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Resumo

Este  artigo  investiga  a  comunicação digital  –  mais  especificamente  a  produção e  o
compartilhamento  de  imagens  e  vídeos  decorrentes  de  estratégias  publicitárias  em
ambiente virtual. A partir da promoção #DesafioTimBlack, propõe-se a identificar as
posições  de  sujeito  construídas  a  partir  das  convocações  publicitárias  no  ambiente
digital. A pesquisa fundamenta-se nas teorias da cibercultura e do marketing digital para
compreender  as  novas  práticas  do  campo publicitário,  bem como em autores  como
Michel Foucault,  Ernesto Laclau e José Luiz Aidar Prado para discutir  convocações
biopolíticas e posições de sujeito no contemporâneo.
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Participar é a regra

Há 10 anos, Tapscott e Williams (2007) denominaram Geração Net o conjunto de

pessoas nascidas entre 1977 e 1996, os primeiros indivíduos a crescerem já na “era

digital”.  Os  autores  descrevem  essa  nova  geração  e  o  modus  operandi de  seus

representantes quando se conectam à Internet: “em vez de serem recipientes passivos da

cultura de consumo de massas, [...] os jovens actuais são criadores activos de conteúdos

para os meios de comunicação e estão desejosos de interagir” (ibid., p. 56-57).

Para  explicar  o  comportamento  destes  jovens,  os  autores  resgatam  o  termo

“prossumidores”. Originalmente, esse foi um neologismo criado por Alvin Tofller em

1980,  na obra  A Terceira Onda,  ao apresentar  uma proposta  econômica global  que,

dentre outras conceituações, propunha um desaparecimento da fronteira entre produtor e
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consumidor  –  este  último  passaria  a  produzir  (ou  coproduzir)  aquilo  que  desejasse

consumir.  Toffler  relaciona  tal  transformação  a  uma  desmassificação  dos  meios  de

comunicação. Entretanto, muito embora o conceito de autoprodução ou coprodução de

conteúdo seja discutido há mais de 30 anos, a popularização do acesso à Internet, nas

primeiras décadas do século XXI, e as ferramentas da chamada Web 2.0 (O’REILLY,

2004) são creditados por Tapscott e Williams (2007) como o ponto de inflexão, dando

aos  consumidores  uma  capacidade  maior  de  envolvimento  e  influência,  através  da

interatividade em tempo real.

Clay Shirky (2011; 2012) contextualiza este fenômeno em suas obras. Ao tentar

compreender  como  os  consumidores  estabelecem  trocas  comunicativas  com  suas

marcas favoritas na Internet, ele destaca a capacidade de ação colaborativa e coletiva

que estes consumidores possuem quando organizados nos ambientes digitais. Segundo

Shirky,  a  capacidade  das  pessoas  de  se  conectarem  umas  às  outras,  produzirem  e

compartilharem conteúdo,  já  se  tornou parte  da  “cultura participativa” da sociedade

atual.

Para além das práticas de consumo, a organização em redes sociais online traria

ainda segundo Shirky (ibidem) novas possibilidades de práticas colaborativas no campo

político e nas próprias relações de identidade social e cidadania. Um caso midiático

ocorrido em 2002 é apresentado como exemplo de sucesso dessas práticas : reportagens

publicadas pelo jornal Boston Globe denunciavam que o padre católico John Geoghan

havia praticado atos de pedofilia ao longo de 35 anos e que a Igreja Católica tinha o

conhecimento de tais agressões; contudo, a atitude do cardeal de Boston, Bernard F.

Law, durante todo este período foi de apenas transferir o padre de paróquias e oferecer

sessões terapêuticas. Semanas após a publicação da matéria, 30 pessoas revoltadas com

a denúncia reuniram-se num porão de igreja e criaram o grupo  Voice of the Faithful4

(VOTF), com o slogan “conserve a fé, mude a igreja”. Em seis meses de atuação, este

grupo já possuía incríveis 25 mil membros, com integrantes em vinte países. 

A grande  questão,  para  Shirky,  era  o  grau  de  organização  do  VOTF.  A ação

coletiva, segundo o autor, contribuiu para que o caso ganhasse proporções midiáticas

nacionais e internacionais: “o Boston Globe não precisou difundir o caso Geoghan para

os  católicos  do  mundo;  os  católicos  do  mundo foram capazes  de  fazer  isso  por  si

mesmos” (2012, p.128). Tal interação é creditada à remoção de obstáculos tecnológicos

4 Voz dos Fiéis (tradução nossa)
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que impediam o compartilhamento das informações na era da comunicação de massa.

As ações da VOTF teriam sido capazes de enfrentar uma instituição secular como a

Igreja Católica porque seus integrantes fizeram uso das novas ferramentas que a Internet

oferece para a comunicação e colaboração em rede.

Enquanto um jornal baseia-se em uma assimetria de produção  versus
consumo – os leitores não possuem gráficas -, qualquer destinatário de
e-mails pode por definição também ser um remetente. Agora o público
leitor de determinada matéria pode ser maior que o público leitor geral
do jornal. (SHIRKY, 2012, p.128) 

Em  sua  análise  sobre  ações  coletivas  e  os  desafios  institucionais  que  delas

resultam,  Shirky  conclui  que  já  havia  disposição  social  para  a  disseminação  de

informações  –  o  que  faltava  às  pessoas  eram  ferramentas  para  facilitar  o

compartilhamento.

As convocações publicitárias

Dentre  as  principais  formas  de  interação,  produção  e  compartilhamento  de

conteúdo à disposição dos indivíduos contemporâneos estão os  sites e aplicativos de

redes sociais. Esses ambientes digitais são baseados na criação de perfis a partir dos

quais pode-se publicar, comentar e reproduzir conteúdos, na listagem de contatos e na

possibilidade  de  acessar  perfis  de  outros  usuários  conectados  à  sua  rede  (BOYD e

ELLISON, 2007). Os sites de redes sociais são comumente descritos pelos analistas

simbólicos  (PEREIRA,  2017,  p.  67)  como  as  ferramentas  capazes  de  promover  o

encontro de pessoas com seus amigos e familiares, de trabalhadores com seus empregos,

de  empresas  com  seus  clientes,  de  consumidores  com  os  melhores  produtos  e  as

melhores promoções. Assim, quanto mais aplicativos e ferramentas são desenvolvidos

para a interação, mais vantagens os usuários podem obter em suas vidas cotidianas;

quanto mais informados e capazes de utilizar as melhores táticas de interação nesses

sites – aprendidas por meio dos livros, sites e blogs que oferecem dicas de sucesso,

cursos de computação e edição de imagens e vídeos etc. –, mais completa pode ser a

experiência de conexão ao ciberespaço.

A perspectiva de que os jovens querem (ou deveriam querer) estar conectados,

interagindo entre si e com as marcas, empresas e instituições mais diversas por meio da
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rede  tecnológica  mundial  pode  ser  encontrada  nas  obras  de  diversos  autores

contemporâneos, sendo Henry Jenkins (2009) e Clay Shirky (2011; 2012), talvez, os

nomes  mais  difundidos.  Os  prossumidores,  ou  coprodutores,  ou  criadores  coletivos,

adeptos  de uma cultura  da participação e  da interatividade,  configuram posições  de

sujeito  construídas  a  partir  de  um  discurso  hegemônico  da  cibercultura  capaz  de

oferecer uma releitura da realidade a partir do paradigma tecnológico:

A  diversidade  presente  no  ciberespaço  colocaria  infinitas  vozes  e
interpretações sobre um tema em situação de debate para a construção de um
saber coletivo. Em seu discurso hegemônico, a cibercultura ganhava ares de
uma nova era,  na qual  as pessoas resolveriam globalmente  – de maneira
interconectada, em rede, de forma colaborativa – os desafios econômicos,
sociais ou políticos. (PEREIRA, 2017, p. 65-66)

Correntes da análise do discurso influenciadas por autores como Foucault (2002,

2005,  2006)  e  Althusser  (2001)  compartilham  um  entendimento  de  que  discursos

constituem e organizam relações sociais: palavras encarnam uma forma de distribuição

de  poder  na  sociedade.  Laclau  e  Mouffe  (2004)  definem  um  discurso  como  uma

regularidade em meio à pluralidade e à dispersão de sentidos socialmente produzidos:

elementos flutuantes transformam-se em “momentos” de uma cadeia de equivalências

simbólicas articulada em torno de um significante vazio. O discurso da cibercultura cria

uma extensa cadeia de equivalências simbólicas em elementos que agregam os gadgets

e  suas  interfaces  como   computadores,  celulares,  tablets,  sites,  aplicativos,  mas  se

estendem  para  além  deles,  sobredeterminando  praticamente  todas  as  atividades  do

capitalismo cognitivo contemporâneo. Desde os sistemas de segurança, passando pelos

mercados financeiros, de compra e venda de bens móveis e imóveis, até chegar às mais

prosaicas relações familiares e amorosas, passa-se de alguma maneira por aquilo que

Cazeloto (2008) chama de monocultura informática. A cibercultura ocupa o lugar de

ponto nodal que provê sentidos relacionais aos elementos coligidos em cadeia, ou seja,

que se determinam por sua posição uns em relação aos outros.

O mundo objetivo se estrutura em sequências relacionais que não possuem
um sentido finalístico e que, na verdade, na maior parte dos casos, tampouco
requerem  sentido  específico:  basta  que  certas  regularidades  estabeleçam
posições diferenciais para que possamos falar de uma formação discursiva.
(LACLAU e MOUFFE, 2004, p. 148, trad. nossa)
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Essa concepção de discurso guarda importantes consequências – uma delas é a

ênfase dada por Laclau e Mouffe à materialidade do discurso. Este não se unifica a

partir da experiência ou da consciência de um sujeito fundador, já que o discurso tem

uma existência objetiva e não subjetiva, “pelo contrário, diversas  posições de sujeito

aparecem dispersas no interior de uma formação discursiva” (ibidem). Além disso, a

articulação  de  elementos  num  sistema  de  diferenças  não  consiste  num  fenômeno

meramente linguístico, ele se manifesta em instituições, rituais e práticas de diversas

ordens através das quais uma formação discursiva se estrutura. Assim, pode-se dizer que

a mídia especializada em tecnologia, os executivos de grandes empresas e as campanhas

publicitárias  são alguns  dos  enunciadores,  cada  qual  à  sua  maneira,  do  discurso da

cibercultura. Interessa a esta pesquisa compreender como as campanhas publicitárias

veiculadas nos meios de comunicação digitais, assumem esse discurso e contribuem

para sua disseminação no tecido social. 

Prado (2013, p. 30) afirma que:

Os enunciadores  midiáticos,  do  marketing e  da  publicidade  são  sujeitos-
supostos-sabedores  que  convocam  os  receptores  a  uma  experiência,
fornecendo os saberes, na forma de mapas e receitas modalizadoras para as
ações, homólogas aos livros de auto-ajuda.  Modalizar significa motivar o
destinatário da comunicação a ser alguém ou a fazer algo a partir de um
querer, fornecendo a ele um saber e indicando o dever fazer.

O que a convocação oferece, porém, não é uma satisfação de uma necessidade

“natural”; ela se expressa num querer cultural, uma necessidade que muitas vezes não

era reconhecida como tal antes de que esta demanda latente ganhasse forma por meio da

mídia.

A coreografia perfeita

Apropriando-se  do  discurso  de  que  as  pessoas  querem interagir,  coproduzir  e

compartilhar  conteúdos,  grandes  grupos  comerciais  utilizam-se  de  estratégias  de

marketing e publicidade para transferir para o consumidor a necessidade de propagar de

informações  sobre  seus  produtos,  algo  que  antes  ficava  a  cargo  exclusivamente  da

marca. Evocando o poder de disseminação de conteúdos na Internet, a publicidade vem

criando novas estratégias de atuação neste ambiente online,  sendo o marketing viral

uma das mais difundidas:
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Uma maneira de pensar sobre a mudança na capacidade dos grupos de se formar
e agir é usar uma analogia com a disseminação de doenças. O modelo clássico
para  a  disseminação de  doenças  considera  três  variáveis  –  probabilidade de
infecção, probabilidade de contato entre duas pessoas quaisquer e tamanho total
da população. Se qualquer uma dessas variáveis aumenta, a disseminação geral
da doença aumenta também. Esse modelo também se aplica bem à difusão de
fofoca e a outras comunicações boca a boca. (SHIRKY, 2012, p. 136).

A estratégia do marketing viral utiliza o poder de contágio entre as pessoas a um

custo operacional baixo, contudo com um nível de propagação elevadíssimo pois “as

possibilidades sociais da plataforma podem ampliar o envolvimento do usuário, o que

pode  levar  ao  comportamento  de  disseminação”  (OELDORF-HIRSCH  e  SUNDAR

apud ALMEIDA et. al, 2016).

A primeira menção sobre marketing viral na Internet é de 1994, quando Douglas

Rushkoff  lançou seu  livro  Media  Virus.  Em 1996,  o  termo é  retomado  por  Jeffrey

Rayport no artigo The Virus of Marketing, sendo então popularizado pelos empresários

Tim Draper e Steve Jurvetson em 1997 (YANG et al., 2010).

O marketing viral foi idealizado para o ambiente digital e faz uso basicamente da

comunicação word-of-mouth (WOM), ou seja, a disseminação da informação realiza-se

por meio do boca-a-boca, num compartilhamento orgânico, espontâneo; normalmente

não há um controle da marca em relação a esta reverberação. Por ser deflagrado na

Internet, o marketing viral tende a possuir mais sucesso quando se utiliza dos sites de

redes sociais, pois estes já oferecem aos usuários todas as condições necessárias para a

disseminação de uma informação. Os teóricos da propaganda alertam, entretanto, para a

importância  do  conteúdo  a  ser  “viralizado”:  ele  deve  ser  o  mais  envolvente  e

interessante  possível,  pois  estas  características  tornam  mais  provável  o

compartilhamento da mensagem publicitária.

A campanha publicitária do produto Tim Black, lançada em junho de 2017, conta

com  uma  ação  de  marketing  viral  bastante  expressiva,  o  #DesafioTimBlack.  Para

identificar as posições de sujeito construídas a partir das convocações publicitárias no

ambiente  digital,  investigamos  a  campanha  e  a  produção  e  o  compartilhamento  de

imagens e vídeos decorrentes das estratégias publicitárias adotadas pela marca.

Voltada ao público jovem, a linha Tim Black representa um reposicionamento da

marca no mercado de planos de telefonia pós-pagos. A campanha foi desenvolvida pela

agência Z+ a partir de peças publicitárias já veiculadas na mídia italiana; é estrelada
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pelo dançarino alemão Sven Otten, famoso por seus movimentos de dança ao som do

ritmo dubstep (na Itália, ele ganhou a alcunha de “il ballerino della Tim”). Ao som da

música All Night, de Parov Stelar, Sven e uma trupe de dançarinos brasileiros realizam

uma coreografia em diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, como os Arcos da

Lapa e o Aterro do Flamengo, enquanto as novidades do Tim Black vão surgindo na

tela,  como  palavras-chave,  escritas  em  letras  brancas:  “ligações  ilimitadas;  mais

internet; diversão; vídeos; smartphone; milhões de músicas; revistas digitais; liberdade;

espaço na nuvem; maior cobertura 4G”. Ao final, a marca assina: “chegou Tim Black, a

evolução do pós-pago; planos com muito mais liberdade para falar e navegar com a

maior cobertura 4g do Brasil. Experimente ter mais”. 

O produto Tim Black propõe um contrato de comunicação baseado no objeto-

valor da interatividade. O enunciador, de maneira bem-humorada e cativante, coloca-se

como detentor de um saber: ele sabe como ajudar seu enunciatário a ter mais diversão e

liberdade - basta que este adquira um smartphone capaz de conectá-lo ao ciberespaço e

torne-se um sujeito interativo. Isso pode ser feito de muitas maneiras: além de ligações

ilimitadas  há  mais  internet,  vídeos,  revistas  digitais,  espaço  na  nuvem,  milhões  de

músicas. E isso tudo pode ser acessado e compartilhado de praticamente qualquer lugar,

como quer fazer crer o enunciador ao informar que a Tim tem a "maior cobertura 4G do

Brasil".

Vale lembrar que já em 2014 o celular havia superado os computadores de mesa

como aparelho mais utilizado por crianças e adolescentes para acessar a Internet, de

acordo com pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet (2015). Na faixa etária

entre 9 e 17 anos, 82% dos entrevistados acessavam a rede por telefones móveis (contra

56% de usuários de equipamentos fixos). A visualização e atualização de perfis em sites

de redes sociais era apontada como principal motivo de acesso por mais de 70% dos

jovens. Interação e compartilhamento tornam-se práticas a serem estimuladas, pois só

elas justificam as funcionalidades presentes no plano de telefonia Tim Black. 

As imagens contribuem para a construção destes sentidos: o vídeo publicitário

mostra, em diversas cenas, grupos de pessoas dançando e se divertindo coletivamente.

Naquelas em que o dançarino está sozinho, este utiliza um smartphone que o “conecta”

aos  demais.  A perspectiva  de  continuidade  também é  homologada  pela  coreografia,

realizada em ato ininterrupto pelos grupos e pelos indivíduos conectados a eles. Estando
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ligados pela rede digital, pela música, pela coreografia, todos os personagens divertem-

se.

A ação de marketing viral #DesafioTimBlack, sob certificado de autorização n˚

01-1077/2017, foi lançada nas redes sociais em 22 de junho de 20175 e finalizada em 30

de julho de 2017. Para participar, os interessados deveriam ter mais de dezoito anos e

morar em qualquer localidade brasileira. A mecânica da promoção consistia em produzir

um  vídeo  realizando  uma  performance  de  dança  idêntica  (ou  o  mais  semelhante

possível)  àquela  desenvolvida  por  Sven  Otten  na  peça  publicitária  do  Tim Black  e

publicá-lo  em seu  perfil,  de  modo  “público”,  nos  sites  de  redes  sociais  Instagram,

Twitter  e/ou  Facebook,  agregando  na  mensagem  a  hashtag #DesafioTimBlack.  No

regulamento havia a premissa de que a imitação deveria ser individual e, portanto, os

arquivos em mais de uma pessoa aparecessem no vídeo seriam desconsiderados (muito

embora essa informação não tenha sido enfatizada nas divulgações da promoção). Para

além disso,  o  participante ainda deveria  acessar  o site6 da campanha,  preencher  um

cadastro com seus  dados pessoais e  remeter  o  link da sua publicação pessoal  nesta

landing page (Figura 1).

Figura 1 – Landing page do #DesafioTimBlack onde os participantes enviavam os links dos vídeos.

O  vencedor  do  #DesafioTimBlack  teria  direito,  como  prêmio,  a  um  pacote

turístico nacional para Fernando de Noronha com duração de sete dias e a um aparelho

5 Todavia no regulamento do concurso o período iniciou-se em 12 de junho de 2017.
6 www.tim.com.br/desafiotimblack
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celular desbloqueado modelo Galaxy S8 (fabricante Samsung) com o plano TIM Black

isento de custo por seis meses. 

Não há consenso sobre o que torna uma mensagem suficientemente envolvente e

interessante  a  ponto  de ser  compartilhada  em sites  de redes  sociais.  Almeida  et  al.

(2016) argumentam que há determinados fatores motivacionais capazes de exercer certa

pressão nos consumidores e promover o compartilhamento, tais como o envolvimento

social,  o aprendizado e o altruísmo. Já Barichello e Oliveira (2010) advogam que a

mensagem a ser viralizada deve conter entretenimento, humor, curiosidade, informações

úteis e conteúdos relevantes. Para que a ação de marketing viral tenha mais efetividade,

também  aconselha-se  facilitar  o  processo  para  o  consumidor.  Rosen  (apud

BARICHELLO e OLIVEIRA, 2010) afirma: “se você não entregar aos seus clientes as

ferramentas  que  facilitam  a  divulgação  da  mensagem,  estará  perdendo  uma

oportunidade de incrementar os rumores”. Assim, uma prática importante é a utilização

de expressões denominadas call to action, ou seja, que induzem o consumidor a realizar

a atitude requerida pela própria marca. “Compartilhe”, “Mande sua foto”, “Envie ao seu

amigo”, “Poste em seu Facebook”, “Publique em seu Instagram” são alguns exemplos. 

Além  de  frases  incentivadoras,  há  ainda,  dentro  da  perspectiva  dos  fatores

motivacionais descritos pelos autores Almeida et. al (2016) a questão do sentimento de

pertença coletiva. O uso das  hashtags –  agregadores de conteúdos que possibilitam o

reconhecimento de publicações diversas sobre um mesmo tema – contribui para isso. Ao

passo que o consumidor insere tal agregador, o conteúdo que compartilhado poderá ser

visualizado por outros usuários que também fizeram uso da hashtag ou que realizaram

uma pesquisa específica na Internet com a palavra ou termo precedidos de um “jogo da

velha”.

Almeida  et.  al  (2016)  realizaram um estudo  para  compreender  o  impacto  de

diferentes conteúdos utilizados pelas marcas em ações de marketing viral. Levantando

sete possíveis formas de comunicação (informação, publicidade e promoção, evento,

conteúdo  criado  por  fãs,  aplicativo,  pool e  serviço),  verificaram que  publicidade  e

promoção  representam  69%  da  amostra  analisada.  “Isso  implica  que,  em  geral,  as

marcas utilizam o Facebook para promover conteúdo de entretenimento e para anunciar

sorteios e concursos” (ibid., p. 557). Os outros conteúdos mais comuns na comunicação

entre a marca e os consumidores são as mensagens produzidas por fãs, com 11,38% e os

eventos, com 7,39%. 
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A ação #DesafioTimBlack segue à risca as melhores práticas de relacionamento

com  o  consumidor  na  comunicação  digital,  em  especial  aquelas  relacionadas  ao

marketing  viral.  Na  mensagem  de  divulgação  da  campanha,  a  marca  faz  uso  do

entretenimento para instigar os consumidores a participarem da ação promocional. Além

disso,  o tipo de conteúdo utilizado pela marca é  de publicidade e promoção,  o que

corrobora os resultados obtidos por Almeida et. al (2016).

Para obter maior alcance, a Tim optou por divulgar a campanha com a ajuda dos

“influenciadores digitais”. De acordo com Terra (2015), “os influenciadores aglutinam

audiências em torno de si e ajudam a construir lembrança de marca, produtos, serviços e

campanhas”; podem ser vistos como uma versão contemporânea, em ambiente digital,

dos  líderes  de  opinião  identificados  por  Paul  Lazarsfeld  já  na  década  de  1940  (cf.

LAZARSFELD, 1964).

As web-celebridades Hugo Gloss e Didi  Wagner assumiram o papel de porta-

vozes do #DesafioTimBlack. Hugo Gloss é o pseudônimo do jornalista Bruno Rocha,

que ganhou notoriedade comentando a vida de celebridades no Twitter; seu destaque nas

redes rendeu-lhe um contratado como redator do programa Caldeirão do Huck, na Rede

Globo,  onde  trabalhou  até  2013  –  quando  resolveu  montar  seu  próprio  site,  com

conteúdo sobre cultura pop (novelas, músicas, celebridades etc.). A página Hugo Gloss

no Facebook conta com mais de 5 milhões de seguidores e  sua publicação sobre o

#DesafioTimBlack, em 22 de junho teve, até o final daquele mês, mais de 6 mil reações

(“curtidas” ou “emoticons”) e 1,8 mil comentários, além de ter sido compartilhada 755

vezes. Nesta publicação há um vídeo no qual o jornalista explica a campanha, que teve

500 mil visualizações.

Didi Wagner fez carreira como modelo e, posteriormente, no ano 2000, tornou-se

apresentadora  de  programas  de  televisão.  Passou pela  MTV Brasil  e,  atualmente,  é

contratada da emissora Multishow. Com forte atuação nos sites de redes sociais, sua

página  no  Facebook  conta  com 200  mil  seguidores,  aproximadamente.  Divulgou  o

#DesafioTimBlack em 23 de junho, obtendo mais de 880 reações, pouco mais de 60

comentários e 330 compartilhamentos.  Também gravou um vídeo no qual  explica a

campanha, que foi assistido 190 mil vezes.

Na  construção  das  convocações  publicitárias,  estas  web-celebridades  servem

como  exemplo  de  sujeito  interativo  e  conectado,  conforme  propõe  a  modalização

discursiva. Eles mostram aos demais usuários dos sites de redes sociais como utilizar as
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ferramentas  tecnológicas  a  seu  favor  e  a  favor  de  seus  negócios,  tornando-se

empreendedores de si mesmos.

Ao analisar as construções de sentido sobre as tecnologias digitais na revista Veja,

informativo semanal de maior circulação no País, Prado e Cazeloto (2017) destacam a

maneira  pela  qual  são  tematizados  dos  “heróis  da  nova  economia”  –  categoria  que

abrange nomes como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin; numa escala mais

segmentada, poderia acolher também as web-celebridades escolhidas pela Tim.

Os jovens empreendedores do universo digital devem servir como exemplo
universal de competência e ousadia, multiplicando o gosto pela aventura do
mercado  em  sua  geração.  […]  A nova  economia,  segundo  Veja,  abre  a
possibilidade  de  ganhos  econômicos  expressivos  para  qualquer  jovem
empreendedor. (ibid., p. 108).

Atendendo à convocação e seguindo o exemplo das web-celebridades, os usuários

de  sites  de  redes  sociais  devem  tornar-se  interativos,  conectados,  aproveitar  as

oportunidades oferecidas pela Internet para chegarem mais longe, conquistarem mais

liberdade, terem mais diversão – como já propunha a campanha publicitária. O “ir mais

longe” pode significar viagens e prêmios, mas também significa ser mais visível, mais

conhecido e reconhecido nas redes digitais. A ousadia de mostrar-se dançando, rindo,

produzindo e compartilhando conteúdos próprios – a exemplo de Hugo Gloss e Didi

Wagner – é por si só um elemento euforizado ao longo da narrativa publicitária.

Analisando as respostas obtidas nos primeiros dias da ação de marketing viral (de

22  a  30  de  junho)7,  pode-se  vislumbrar  uma  adesão  dos  usuários  ao  modo  de  ser

proposto pela publicidade. Como a promoção estava em fase inicial, foram identificados

um  único  vídeo  no  Twitter,  dois  no  Facebook  e  cinco  vídeos  compartilhados  no

Instagram vinculados  à  hashtag #DesafioTimBlack.  Interessante  verificar  que  neste

último  site  os  usuários  utilizavam uma quantidade  de  hashtags superior  às  práticas

verificadas nos demais: ao menos cinco agregadores de conteúdo adicionais apareciam

nas publicações,  #Tim, #TimBrasil,  #TimMusic,  #TimBlack e #Sven.  Em termos de

visibilidade da promoção, o Facebook destaca-se face às demais mídias sociais virtuais.

Foram 685.200 visualizações dos apenas 4 vídeos publicados com a hashtag (incluídos

7 Nesta etapa inicial de pesquisa foi realizada uma análise das publicações da campanha promocional
publicitária até o final do mês de junho, tendo como ferramentas de busca auxiliares os sistemas Tagboard
e Keyhole.  Decidiu-se,  a partir  dos resultados iniciais,  que o levantamento de dados seria através da
hashtag #DesafioTimBlack  nesses  sistemas,  validados  pelos  mecanismos  de  buscas  nas  próprias
plataformas sociais digitais.
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aí  os  vídeos  promocionais  explicando  a  campanha),  55.405  reações  diversas,  952

comentários  e  1.428  compartilhamentos.  Pode-se  verificar,  também,  a  utilização  de

expressões e comentários de  call to action entre os próprios consumidores (Figura 2)

com expressões  como  “faz”  e  “partiu”,  numa  forte  referência  para  participação  na

campanha (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 2  e Figura 3 – exemplos de call to action entre os próprios consumidores

Considerações finais

A campanha publicitária do plano de telefonia Tim Black, bem como a ação de

marketing viral que dela faz parte, reiteram o discurso hegemônico da cibercultura ao

apontar  a  interatividade  nas  redes  digitais  como  único  horizonte  possível  para  a

realização pessoal.  Mais  liberdade,  mais  diversão  e  até  mais  sucesso financeiro  são

apresentados  como  consequências  possíves  –  ao  alcance  dos  dedos  que  tateiam  as

brilhantes telas  touchscreen – para o sujeito modalizado. Prado (2013, p. 51) retoma

Althusser  para dizer  que tais  procedimentos de enunciação poderiam ser entendidos

como  “convocações  para  práticas  de  consumo  regidas  por  rituais  dentro  de  um

dispositivo, que ele chama de aparelho ideológico”. O dispositivo em questão são uma

configuração de rituais e práticas que apelam aos indivíduos, regem suas condutas a

partir de um imaginário que estas próprias práticas e rituais retroalimentam.

O dispositivo busca capturar a atenção, motivar a fidelidade, a resposta ativa
do consumidor em sua força de ouvidor, de seguidor de valores de consumo,
de  repercutidor.  Para  isso  não  basta  convocar.  É  preciso  que  o  discurso
encarne. Ao interpelar, a pessoa tem de sentir o chamado no corpo, tem de
responder com o corpo. O enunciador, para se fazer ouvir, trabalha o texto
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em sua força de apelo, de interpelação, de narrativa carregada de sentidos
ligados ao mundo cotidiano; para se fazer seguido, constrói enquadramentos
a partir de sua força de autoridade de sabedor, edifica mundos imaginários
em que os usuários mergulham. A biopolítica, nessa fase midiática, orienta
cada um a construir sua vida a partir dessas convocações discursivas que
encarnam, pois são empuxos pulsionais, ligados à fantasia. (ibid., p. 58)

Os  corpos  expostos  nos  vídeos,  nas  telas,  nas  redes,  em  performances

minuciosamente ensaiadas, que fazem reverberar o imaginário tecnológico convidando

seus semelhantes a juntarem-se ao mundo conectado, interativo e cheio de promessas da

cibercultura,  demonstram  o  sucesso  das  convocações  biopolíticas  operadas  pela

publicidade, que reiteram o modelo de produção de consumo próprio do capitalismo

digital. Mais do que trocar informações e divertir-se nas redes, os sujeitos modalizados

tornam-se agentes a serviço da manutenção de um sistema social, econômico e político

fundamentado na fantasia de plenitude da conexão em rede.
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	Resumo
	Este artigo investiga a comunicação digital – mais especificamente a produção e o compartilhamento de imagens e vídeos decorrentes de estratégias publicitárias em ambiente virtual. A partir da promoção #DesafioTimBlack, propõe-se a identificar as posições de sujeito construídas a partir das convocações publicitárias no ambiente digital. A pesquisa fundamenta-se nas teorias da cibercultura e do marketing digital para compreender as novas práticas do campo publicitário, bem como em autores como Michel Foucault, Ernesto Laclau e José Luiz Aidar Prado para discutir convocações biopolíticas e posições de sujeito no contemporâneo.

