samir. Robson interagia ativamente 

nas redes sociais, respondendo aos questionamentos com frases expostas nos diversos 

painéis OOH. Como exemplo: um internauta pergunta se é verdade que ele é alérgico a 

camarão, Robson responde que “sim, mas, pelo menos eu posso comer as almôndegas 

da minha tia avó que são uma delícia”. O que despertava mais curiosidade. Não 

demorou muito e a vida de Robson viralizou na internet.  
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A segunda fase, veiculada a partir do dia 18 de outubro, contou com a revelação, 

“#avidaderobson campanha publicitária da Associação Brasileira de Out of Home – 

ABOOH, que passa a assinar todas as peças com o slogan “Quem anuncia em mídia 

OOH, aparece”. A grafia da palavra „aparece‟ é destacada em todos os cartazes. Neste 

fase Robson agradece o retorno e o carinho recebido por todos: “Queria agradecer pela 

exposição. Antes, eu só tinha dois amigos, agora tenho milhões”. Em outro painel, o 

texto destacava que: “Robson colecionava figurinhas. Agora, virou um figurão”. De 

acordo com a ABOOH, Robson é gente como a gente, um cara com virtudes, defeitos e 

manias, que escolheu a mídia out of home, para compartilhar a sua história, divertiu a 

todos e conquistou milhares de amigos.  

O retorno desta ação superou as expectativas da ABOHH, segundo o site do 

periódico publicitário Meio e Mensagem, “Robson conquistou mais de 27 mil fãs no 

Facebook e teve mais de 110 mil impressões no Twitter”. Esta resposta confere a 

eficácia da mídia out of home e reforça o poder de engajamento e participação dos 

indivíduos quando o conteúdo é relevante e ainda demonstra as métricas de aferição do 

retorno. 

Esta pesquisa sublinhou importantes pontos a serem ressaltados. O layout 

simples dos painéis, com a imagem em destaque do rosto do Robson somado a um 

pequeno texto está alinhado ao ensinamento de Domenach (2005, p. 64), “A imagem é 

sem dúvida nenhuma, o instrumento mais notável e o mais eficaz. Sua percepção é 

imediata e não demanda nenhum esforço. Acompanhada de uma legenda, substitui 

vantajosamente não importa que texto ou discurso”. Outro aspecto observado foi a 

relevância do conteúdo que gerou o engajamento e o compartilhamento da história da 

rotina do Robson. Para Jenkins, Green e Ford (2014, p.25), “Talvez nada seja mais 

humano do que dividir histórias, seja ao pé do fogo ou em „nuvem‟, por assim dizer”. 

Um bom conteúdo será compartilhado. Thompson (2008, p.19) destaca que “Em todas 

as sociedades os seres humanos se ocupavam da produção e do intercâmbio de 

informações e de conteúdo simbólico”. A soma entre o ambiente físico e o digital 

comprovou que a publicidade não deve ser direcionada, exclusivamente, para o universo 

digital.  Precisa também estar presente nas ruas da cidade, em outras mídias. Segundo 

Jenkins (2016, p.216), “nós temos a capacidade de comunicar nossas idéias por meio de 

múltiplos canais de mídia”. A integração harmoniosa entre os ambientes offline e online 

também foi conferida.  
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Esta ação publicitária testemunha a valorização da convergência entre as mídias 

de massa e segmentadas, da diversidade de ambientes, das mensagens relevantes, do 

compartilhamento. O esforço publicitário realizado através da mídia exterior aditado ao 

engajamento dos indivíduos através das redes sociais provocaram o sucesso da 

campanha.  

Link: http://www.abooh.com.br/abooh/abooh-lanca-campanha-publicitaria-para-

mostrar-forca-do-setor2 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se um novo processo de mediação entre a esfera da comunicação e a 

esfera do mercado, no qual o anunciante ABOOH buscou, por meio de uma ação 

publicitária inovadora, apresentar a eficiência da mídia of out home, e, paralelamente, 

abrir espaço para o reconhecimento desse modelo e garantir o seu sucesso comercial. A 

vida social do Robson foi representada na publicidade. Seu cotidiano, suas preferências, 

suas manias, suas virtudes, suas particularidades invadiram as ruas, despertando 

curiosidade e promovendo múltiplos diálogos, através da hashtag #avidadorobson, 

presente em todas as peças da campanha publicitária. Uma celebração da diversidade 

dos movimentos possibilitados pela cultura da convergência. A vida de Robson 

espalhou-se pela cidade, foi compartilhada e viralizada nas redes sociais. 

Vale destacar, de um modo especial, a heterogeneidade de narrativas 

comunicacionais que podem ser produzidas, consumidas e disseminadas a partir do 

entrelaçar dos ambientes online e offline. Os diversos formatos, as diversas concepções 

e linguagens são as particularidades constitutivas que geram um repertório efetivamente 

diversificado. O caminho selecionado pela ABOOH contou com duas etapas, 

inicialmente, foi para a mídia de massa - offline, despertando a curiosidade e 

persuadindo o indivíduo a buscar através da mídia segmentada – online, respostas. 

Através das redes sociais interagiu ativamente com os internautas, ainda sem revelar o 

anunciante por trás da ação. Num segundo momento, vem a revelação, veiculada 

simultaneamente na mídia out of home e nas redes sociais. Os ambientes online e offline 

não se configuraram como opostos, mas como complementaridades e, esta interação foi 

a chave para o sucesso da campanha. O que reforça o planejamento de estratégias 

http://www.abooh.com.br/abooh/abooh-lanca-campanha-publicitaria-para-mostrar-forca-do-setor2
http://www.abooh.com.br/abooh/abooh-lanca-campanha-publicitaria-para-mostrar-forca-do-setor2
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publicitárias direcionadas para diferentes plataformas de mídia, destacando o conceito 

da cultura da convergência. Momentos de transição são convites para a criatividade e 

para a inovação. 

A mídia de massa, exemplificada neste estudo pelos cartazes out of home, 

somada aos esforços da mídia pós-massiva, representados pelas interações realizadas 

através das redes sociais, legitimam a força da cultura da convergência. O cartaz 

publicitário, potencializado pelas interações virtuais, cumpriu, com maestria, a sua 

missão de informar, conquistar e persuadir os consumidores. Uma arte que encanta e 

atravessa os séculos, das ruas parisienses, do final do século XIX, aos ambientes 

hipertextuais comtemporâneos. Como um sistema multidirecional de significados e 

valores, uma comunicação alinhada ao nosso tempo.  
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