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Resumo 
 

A evolução dos novos meios como canais de mídia e de entretenimento digital, aliada a 
um consumidor cada vez mais empoderado, tem transformado substancialmente o 
mercado publicitário. Torna-se primordial para as marcas despertar afetos e construir 
uma reputação junto ao público, mais do que simplesmente vender produtos. Dentro 
desse cenário, ganham força conteúdos publicitários que oferecem entretenimento e 
experiências – o formato Branded Entertainment. Neste trabalho, investigamos o 
mecanismo persuasivo dessas campanhas, buscando entender como nelas se comporta 
um código tradicionalmente publicitário: as figuras retóricas. Identificamos sua 
presença na ideia criativa central das vinte campanhas analisadas, uma estratégia que 
subjaz o texto e a linguagem visual. 

 
Palavras-chave: publicidade; marcas; novos meios; entretenimento; retórica. 

 

Introdução  

 

Ainda que algumas gigantes estruturas do mercado publicitário resistam em 

reconhecer, presenciamos uma crise de identidade. A própria definição de publicidade 

que conhecíamos, como um conteúdo que utiliza apenas espaços de mídia pagos, já não 

serve mais. Ela expandiu seus horizontes, novos formatos são adotados a cada instante, 

e não há limites. Segundo Jaffe (2005), houve uma mutação de suas funções, que 

passaram da tradicional tríade informar-persuadir-lembrar para a nova empoderar-

demonstrar-envolver: “these roles are not awareness-based but purpose-based, 

presupposing a state of interest and, ultimately, engagement rather than a shot in the 

dark” (2005, p. 99).  

Além disso, o consumidor se tornou mais exigente. Interrompê-lo sem pedir 

licença não é mais cabível, algo que já foi sinalizado há muitos anos, quando o 

especialista em marketing Seth Godin (2001[1999]) criou o conceito de marketing de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutora em Comunicación y Periodismo pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), email: 
jufurtado10@gmail.com 
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permissão. Fortalece-se o prosumer, termo cunhado por Alvin Toffler (1970) e ainda 

válido para definir essa persona proativa, que elogia, critica, defende causas, comenta, 

produz informação e conteúdos sobre um produto e até colabora em sua elaboração. A 

experiência vivida com uma marca é compartilhada com os demais, aproveitando-se a 

liberdade que a Internet oferece.  

Nesse novo panorama, há que reforçar os valores de marca e construir uma 

reputação, mais do que simplesmente vender produtos. Torna-se necessário “afetar” o 

consumidor, nos múltiplos sentidos dessa palavra: abalar, impressionar, provocar, 

agitar, incomodar, interessar. “Ser criativa” adquire, neste momento, um novo 

significado para a publicidade: 

Creative advertising in this context requires engagement and sustained 
dialogue, or at least close monitoring of users activities, and represents an 
aspect of advertising quite different from representational creativity [...] 
communitarian creativity is performative, temporally located, transitory and 
event-based (McStay, 2013, p. 48). 
 

Em nosso estudo, voltamos a atenção para campanhas que oferecem 

entretenimento, porque identificamos nelas as intenções de estabelecer um diálogo, de 

dar algo em troca, promover uma experiência e engajar. Eventos, histórias, jogos e 

outros conteúdos têm mostrado ser um caminho bem-sucedido nessas tarefas.  

Este trabalho faz parte de uma investigação maior3, em que observamos como as 

marcas tem estruturado suas mensagens em conteúdos interativos, relevantes e 

divertidos. O estudo completo contemplou dez categorias de análise, três das quais 

definimos como códigos de entretenimento – interatividade, narratividade e jogabilidade 

–, e sete como códigos publicitários – valores de consumo e funções da marca, presença 

de figuras retóricas, proposta única de valor, transferência de prestígio, argumento de 

autoridade, presença da marca e do produto nos textos visuais e verbais e call to action.  

Aqui, apresentamos a análise de um desses códigos: a presença de figuras 

retóricas na ideia central. A publicidade esteve historicamente ligada à persuasão. 

Segundo definição do semiólogo francês George Péninou (1976), sua função sempre foi 

transformar um objeto em objeto de desejo, vestindo-o e adornando-o para que fosse 

merecedor da paixão dos homens. Sua relação é interessada, porque seu fim não é 

instruir, mas fazer atuar (1976, p. 144). Seria diferente quando se trata de Branded 

                                                
3 Este trabalho integra a tese de doutorado desta autora, intitulada “As novas regras do jogo: o discurso publicitário na 
Era da Informação” e defendida na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), em 2016. 
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Entertainment? Veremos como, nos meandros dessa estratégia em ascensão, se 

comportam clássicos artifícios suasórios. 

 

Branded Content e Branded Entertainment: definições 

 

O Branded Content, apesar da dificuldade em receber uma definição única, vem 

sendo percebido como uma opção viável e uma importante tendência para a publicidade 

contemporânea. Como marco dessa fase, podemos apontar o momento em que a BMW 

lançou na Internet a campanha “The Hire”, entre 2001 e 2002, criada pela agência 

Fallon. Composta por oito curtas-metragens, tinha como personagem principal o ator 

Clive Owen, como um misterioso motorista que dirigia modelos de automóveis da 

marca, e contava com participações de Madonna, Forrest Whitaker e Mickey Rourke. 

Os filmes foram dirigidos por grandes nomes de Hollywood como Ang Lee e Guy 

Ritchie e duplicaram o crescimento da BMW, com 74% de aumento nas vendas e o 

equivalente a R$ 105 milhões4 em mídia espontânea (We Love Ad, n.d.a).  

Entretanto, a criação de conteúdos por marcas não é uma prática publicitária 

nova. De 1900 data, por exemplo, o desenvolvimento de guias de viagem pela marca de 

pneus Michelin; de 1922, o World’s Largest Store, programa de rádio promovido pela 

Sears (Pulizzi, 2012).  

A maioria das premiações internacionais de criatividade já inclui uma categoria 

chamada Branded Content ou Branded Content & Entertainment, apesar dessa inclusão 

ser relativamente recente. No Festival de Criatividade Cannes Lions, a categoria 

Branded Content & Entertainment foi inserida em 2012, sendo definida como:  

The creation of, or natural integration into, original content by a brand. The 
purpose of branded entertainment is to deliver marketing messages by engaging 
consumers via relevant content platforms rather than traditional advertising 
methods.  Entrants will show how a brand has successfully worked 
independently or in association with a content producer or publisher to develop 
and create or co-create entertaining and engaging content for their audience. 
This could be either by creating original content or programming for a brand 
or by naturally integrating a brand into existing formats by partnering with a 
publisher or media partner (Cannes Lions, n.d.a). 

A dificuldade de diferenciar Branded Content, Branded Entertainment, Content 

Marketing e outros termos associados motivou a Branded Content Marketing 

                                                
4 Valor correspondente em euros: € 24 milhões. 
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Association (BCMA) a encomendar uma definição para a Oxford Brookes University e 

Ipsos MORI como parte do projeto de pesquisa Defining Branded Content for the 

Digital Age, porém a primeira fase do estudo resultou numa descrição preliminar e 

abrangente: “Branded Content is any content that can be associated with a brand in the 

eye of the beholder” (Asmussen et al., 2014, p. 99). Já a definição do Interactive 

Advertising Bureau Spain é mais detalhada, posicionando essa prática como: 

 
A relevant, entertaining or interesting content that does not have the 
appearance of advertising, which is generated by a brand to create an audience 
and connect with it. The content implicitly communicates the values associated 
with the brand, as the brand becomes secondary (IAB Spain, 2014).  

 
É necessário destacar, ainda, a diferença entre o Branded Content e o Product 

Placement, que é o ato de colocar intencionalmente um produto ou marca em um meio 

cultural já existente (Lehu & Bressoud, 2008). O Branded Content, por sua vez, é 

originalmente produzido pelas próprias marcas. Toda essa discussão é pertinente, visto 

que o desenvolvimento de estudos e a fundação de associações dedicadas à categoria 

ajudam a fomentar o debate e fazem o campo evoluir.  

O Branded Content é um tipo de comunicação que se encaixaria no que Siva 

Balasubramanian (1994), especialista em marketing e atualmente diretor do Illinois 

Institute of Technology, chamou na década de 1990 de mensagens híbridas. As 

mensagens híbridas englobariam “all paid attempts to influence audiences for comercial 

benefit using communications that project a non-commercial character” (1994, p. 30). 

Por sua vez, Rogério Covaleski, doutor em Comunicação e Semiótica e professor da 

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), no Brasil, adota o conceito de 

publicidade híbrida e define o tipo de conteúdos que abordamos aqui como 

“entretenimento publicitário interativo” (2010; 2015). Para o autor, esse novo produto 

midiático é constituído por quatro elementos: a capacidade de persuasão, o viés 

entretível5, o nível de interação e o estímulo ao compartilhamento (2015, p. 108).  

Segundo a definição do IAB Spain (2014), o Branded Content pode ser de três 

tipos: didático, informativo ou de entretenimento. Visto que este trabalho enfoca o 

terceiro tipo, optamos por empregar o termo Branded Entertainment, que já é 

amplamente utilizado no mercado publicitário e, por ser mais específico, delimita o tipo 

de campanhas que são nosso objeto. 

                                                
5 Neologismo proposto pelo autor para designar uma qualidade relativa a entretenimento, na ausência de adjetivo 
registrado em dicionários e em vocabulários ortográficos que cumpra essa função. 
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Para completar, a ascensão da telefonia móvel fez com que os dispositivos 

móveis também se configurassem como ferramentas potenciais para a publicidade, com 

a vantagem de serem muito mais íntimos dos usuários. Assim como aconteceu com 

Branded Content & Entertainment, a categoria Mobile foi lançada no Festival de 

Cannes em 2012. Estreou no festival El Ojo de Iberoamerica no mesmo ano, e foi 

inserida no prêmio D&AD em 2011.   

Dentre os diversos formatos de publicidade móvel já classificados, destacamos 

os conteúdos de entretenimento – como os aplicativos e websites móveis –, que 

apresentam características de envolvimento e experiência semelhantes ao Branded 

Entertainment. Chamamos aqui estes formatos publicitários de Mobile Branded 

Entertainment. Estamos cientes de que neologismos são frequentemente (e muitas vezes 

gratuitamente) usados na área de estudos dos novos meios. Consideramos válido 

elaborá-lo, contudo, para melhor esclarecer nosso objeto.  

As campanhas que compõem o corpus de análise deste trabalho foram 

escolhidas, portanto, dentro das categorias Branded Entertainment e Mobile Branded 

Entertainment, tendo sido veiculadas prioritariamente nos novos meios (Internet ou 

meios móveis). Em alguns casos, meios tradicionais como TV e cinema também podem 

ter sido envolvidos na estratégia.  

Um problema que o Branded Entertainment enfrenta ainda hoje, e que talvez 

seja um dos principais empecilhos a sua expansão para mais anunciantes, é a dificuldade 

de mensuração de resultados. Na tentativa de elucidar essa questão, o Yahoo! realizou o 

estudo Subconscious Storytelling no mercado do Reino Unido. Os resultados revelaram 

que o Branded Content online tem 47% mais de chances de entregar valores do que 

sites de mídia social e que os melhores impactos subconscientes vieram de campanhas 

integradas de Branded Content (impacto 39% melhor do que uma campanha offline), 

entre outros achados (Hourihan, 2013).  

Patrícia Weiss, fundadora e presidente da BCMA South America e consultora 

estratégica em Branded Content & Entertainment, comenta que a produção de conteúdo 

tem crescido no Brasil, porém ainda é um crescimento ligado à demanda por vídeos nas 

redes sociais e no YouTube. A mentalidade de compra de mídia tradicional com foco no 

impacto ainda é muito forte, mas o Branded Content pouco a pouco ganha espaço e 

mostra a importância de criar conversas e relacionamento com os consumidores a partir 

de histórias de marca (Weiss, 2014, p. 111).  
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Figuras retóricas e entretenimento persuasivo  

 

Para cumprir sua função persuasiva, a publicidade sempre fez uso de técnicas 

retóricas que propõem uma passagem da pragmática à poética, trazendo o produto a 

uma nova dimensão, diferente do valor de uso. Há que sensibilizar, de forma envolvente 

e diferente da conformidade, violando o código denotativo (informativo, racional) e 

dando um peso emocional ao que se quer vender (Péninou, 1976, p. 150).  

Esse raciocínio vai ao encontro do que aponta Jacques Durand:  

 
La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje (el ‘lenguaje propio’ y el 
‘lenguaje figurado’), y que la figura es una operación que permite pasar de un 
nivel de lenguaje a otro: consiste en suponer que lo que se dice de modo 
“figurado” podría haberse dicho de modo más directo, más neutro (1973, p. 
82).  

 
Com base em teoria anterior de Roland Barthes (1964), Durand propõe um 

inventário das figuras na imagem publicitária, que reproduzimos na Tabela 1.  

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS FIGURAS RETÓRICAS 

RELAÇÃO ENTRE 
ELEMENTOS 
VARIANTES 

OPERAÇÃO RETÓRICA 

A 
Adjunção 

B 
Supressão 

C 
Substituição 

D 
Intercâmbio 

1. Identidade Repetição Elipse Hipérbole Inversão 

2.Semelhança 

-de forma 

-de conteúdo 

 

Rima 

Comparação 

Circunlocução 

 

Alusão 

Metáfora, 
Catacrese 

 

Hendíase 

Homologia 

3. Diferença Acumulação Suspensão Metonímia, 
Sinédoque 

Assíndeto 

4.Oposição 

-de forma 

-de conteúdo 

 

Emparelhamento 

Antítese 

 

Dubitação 

Reticência 

 

Perífrase 

Eufemismo 

 

Anacoluto 

Quiasma 

5.Falsas homologias 

-Duplo sentido 

-Paradoxo 

 

Antanáclase 

Paradoxo 

 

Tautologia 

Preterição 

 

Trocadilho 

Antífrase 

 

Antimetábole 

Antilogia 

 
Tabela 1: Classificação geral das figuras retóricas. Fonte: Durand (1973, p. 88, tradução de Souza & 

Santarelli, 2008). 
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Nele, o autor categoriza uma gama de figuras retóricas6, resultado da 

combinação de quatro tipos de operações retóricas com cinco “relações entre elementos 

variantes”. A criatividade e a originalidade das peças publicitárias, por muito tempo, 

estiveram embasadas nessas figuras, construídas nas imagens e também nos títulos, 

textos e slogans de anúncios e filmes, que transformavam proposições simples em 

chamadas atrativas por meio de operações da linguagem. Quando a estratégia 

publicitária se torna mais complexa e nos deparamos com os conteúdos de 

entretenimento promovidos por marcas e veiculados nos novos meios (o Branded 

Entertainment), dirigidos a uma audiência mais crítica e participativa, não é mais tão 

simples identificar essas construções retóricas. A relação interessada intrínseca à 

publicidade se mantém, porque sua missão econômica continua a mesma. Ela, no 

entanto, acumula a missão de oferecer uma experiência ao público, missão que, em 

nossa visão, desvia naturalmente seu foco do produto/serviço, expandindo a abordagem 

para algo que vai além dele.   

Dentro desse novo movimento, observamos que construções de simples figuras 

em textos verbais ou visuais não são o principal artifício, mesmo porque as campanhas 

não são compostas por peças tradicionais: elas se corporificam em vídeos 

compartilháveis na Internet, sites interativos e participativos, aplicativos jogáveis e 

inúmeras outras possibilidades. Todavia, percebemos uma intenção retórica na ideia 

criativa central das campanhas, ou seja, em seu nível estrutural. Segundo nossa 

perspectiva, há uma figura retórica na base dessas campanhas de entretenimento, o que 

gera “estranheza” em quem recebe a mensagem, atraindo sua atenção. É nessa figura-

base que reside a originalidade da campanha, elemento que buscamos identificar em 

cada peça do corpus. 

 

Corpus de análise e procedimentos 

 
Considerando a complexidade de nosso objeto de estudo – as campanhas de 

Branded Entertainment e Mobile Branded Entertainment –, e com o objetivo de captar 

seus detalhes, optamos pelo método de análise qualitativo, trabalhando uma mostra de 

número reduzido. O processo de análise se iniciou com a transcrição das peças-chave 

                                                
6 Acrescentamos à tabela duas figuras retóricas, catacrese e sinédoque, citadas no texto de Durand, mas que não 
apareciam na figura original apresentada pelo autor.  
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dessas campanhas, de forma a separar seus elementos visuais, verbais, textuais e 

sonoros. Em paralelo à transcrição, desenrolou-se nosso percurso teórico, que resultou 

na definição das categorias de análise (três códigos de entretenimento e sete códigos 

publicitários). Como já sinalizamos na introdução, este trabalho trata especificamente de 

um dos códigos publicitários: as figuras retóricas na ideia central. A partir das 

transcrições, buscamos identificar em cada campanha a presença desses elementos. 

Foram selecionadas vinte campanhas publicitárias de quatro países (E.U.A., 

Reino Unido, Brasil e Espanha), sendo cinco de cada país, a partir de três critérios: 

pertencer à categoria Branded Entertainment ou Mobile Branded Entertainment; ter 

utilizado novos meios em sua estratégia (Internet e meios móveis); e, como nossa 

atenção está centrada na estratégia criativa, as peças deveriam ter sido premiadas em um 

ou mais dos seguintes festivais internacionais: Cannes Lions, One Show e El Ojo de 

Iberoamerica. O período de transmissão é de 2010 a 2014, tendo sido vencedoras entre 

2011 e 2014. A seguir, listamos as vinte campanhas, organizadas em quatro tabelas. 

 
CORPUS DE ANÁLISE: BRASIL 
BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 
O Homem mais 
baixado do mundo 
(2012) 

Estúdio 
Fotográfico 
Câmera Clara 

Filadélfia One Show 2013 (Branded Content - bronze) 

Retratos da real 
beleza (2012) 

Dove Ogilvy São 
Paulo 

Cannes 2013 (Titanium & Integrated - Grand Prix, 
Branded Content&Entertainment - ouro, e outros) 
 
El Ojo 2013 (Contenido - Grand Prix) 
 
One Show 2014 (Consumer television, Digital direct 
mkt, Non-broadcast - ouro) 

Meu sangue é rubro-
negro (2012) 

Esporte Clube 
Vitória + Hemoba 

Leo Burnett 
Tailor Made 

Cannes 2013 (Branded Content & Entertainment - 
prata e outros) 
 
One Show 2013 (Experimental advertising - ouro) 

MOBILE BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 
Screenshot (2012) Audi BBDO São 

Paulo 
Cannes 2013 (Mobile - bronze) 
 
El Ojo 2012 (Mobile - bronze) 

Sat-JF14 (2014) Record 
Collection 

Loducca Cannes 2014 (Mobile - ouro, PR - prata, Promo & 
Activation - bronze) 

 
Tabela 3: Corpus de análise: Brasil. Fonte: elaboração própria. 
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CORPUS DE ANÁLISE: ESPANHA 

BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 
El concierto de los 
juguetes (2011) 

Toys’r us China  Cannes 2012 (Outdoor - prata) 
 
El Ojo de Iberoamerica 2012 (Contenido - Gran 
Ojo) 

Enter the game (2012) Konami Havas 
Sports & 
Entertainme
nt 

Cannes 2013 (Promo – ouro e Titanium & 
Integrated – prata) 
 
One Show 2013 (Branded Content – mérito) 
 
El Ojo 2013 (Contenido - ouro) 

Plan B (2011) Ballantine’s Optimedia 
Madri 

Cannes 2012 (Branded Content & Entertainment -
bronze) 

MOBILE BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 

Fiat Street Evo (2010) Fiat Leo Burnett El Ojo 2011 (Interactivo – Gran Ojo) 

The Very best of 
Coca-Cola (2011) 

Coca-Cola McCann 
Erickson 
España 

El Ojo 2012 (Mobile - ouro) 

 
Tabela 4: Corpus de análise: Espanha. Fonte: elaboração própria. 
 
 
 

CORPUS DE ANÁLISE: REINO UNIDO 

BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 
Dip Desperado (2011) Doritos BBDO 

Londres 
Cannes 2012 (Film Craft - bronze) 
 
One Show 2012 (Branded Content - prata e Cinema 
- ouro) 

Sneakerpedia (2010) Foot Locker Sapient 
Nitro 
Londres 

Cannes 2011 (Cyber – ouro) 
 
One Show 2012 (Brand Transformation - prata) 

Blue Skittles (2011) Skittles TBWA 
Londres 

Cannes 2012 (Branded Content&Entertainment - 
prata e Mídia - bronze) 

MOBILE BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 

Street Tag (2011) Channel 4 Brothers and 
Sisters 

Cannes 2012 (Mobile - bronze) 

Walkers Kill Count 
(2011) 

Fox Red Bee 
Media 

Cannes 2012 (Mobile - bronze) 

 
Tabela 5: Corpus de análise: Reino Unido. Fonte: elaboração própria. 
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CORPUS DE ANÁLISE: E.U.A. 
BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 
Cultivate campaign 
2011 

Chipotle Creative 
Artists 
Agency 

Cannes 2012 (Branded Content&Entertainment – 
Grand Prix) 

The Beauty inside 
2012 

Toshiba + Intel Pereira & 
O’Dell 

Cannes 2013 (Branded Content&Entertainment – 
Grand Prix) 

Prometheus integrated 
2012 

20th Century Fox Ignition 
Interactive 

Cannes 2013 (Branded Content&Entertainment - 
ouro) 

MOBILE BRANDED ENTERTAINMENT 

CAMPANHA/ANO ANUNCIANTE AGÊNCIA PRÊMIOS PRINCIPAIS 

Band-Aid Magic 
Vision 2011 

Band-Aid JWT Nova 
Iorque 

Cannes 2012 (Mobile - ouro) 
 

WWF Together 
2012 

WWF AKQA Cannes 2013 (Mobile - silver) 

 
Tabela 6: Corpus de análise: E.U.A. Fonte: elaboração própria. 
 

Análise e resultados  

 

Como apontamos, existe um histórico de uso de figuras retóricas na publicidade 

tradicional. Nos textos ou nas imagens, elas davam o caráter original à ideia. Porém, 

quando a campanha não se baseia somente em filmes de TV ou anúncios de revista e 

tem o objetivo maior de criar uma experiência para o consumidor que o faça interagir de 

alguma forma com aquela peça (nem que seja apenas curtindo e compartilhando), como 

é o caso dos conteúdos de entretenimento que analisamos aqui, como construir essa 

“grande sacada”? Percebemos que o que torna as campanhas do nosso corpus criativas e 

relevantes está principalmente na estrutura da sua ideia central, e não apenas em seus 

jogos de textos ou imagens, no nível superficial do discurso. E isso ocorre por um 

mecanismo antigo – as figuras retóricas, classificadas por Jacques Durand (1973), que 

reproduzimos na Tabela 1. Nos casos analisados aqui, essas figuras estão subjacentes à 

campanha, em seu nível estrutural. Mais do que figuras de linguagem, são 

procedimentos de ação. A figura está na ideia-base sobre a qual se constrói toda a 

estratégia, ou seja, na proposta que a campanha faz ao público consumidor, conforme 

descrevemos a seguir e relacionamos na Tabela 7. 

Em “O Homem mais baixado do mundo”, do estúdio fotográfico Câmera Clara, 

a ideia central do vídeo é construída sobre uma oposição: a comparação entre comprar 

fotos de banco de imagem (desvalorizando esse ato) e comprar uma foto produzida por 
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um fotógrafo. Ou seja, uma antítese. Em “Retratos da real beleza”, de Dove, ocorre 

também uma oposição, com a comparação de dois retratos-falados da mesma mulher, 

um deles descrito por ela mesma e outro por uma pessoa que ela havia acabado de 

conhecer, resultando na figura enganche. Em “Meu sangue é rubro-negro”, campanha 

do time de futebol Vitória a favor da Fundação Hemoba, a base da ideia é uma 

supressão: a eliminação do vermelho na camisa do time. Esse fator causava estranheza e 

foi usado como apelo ao público: apenas com o crescimento das doações de sangue o 

vermelho voltaria à camisa. Tal supressão configura uma elipse. Em “El concierto de 

los juguetes”, um concerto de música clássica realizado apenas com brinquedos 

promovido pela loja Toys R Us, ocorre a substituição de um elemento similar, dos 

instrumentos da orquestra por instrumentos de brinquedo, configurando uma alusão. Em 

“Enter the game”, campanha de lançamento do vídeo-game PES 2013, é feita a 

substituição de um elemento diferente: um garoto fã de futebol seria escolhido para 

entrar no vídeo-game como avatar, no lugar de um jogador profissional. Uma 

metonímia, portanto. Em “Plan B”, ocorre algo similar. A webtv da marca Ballantine’s 

abria espaço para que músicos amadores compusessem as canções no lugar de 

profissionais. Em “Cultivate campaign”, o restaurante Chipotle se utiliza, em primeiro 

lugar, da substituição de um elemento oposto, pois os graves efeitos da industrialização 

são representados por uma animação graciosa, configurando um eufemismo. Soma-se a 

isso a substituição de um elemento similar, a voz da banda Coldplay pela voz de Willie 

Nelson, o que resulta na expressão sonora de um conceito abstrato – a defesa da 

agricultura familiar sustentável –, já que Willie Nelson é ativista da causa (o que 

entendemos como catacrese). Em “The Beauty inside”, um “filme social” promovido 

pelas marcas Intel e Toshiba, ocorre novamente a substituição de um elemento similar: 

o personagem principal acorda cada dia num corpo diferente, mas seu valor interior 

nunca muda, como os processadores Intel. O personagem é, portanto, uma metáfora do 

conceito da marca. Há, ainda, a substituição de um elemento diferente, já que o público 

podia atuar no filme no lugar do ator principal (uma metonímia). “Prometheus 

Integrated”, campanha de lançamento do filme Prometheus, faz a substituição de um 

elemento diferente, o todo pela parte: o produto “filme” foi sendo apresentado por meio 

dos personagens e de trechos de sua narrativa – uma sinédoque. O mesmo ocorre em 

“Walkers Kill Count”, aplicativo que oferecia a possibilidade de interagir com os 

episódios da série The Walking Dead, pois explora partes da série de TV, como as 
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mortes, as armas, os personagens. Em “Dip Desperado”, que promovia a combinação do 

snack Doritos com molhos por meio de um vídeo e de um jogo, há uma substituição 

idêntica por meio do exagero: o ato de molhar o snack no molho foi colocado em 

grandes proporções, semelhante a uma competição de tiro à distância, o que constitui 

uma hipérbole. Além disso, identificamos a substituição de um elemento diferente, já 

que no jogo o público podia atirar snacks em potes de molho, assumindo o papel o 

personagem do filme, configurando uma metonímia. Em “Sneakerpedia”, percebemos 

um processo de adjunção, a partir do momento em que o objetivo era formar, 

colaborativamente, a maior wiki de tênis do mundo. A figura aqui é, portanto, a 

acumulação. “Blue Skittles”, campanha que lançou uma edição limitada com confeitos 

azuis no pacote, contava por meio de vídeos o trajeto do motorista de caminhão que 

carregava o produto da República Tcheca para o Reino Unido. Ele, porém, parava 

diversas vezes e ameaçava não chegar, exigindo interação do público no Facebook. 

Nesse caso, retarda-se a aparição de um elemento da mensagem, criando suspense – o 

que caracteriza uma suspensão. Em “Sat-JF14”, a estratégia é semelhante, já que se cria 

expectativa para que o novo álbum de John Frusciante pudesse ser escutado 

gratuitamente por meio de um aplicativo. No anúncio digital “Screenshot”, de Audi, o 

automóvel passava rapidamente pela tela, com o objetivo de que o usuário conseguisse 

fotografá-lo. Aqui, retarda-se a aparição do próprio produto, que só é revelado por 

inteiro no final. Em “Fiat Street Evo”, acontece a substituição de um elemento similar, 

pois o catálogo tradicional é substituído por um catálogo em formato de aplicativo – 

uma alusão. Em “The Very best of Coca-Cola” o processo é uma adjunção, já que o 

website consistia em uma grande quantidade de objetos Coca-Cola guardados em um 

arquivo secreto: uma figura de acumulação. Em “WWF Together”, temos algo 

semelhante, pois se reunia em um app uma grande quantidade de informações e 

conteúdos sobre diversos animais e preservação. “Band-Aid Magic Vision”, aplicativo 

que era ativado ao se fotografar um curativo da linha Muppets pela câmera do celular ou 

iPad, oferecia interação com os personagens. Temos, aqui, a substituição de um 

elemento oposto: o desconforto do machucado é substituído pela diversão com os 

personagens para distrair a criança, um eufemismo. Em “Street Tag”, aplicativo que 

consistia em uma “lata de spray virtual” para que o público pudesse desenhar livremente 

pela cidade, ocorre a substituição de um elemento similar: a lata de spray tradicional é 

substituída pela lata em realidade aumentada, caracterizando uma alusão.  
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FIGURAS RETÓRICAS NA IDEIA CENTRAL 

CAMPANHAS BE  
O Homem mais baixado do mundo 
Câmera Clara 

Antítese 

Retratos da real beleza 
Dove 

Enganche  

Meu sangue é rubro-negro 
Vitória + Hemoba 

Elipse 

El concierto de los juguetes 
Toys R Us 

Alusão 

Enter the game 
Konami 

Metonímia 

Plan B 
Ballantine’s 

Metonímia 

Cultivate campaign 
Chipotle 

Eufemismo e Catacrese  

The Beauty inside 
Toshiba + Intel 

Metáfora e Metonímia 

Prometheus integrated 
20th Century Fox 

Sinédoque 

Dip Desperado 
Doritos 

Hipérbole 

Sneakerpedia 
Foot Locker 

Acumulação 

Blue Skittles 
Skittles 

Suspensão 

CAMPANHAS  MBE  
Sat-JF14 
Record Collection 

Suspensão 

Screenshot 
Audi  

Suspensão 

Fiat Street Evo 
Fiat 

Alusão 

The Very best of Coca-Cola 
Coca-Cola 

Acumulação 

Band-Aid Magic Vision 
Band-Aid 

Eufemismo 

WWF Together 
WWF 

Acumulação 

Street Tag 
Channel 4 

Alusão 

Walkers Kill Count 
FX 

Sinédoque 

 
Tabela 7: Figuras retóricas na ideia central. Fonte: elaboração própria. 

 

As figuras mais utilizadas dentro a nossa mostra foram alusão, metonímia, 

acumulação e suspensão, cada uma com aparição em três campanhas.  

A figura retórica, quando utilizada no texto ou na imagem de um anúncio de 

publicidade tradicional, era o fator gerador de estranheza que atraía a atenção do 

consumidor. Quando uma marca, hoje, diz que vai fazer de você um jogador de vídeo-

game (metonímia da campanha de Konami), isso é algo inédito e que chama a atenção, 

pois é uma proposta encantadora para um público feito de garotos fanáticos por futebol. 

Quando outra marca retira uma das cores da camisa de um time de futebol (elipse de 
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“Meu sangue é rubro-negro”), não tem outro propósito senão perturbar seus torcedores. 

Quando as músicas de um novo álbum de um cantor são enviadas para o espaço em um 

satélite, causando espera e ansiedade para escutá-lo (suspensão de Sat-JF14), o produto 

sai do lugar-comum. Esses são exemplos de marcas apropriando-se do improvável, o 

que nada mais é do que colocar a criatividade a serviço de surpreender o consumidor. 

Acreditamos que não sozinhas, mas em combinação com os demais códigos que 

apontamos no início deste trabalho, as figuras retóricas na ideia central têm um papel 

crucial no desenvolvimento da estratégia nos conteúdos publicitários de entretenimento 

nos novos meios, contribuindo essencialmente para o sucesso das campanhas. 

 

Considerações finais 

 

Pudemos identificar, nas campanhas analisadas, uma rede de persuasão mais 

indireta, velada do que no modelo de publicidade tradicional, a partir do momento em 

que temos figuras retóricas presentes na ideia central, subjacentes ao texto em si. Apesar 

das figuras consistirem em uma técnica persuasiva herdada daquele modelo, nas 

campanhas de Branded Entertainment ela é ressignificada, assumindo um novo papel: 

ajudar a construir o entretenimento, combinadas com a interatividade, a narratividade e 

a jogabilidade. As figuras constituem um elemento criativo fundamental para essas 

campanhas, colaborando para atrair a atenção, distrair e divertir o público-alvo. 

Ainda, contribuímos com nosso referencial teórico (Durand, 1973) ao identificar 

essa presença retórica não em um texto, em linguagem escrita ou verbal, mas em um 

nível estratégico de base. Visto que esse tipo de figura se apresentou em todas as 

campanhas analisadas, entendemos que essa é uma ferramenta básica para construção da 

ideia criativa e, consequentemente, do argumento persuasivo a ela atrelado. 
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