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Resumo 
 
O artigo tem por objetivo analisar em que medida se dá a manutenção do sentido 
dominante (Hall) através da adoção de práticas culturais potencialmente ideológicas 
(Chauí) adotadas no discurso de marca devido ao patrocínio de grandes eventos. Em 
perspectiva cultural (Williams) a abordagem estabelece um panorama do modo de vida 
da população e em que medida se dá a comunicação entre empresa e público. O objeto 
de análise é a marca Itaú Unibanco ao patrocinar o Rock in Rio, um dos maiores 
festivais de música do Brasil. A marca produz publicidade híbrida (Covaleski) através 
de conteúdos que relacionam o patrocínio do evento ao seu conceito de marca 
#issomudaomundo. Percebe-se que a diversidade e recorrência na produção de 
conteúdos tem potencial para gerar uma predisposição do consumidor em favor da 
marca. Como hipótese confirmada na pesquisa percebe-se que a marca deixa a 
deliberada “chamada para ação” da publicidade para um trabalho que visa estabelecer 
simetria na comunicação (Hall) através das ações de patrocínio que permitem à marca 
construir um vínculo em comum com o público gerando assim uma leitura preferencial 
(Hall).  
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Introdução 
 

Recentemente o Brasil sediou grandes eventos esportivos como a Copa do 

Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Desde a confirmação do Brasil como cidade 

sede desses eventos, o investimento estrutural no país cresceu e houve maior interesse 

na realização de grandes festivais de música. Festivais como Loollapalooza e 

Tomorrowland Brasil tiveram grande adesão do público, seguindo um mercado aberto 

pelo primeiro grande festival3 realizado no país: o Rock in Rio em 1985. O evento 

surgiu com uma diretriz comercial para promover a degustação da cerveja Malte 90 que 

no momento era lançada pela cervejaria Brahma (MEDINA, 2016). Desde então, 

através de grandes eventos as marcas têm investido em ações que extrapolam a 
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 2 – Publicidade e Propaganda do 40º	 Congresso	 Brasileiro	 de	 Ciências	 da	
Comunicação realizado de 4 a 9 de setembro de 2017. 
2 Mestrando do curso de Comunicações e Linguagens da UTP, e-mail: marlondecamargo@gmail.com  
3 Informação disponível em: <http://rockinrio.com/rio/rock-in-rio/historia/>. Acesso em: 30/12/2016.  
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condição de patrocinador. Elas excedem as ações pontuais durante os eventos e 

trabalham em multicanais para associar a marca com experiências ligadas aos grandes 

eventos. 

Trata-se de uma oportunidade para marca ter o contato direto com o público. 

Diante de um cenário que a publicidade – na grande mídia – compartilha espaço com as 

novas mídias, as marcas atuam diante da necessidade de diversificar os canais para falar 

diretamente com o público, no caso de grandes eventos, resgatando a origem do termo 

“público” que reside em apresentações teatrais e musicais públicos, bem como, em 

jogos e espetáculos dos tempos antigos. “Nossas primeiras noções de público são de um 

encontro físico em um determinado lugar” e isso acontece durante os grandes eventos 

(MCQUAIL, 2013, pos. 375). 

O potencial do patrocínio aos grandes eventos não se restringe ao público 

presente durante as atrações. As cotas de patrocínios4  apresentadas pelos organizadores 

permitem exceder a exposição de marca durante o evento e geram a possibilidade de 

produzir conteúdos referentes ao tema. Especialistas da área de Live Marketing5 

afirmam que não basta apenas patrocinar um evento, mas sim gerar conteúdo, ativações6 

de marca e experiências por um período maior do que os dias do evento (MEDINA, 

2016).   

O marketing de conteúdo é um conceito antigo que vêm ganhando notoriedade. 

A produção de conteúdo por parte das marcas não é algo novo, em 1895 a John Deere, 

famosa empresa agrícola dos Estados Unidos, começou a distribuir a revista The 

Furrow, para educar os fazendeiros sobre novas tecnologias e questões relacionadas ao 

mercado agrícola. Com maior acesso aos meios de comunicação essa abordagem 

ganhou força, nomenclatura e um conceito formal. Por definição marketing de conteúdo 

é: 

 
O processo de marketing e de negócios para a criação e distribuição de conteúdo 
valioso e convincente para atrair, conquistar e envolver um público-alvo 
claramente definido e compreendido – com o objetivo de gerar uma ação 
lucrativa do cliente (PULIZZI, 2014, pos. 314). 

                                                
4 Trata-se da remuneração solicitada pelo organizador para as marcas mediante a autorização para utilização de 
espaços de mídia durante o evento e associação da empresa com a marca do evento. 
5 Termo cunhado pela Associação de Marketing Promocional (AMPRO) em 2012 que define as atividades de 
marketing que proporcionam interlocução viva entre marcas e pessoas, provocando compreensão diferenciada de 
produtos, serviços ou propósitos.  Informação disponível em: https://www.promoview.com.br/live-
mkt/promocional/o-que-e-live-marketing.html. Acesso em: 31/12/2016. 
6 O marketing de ativação torna concreto ao público-alvo os conceitos e valores nos quais são alicerçadas as marcas, 
aproximando-as do consumidor e, mais do que isso, tendo esse consumidor como o ponto central das ações. 
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Outra característica das empresas que utilizam marketing de conteúdo é 

comunicar com os seus consumidores atuais e futuros sem vender e, sem interrupções. 

Em suma, a premissa do marketing de conteúdo é constituir uma audiência própria e 

fiel. Ao trabalhar dentro dos princípios do marketing de conteúdo é  recomendado que a 

marca siga a lógica de uma empresa de mídia, e isso se dá, através da consistência de 

conteúdo, diversidade dos meios e tempo para que os símbolos7 sejam estabelecidos.  

O Itaú Unibanco trabalha com características semelhantes às utilizadas por 

empresas de mídia. Desde 2009, com mídias próprias e produção de conteúdo, o Itaú 

Unibanco deixou de sustentar a sua comunicação apenas na mídia paga e passou a 

diversificar e investir em seus próprios canais entendido como: site, redes sociais, 

bicicletas laranjas8 nas grandes capitais, espaços de cinema, livros e tudo que gera 

audiência aos conteúdos próprios conforme afirmou em entrevista a Tracto9 o 

superintendente de marketing do Itaú Unibanco Eduardo Tracanella.  

O objetivo deste artigo é analisar em que medida a comunicação de marca, por 

meio da produção de conteúdo devido aos grandes eventos, tem potencial para a 

manutenção do sentido dominante10 e o estabelecimento de uma leitura preferencial do 

consumidor em relação a marca. Como referencial teórico é utilizado o texto 

Codificação e Decodificação do sociólogo Stuart Hall (2003), bem como a noção de 

cultura sugerida por Raymond Williams (2011).  

 

2 Desenvolvimento 
 

No ano de 2015 o Rock in Rio foi realizado no Brasil e o principal 

patrocinador11  do evento foi a marca Itaú Unibanco. O patrocínio não se restringiu a 

exposição de marca durante o evento, houveram diversas ações de comunicação no 

período que antecedeu o Rock in Rio, bem como durante todos os dias do festival. Em 

nome da marca, a diretora de marketing Andréa Pinotti afirma que patrocina o evento 

                                                
7 Trabalhados neste artigo na perspectiva de terceiridade apresentados por Charles Sanders Peirce. 
8 A cor laranja é predominante em toda a comunicação da marca Itaú Unibanco. 
9 Informação disponível em: <http://www.tracto.com.br/entrevista-como-o-itau-faz-content-marketing/>. Acesso em: 
20/12/2016 
10  Sentido dominante para Stuart Hall diz respeito a uma ordem institucional/política/ideológica impressa no 
discurso. Tem embutida toda a ordem social enquanto conjunto de significados, práticas e crenças: o conhecimento 
cotidiano das estruturas sociais, do “modo como as coisas funcionam para todos os propósitos práticos inseridos na 
cultura.  
11 Informação disponível em: <http://rockinrio.com/rio/rock-in-rio/patrocinadores/>. Acesso em: 04/01/2016.  
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por acreditar que a cultura muda o mundo das pessoas, por isso apoia o Rock in Rio12. O 

“apoio” da marca foi trabalhado em algumas ações específicas como: sampling13 de 

ingressos, promoção, narrativas emocionais em seus canais próprios e experiências 

durante o festival. Toda a comunicação foi regida pelo conceito “viver de música 

#issomudaomundo”. 

Ao analisar a comunicação da marca na perspectiva de Stuart Hall (2003) se 

observa o processo comunicacional como um processo não linear, fugindo da lógica 

emissor/mensagem/receptor, entendendo a comunicação como um processo de 

produção, circulação, distribuição/consumo e reprodução. O que as ações de marketing 

de conteúdo fazem reforça a percepção de que o processo de comunicação é uma 

complexa estrutura de dominância sustentada através de práticas conectadas (HALL, 

2003, p. 365). Considerando a premissa apresentada pelo sociólogo Stuart Hall em 

relação a comunicação, percebe-se que há relação entre ela e as estratégias14 da marca 

Itaú Unibanco em atividades voltadas para o Rock in Rio. Com ações distintas, porém, 

conectadas, o discurso de marca é repleto de mecanismos de persuasão e o objetivo final 

tende a ser a construção da hegemonia de marca.  

 
O termo hegemonia é trabalhado por Gramsci, em Cadernos do Cárcere, não só 
no sentido tradicional – de dominação – mas no sentido originário da etimologia 
grega direção, guia. Não se trata de um dominante, que impõem a sua condição, 
mas trata-se de uma deliberada influência cultural que serve para interpretar a 
realidade de uma forma concreta e constante (GOMES, 2008, p. 31).  

 

Reconhecido por sua finalidade de gerar lucro, em uma atividade diretamente 

ligada ao mercado financeiro, a comunicação do banco evita trabalhar o discurso 

funcional de sua materialidade e evidencia o conteúdo potencialmente ideológico 

(CHAUÍ, 1980). A abordagem através da plataforma “#issomudaomundo” consiste 

atuar em três áreas principais15: o uso consciente do dinheiro, a educação como motor 

para transformação da sociedade e a cultura. Ao olhar através da perspectiva de 

Raymond Williams (2011) que entende a “cultura como um modo de vida” ao qual os 

                                                
12 Informação disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/itau-distribui-ingresso-para-rock-in-rio-em-caixa-
eletronico/>. Acesso em: 29/12/2016. 
13 Processo de distribuir gratuitamente no mercado um novo produto ou vale degustação. 
14 Estratégia é o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível 
de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos ou ameaças. (CERTEAU, 1998, p. 99). 
15 Disponível em: < https://www.itau.com.br/sobre/nossas-causas/ > Acesso em: 04/01/2017. 
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significados culturais são atribuídos na relação, ao longo da vida: uma palavra chave 

para tratar do tema cultura é a redefinição (MARQUIONI, notas de aula). Percebe-se 

que a comunicação do banco para o Rock in Rio cumpre o papel de estimular a 

ressignificação da música, para deixar de ser apenas um agente de lazer e se tornar um 

agente de transformação do mundo em sinergia com o propósito da marca que é 

“transformar o mundo das pessoas para melhor” (POLITI, 2015).  

Durante os dias que antecederam o evento a marca colocou em praça pública 

um artista, caracterizado como “músico de rua” para uma performance16. Enquanto 

tocava a música tema das campanhas de comunicação do Itaú, todas as vezes que o 

público vinha ao encontro do artista para o recompensar monetariamente, ele parava de 

tocar, abria o fundo falso do compartimento disponível para receber o dinheiro e 

surpreendia as pessoas com dois ingressos para o Rock in Rio. O discurso do artista era 

“como você incentiva a arte, você merece um presente”. Munido de diversos ícones 

semióticos que caracterizam simbolicamente a marca, especialmente, através da música 

e da cor laranja a ação obteve grande visibilidade. 

 
Fig.1 – frame do filme Incentivar a música #issomudaomundo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: imagem capturada na internet17 
 

Além da ação pontual na praça foi produzido um vídeo que obteve mais de 6,5 

milhões de visualizações no Youtube da marca. Em toda a ação foi utilizada uma forma 

discursiva que procura gerar sentido ao consumidor, atuando de acordo com a 

perspectiva de que “se nenhum sentido é aprendido, não pode haver consumo” (HALL, 

2003, p. 396). Em um cenário de formas nacionais de identidades culturais 

enfraquecidas, a identidade global passa a ser predominante na sociedade e cria um 

sujeito fragmentado, porém, com a necessidade de pertencimento (HALL, 2011). Diante 

da necessidade de pertencimento a marca se apropriou da principal prática cultural do 
                                                
16 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=mCcN5zDhP5w >. Acesso em: 04/01/2017. 
17 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=mCcN5zDhP5w >. Acesso em: 04/01/2017. 
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Brasil em busca de sentido para as suas ações. Segundo o Panorama Setorial da Cultura 

Brasileira18, um amplo estudo nacional patrocinado pelo Ministério da Cultura no 

documento publicado referente a 2013-2014, a principal prática cultural do brasileiro é 

ouvir música. Assim, a marca relaciona o seu discurso potencialmente ideológico de 

“mudar o mundo” com o sentido dominante que rege a cultura do brasileiro.  

Em continuidade a exposição das ações realizadas pelo banco para disseminar 

o conceito “a música muda o mundo” durante o Rock in Rio a “Promoção VIP Itaú” 

ofereceu cinco ingressos para que um ganhador participasse do evento com seus 

amigos. Uma ação pontual que obteve grande audiência por conta da sua divulgação nos 

canais próprios do banco, bem como, através da publicidade. Para a divulgação da 

promoção a marca fez um comercial com um coral, supostamente de amigos, cantando 

o seu amor em uma serenata. A música escolhida foi “Love of My Life”, música da 

banda britânica Queen, que virou um ícone do festival. O público que acompanhou o 

festival19 em 1985 viveu um momento icônico quando o vocalista da banda Freddie 

Mercury conduziu a capela todo o público em uma espécie de coral que entoava a 

música. Ao utilizar desse momento emblemático, a marca trabalha dentro do seu 

“referencial de sentidos de ideias e se apropria dessa estrutura sociocultural para 

transpor a sua mensagem” (HALL, 2003, p. 393) #issomudaomundo em uma troca 

simbólica com esse momento marco do festival que faz parte do repertório cultural do 

brasileiro. Não se trata de um “momento” aleatório e sim de um momento determinado 

(HALL, 2003). Antes da promoção ser decodificada pelo público ela foi munida de 

significado. 
 

Fig.2 – frame do filme Incentivar a música #issomudaomundo 
 
 

 
 
 
 

Fonte: imagem capturada na internet20 
 

Ao utilizar a música e o Rock in Rio como território de atuação, a marca, 

assume um discurso potencialmente ideológico, trabalha em diferentes frentes, 

produzindo conteúdo para gerar sentido e estabelecer a hegemonia de marca junto ao 
                                                
18 Disponível em: < http://panoramadacultura.com.br/ >. Acesso em: 04/01/2017. 
19 Disponível em: < http://rockinrio.com/rio/rock-in-rio/historia/ >. Acesso em: 04/01/2017. 
20 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=23JMMl6fhNQ >. Acesso em: 04/01/2017. 
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público. “É claro que o processo de produção não é isento de seu aspecto “discursivo”: 

ele também constitui dentro de um referencial de sentidos e ideias” (HALL, 2003, p. 

367). Ou seja, não se trata apenas do incentivo à música e sim de mecanismos 

persuasivos para disseminar a mensagem. 

 
Antes que essa mensagem possa ter “efeito” (qualquer que seja sua definição), 
satisfaça uma “necessidade” ou tenha um “uso”, deve primeiro ser apropriada 
como um discurso significativo e ser significativamente decodificada. É esse 
conjunto de significados decodificados que “tem um efeito”, perspectivas, 
cognitivas, emocionais, ideológicas ou comportamentais muito complexas. 
(HALL, 2003, pos. 368) 
 

 

Ainda no período que antecedeu o evento, o Itaú Unibanco utilizou das suas 

redes sociais para trabalhar um conteúdo dionisíaco, conceito trabalhado por Carrascoza 

(2004) como cânones complementares do discurso. Trata-se de uma apropriação da 

terminologia de Nietzsche que considera “apolíneo” como representante de um viés 

racional e o “dionisíaco” que se apoia na emoção e no humor. No Rock in Rio isso 

ocorreu em histórias compartilhadas no Facebook da marca que direcionavam para o 

Medium, uma rede social utilizada para compartilhar textos longos. Nessa plataforma 

eram contadas histórias de pessoas que se conheceram no Rock in Rio, que viveram 

momentos marcantes no festival e que de alguma forma tiveram suas vidas marcadas 

pelo evento. Com o apelo “histórias que mudam o mundo” a marca fez uma série de 

publicações21 com pessoas famosas e desconhecidas que compartilhavam o momento 

em que o Rock in Rio mudou a sua história. 

No marketing de conteúdo, assim como no processo comunicativo o qual a 

“estrutura de significado não constitui uma identidade imediata” (HALL, 2003, p. 369). 

Entende-se que a recorrência e constância na comunicação é elemento chave para 

estabelecer simetria – ou seja, graus de compreensão – na comunicação. A busca pela 

simetria na comunicação se dá, no marketing de conteúdo, através da consistência 

(PULIZZI, 2014). Ao produzir conteúdo constante sobre música e gerar a relação 

emocional entre o público, o festival e a marca; se estabelece um símbolo, uma lei, 

“através do qual compreendemos e ordenamos nosso entorno e conseguimos nos 

adaptar melhor a ele, compartilhando esse saber convencional” (ANDACHT, 2005). As 

                                                
21 Disponível em: < https://medium.com/itau/5-momentos-em-que-o-rock-in-rio-mudou-o-mundo-das-pessoas-
8619d9a1d6a1#.nqs91r6mi >. Acesso em: 06/01/2017. 
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ações comunicativas em questão, se utilizadas de forma isoladas, teriam menor 

potencial para constituir um símbolo. Porém, mediante o contexto cultural da época, o 

trabalho recorrente da marca em função do tema e os elementos semióticos apresentados 

em cada ação potencializaram a capacidade de geração de sentido e simetria.  

Na perspectiva semiótica trata-se da constituição de um símbolo 

(SANTAELLA, 1983) que converge com a dinâmica cultural da sociedade. Ao gerar 

uma nova percepção que “se refere ao objeto denotado em virtude de uma associação de 

ideias produzida por uma convenção” (NETTO, 2014) estabelece-se uma “lei” que 

conduz os usuários a participarem de um movimento que “torna o mundo melhor” com 

a música. Isso se dá na cultura vigente e com a associação da marca ao festival que 

“muda a vida” do público. 

Na perspectiva cultural, a comunicação contribui para estabelecer o processo 

de ressignificação da cultura, estabelecendo uma “lei”, na medida em que a cultura é 

estabelecida como um estado ou um hábito mental” (WILLIAMS, 2011) e percebida 

“como um processo social constitutivo, que cria modos de vida” (WILLIAMS, 1979) e 

torna-se um assunto inquestionável ao senso comum. 

 
Certos códigos podem, é claro, ser tão amplamente distribuídos em uma cultura 
ou comunidade de linguagem específica e serem aprendidos tão cedo, que 
aparentam não terem sido construídos – o efeito de uma articulação entre signo 
e referente – mas serem dados “naturalmente”. (HALL, 2003, pos. 371) 

 

Esse tipo de reconhecimento “natural” dos códigos produz o efeito 

potencialmente ideológico de encobrir as práticas de codificação presentes. Stuart Hall 

(2003) afirma que esses códigos são os meios pelos quais o poder e a ideologia ganham 

significado nos discursos, “eles remetem os signos ao ‘mapa de sentido’ dentro dos 

quais qualquer cultura é classificada” (HALL, 2003, pos. 373). 

Toda a produção de conteúdo no período que antecedeu o evento gerou uma 

predisposição para a associação da marca com a cultura das pessoas, ao modo de vida, e 

levou significado para a experiência do público durante o festival.  

Em 2015, durante o evento, a marca realizou diversas ativações de marca. 

Entre elas selecionamos as três principais: o Truck Itaú, a roda gigante e as pulseiras 

iluminadas. O Truck Itaú era um stand, montado no formato de um veículo, estilo food 
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truck22, com acesso exclusivo para os vencedores da promoção mencionada neste artigo, 

bem como o público em geral que participasse das interações lúdicas que ocorriam no 

espaço da marca. Já a roda gigante, como o próprio nome sugere, imponente com 

grande visibilidade, era ornamentada com as cores do banco. Além da visibilidade 

obtida por essa ação na Cidade do Rock23 a marca levava artistas que tocavam no 

evento para realizar entrevistas do alto da roda gigante onde eles compartilhavam como 

o Rock in Rio tinha marcado a sua vida. Entre as três principais ações houve também a 

distribuição de pulseiras iluminadas, na cor laranja, que apresentavam grande 

visibilidade durante os shows. 
 

Fig.3 – imagem da pulseira Itaú durante o evento 
 

 
 
 
 
 

Fonte: imagem capturada na internet24 
 

Diante das ações realizadas pelo banco nos momentos que antecederam ao 

festival, os elementos visuais e de experiências durante o Rock in Rio são utilizados 

para reforçar a “leitura preferencial” (HALL, 2003) estabelecida durante os meses que 

antecederam o evento. Trata-se da utilização no âmbito original da palavra comunicar. 

 

Originariamente, comunicar – “agir em comum” ou “deixar de agir o comum” – 
significa vincular, relacionar, concatenar, organizar ou deixar-se organizar pela 
dimensão constituinte, intensiva e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do 
mundo. (SODRÉ, 2014, pos. 34) 

 

O agir em comum contribui para a manutenção do sentido dominante. Não se 

trata de um sentido imperativo que ordena como os acontecimentos serão significados. 

É o estabelecimento de um processo de comunicação como uma complexa estrutura em 

dominância. 

 
No trabalho necessário para fazer cumprir, conquistar plausibilidade para exigir 
legitimamente uma decodificação do evento dentro do limite das definições 

                                                
22 Food truck (traduzido do inglês, "caminhão de comida") ou carro de comida é um espaço móvel que transporta e 
vende comida. Esse tipo de veículo se popularizou no Brasil recentemente. 
23  Nome dado pela organizadora do evento ao espaço criado para o Rock in Rio. 
24 Disponível em: < http://www.agenciatudo.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Ita%C3%BA-Rock-In-Rio-2013-
11-675x450.jpg >. Acesso em: 04/01/2017. 
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dominantes nas quais esse evento tem sido significado conotativamente. 
(HALL, 2003, pos. 375). 

 

A busca da marca é estabelecer uma posição hegemônica-dominante ao 

reproduzir seu discurso potencialmente ideológico através dos mais diversos 

mecanismos de persuasão. A ideologia nasce na medida em que “o sistema ordenado de 

ideias ou representações e das normas e regras como algo separado e independente das 

condições materiais” (CHAUÍ, 1980, p. 26). Ao considerar uma perspectiva crítica 

sobre o termo “ideologia”, é utilizada neste artigo a perspectiva do filósofo e sociólogo 

Karl Marx (2001) que inspirou diversas posições de seus seguidores em sua maioria 

vinculada à alienação; na perspectiva que reflete a ideologia como “um mundo 

invertido” (KONDER, 2002).  

No Brasil uma das autoras mais respeitadas sobre o tema é a filósofa Dr. 

Marilena Chauí: 

 
[...] fundamentalmente, a ideologia é um corpo sistemático de representações e 
de normas que nos “ensinam” a conhecer e agir. A sistematicidade e a coerência 
ideológicas nascem de uma determinação muito precisa: o discurso ideológico é 
aquele que pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre o fazer e o 
pensar, o dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da identificação que 
unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa lógica, obter 
identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem particular 
universalizada, isto é, a imagem da classe dominante. (CHAUI, 1982, p. 3)  

 

Ao escolher um discurso dionisíaco em nenhum momento percebe-se o Itaú 

Unibanco falando dos elementos funcionais – materiais – que regem a sua atividade 

financeira. Nota-se uma ação potencialmente ideológica que segue um movimento das 

marcas em busca de causas que tenham convergência com os anseios do consumidor 

por sentido. “É claro que sempre haverá leituras individuais particulares, mas a 

‘percepção seletiva’ quase nunca é tão seletiva, aleatória ou privatizada quanto o 

conceito sugere” (HALL, 2003, p. 376). Para tanto, as marcas buscam atuar em questões 

que envolvam assuntos politicamente corretos e tenham a condição de realizar a 

manutenção do sentido dominante. 

Embora as velhas mídias não tenham morrido, houve uma mudança na relação 

do consumidor com elas. A cultura da convergência permitiu que a relação deixasse de 

ser apenas interativa para se tornar participativa (JENKINS, 2013). Essa relação 

interativa passa a acontecer em uma sociedade em constante transformação cultural. O 
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sociólogo Stuart Hall (2011) afirma que o homem na sociedade moderna tinha uma 

identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. Entre 1960 e 1990 o 

pós-modernismo emergiu como fenômeno cultural. Essa transição ocorreu devido às 

mudanças pelas quais passou a sociedade durante a segunda metade do século XX. 

Nenhum fator, entretanto, é mais significativo para o crescimento da pós-modernidade 

do que a era da informação (GRENZ, 2008, p. 33 apud PORTOGHESI, 1982). 

“O pós-modernismo decola quando já não se trata mais de ter informação sobre 

o mundo, mas de ter o mundo como informação” (EAGLETON, 2003). Este acesso a 

informação despertou em certa medida a rejeição em relação ao pensamento iluminista 

que deu origem à modernidade. Rejeição que tem relação com o conceito de 

modernidade líquida apresentado pelo sociólogo Zygmunt Bauman (2007):  

 
A passagem da fase “sólida” da modernidade para a “líquida” – ou seja, para 
uma condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as 
escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões 
de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito 
tempo (nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais 
rápido que o tempo que leva para moldá-las e, uma ver reorganizadas, para que 
se estabeleçam (BAUMAN 2007, pos. 15). 

 

Em meio à passagem sólida – modernidade – para a líquida, o acesso à 

informação auxiliou no processo de globalização do mundo; está por sua vez, 

enfraqueceu as formas nacionais de identidade cultural. A identidade global passa a ser 

predominante na sociedade e cria um sujeito fragmentado, porém, com a necessidade de 

pertencimento. (HALL, 2011).  

 
A condição de homem [sic] exige que o indivíduo, embora exista e aja como um 
ser autônomo, faça isso somente porque ele pode primeiramente identificar a si 
mesmo como algo mais amplo – como um membro de uma sociedade, grupo, 
classe, estado ou nação, de algum arranjo, ao qual ele pode até não dar um 
nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar (SCRUTON, 2011, 
p.156 apud HALL). 

 

Sendo assim, com o crescimento do acesso a informação, a ausência de bases 

culturais nacionais consolidadas e o processo de globalização, ao ter voz, com a 

consolidação da cultura da convergência, os indivíduos começaram a aderir os discursos 

de questões globais, em especial, os discursos das minorias, posteriormente definida 

como “politicamente correto”.  



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

 

 12 

 
“Essa expressão se firmou na língua inglesa como parte de uma ofensiva da 
direita estadunidense nas chamadas guerras culturais dos anos 1980 e 1990. A 
esfera do politicamente correto abrangeria classe, raça, gênero, orientação 
sexual, nacionalidade, descapacitação e outros marcadores de subalternidade” 
(AVELAR, 2011). 

 

Ainda antes do crescimento da internet, é interessante considerar um artigo 

produzido pelo Professor Sírio Possentini (1995). Ele conduz a reflexão sobre o 

pensamento do filósofo Renato Janine Ribeiro assinalando que “a pouca força dos 

movimentos das minorias no Brasil em meados de 1992 era por conta delas serem 

pouco organizadas”. É notório que essa organização ocorreu e o discurso das minorias 

ganharam força através das comunidades que se unem em redes através da internet.  

Essencialmente a adoção das práticas de marketing de conteúdo visam o 

estabelecimento de poder através do domínio dos meios de comunicação. Diante desse 

cenário, ao dominar as mídias e a produção de conteúdo nota-se que os discursos das 

marcas vêm se adaptando.  

Essencialmente, as marcas operam na busca da persuasão para que o 

consumidor decodifique as suas mensagens dentro de um padrão sugerido pela marca. 

Elas têm operado dentro de aspectos culturais que visam a manutenção de um sentido 

dominante e uma leitura preferencial dentro dos objetivos da marca através da 

recorrência na produção de conteúdo e poder midiático.  

 

3 Considerações finais 

 

A chegada dos grandes eventos ao Brasil contribuiu para que houvesse alto 

investimento em infraestrutura. As melhorias nas condições estruturais auxiliaram para 

o crescimento e consolidação dos festivais de música no país gerando a oportunidade 

para as marcas estabelecerem o contato direto com o público. Em um mundo cada vez 

mais mediatizado os eventos possibilitam a experiência sensorial, estimulando atributos 

fisiológicos do público em uma relação de proximidade com as empresas que investem 

nesse tipo de comunicação. 

Desde a sua origem o Rock in Rio tem em sua razão de existir uma causa 

comercial. Nos discursos apresentados pelos idealizadores do evento a promoção da 

cultura é um elemento secundário. A música segue como mero coadjuvante mediante a 
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tentativa das empresas em promover a degustação dos seus produtos e proporcionar uma 

experiência positiva com a marca. Em relação ao objeto apresentado neste artigo, por se 

tratar de serviços, a degustação de produtos dá lugar a propagação de um discurso 

potencialmente ideológico que opera dentro do sentido dominante da sociedade. 

Na medida em que o Itaú Unibanco considera o patrocínio de grandes eventos 

como o ponto de partida para a comunicação persuasiva através da produção de 

conteúdo, entende-se que um banco “apoiar a música” trata-se da apropriação do modo 

de vida das pessoas – a sua cultura – para criar a simetria na comunicação com o 

potencial consumidor. A tentativa de gerar empatia através do conteúdo produzido gera 

a predisposição do público para uma leitura preferencial. 

Embora a razão de existir da instituição financeira seja material, ao tomar 

como base o discurso dionisíaco em ações que buscam apresentar a música como pilar 

de transformação para “mudar o mundo”, a marca trabalha para estar em sintonia com 

os valores que regem a sociedade globalizada. Em busca de sentido, a sociedade se 

apoia em discursos politicamente corretos. Ao incentivar a maior expressão cultural de 

um país a marca visa tornar-se inquestionável em sua conduta mediante o senso comum. 

Na medida em que a marca assume um discurso dentro da lógica dominante, fazendo o 

bem coletivo, é improvável que haja pessoas se contrapondo a atitudes vistas como 

politicamente corretas. Logo, a hegemonia da marca é estabelecida. Embora o público 

tenha a liberdade de escolha.  
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