
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Bauru - SP – 03 a 05/07/2013 

 1

A comunicação de mercado e suas imbricações pós-modernas1 
 

Daniel Galindo2 
Renata Malta3 

Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo – SP 
 

 
RESUMO 
 
Para demonstrarmos porque estamos diante de uma nova dinâmica de mercado que 
modifica seu modo de comunicar valores, imagens, marcas e produtos, adentramos o 
universo social e cultural da pós-modernidade. Observamos através da lente de autores 
da sociologia como as relações de tempo e espaço se modificaram, alterando os fluxos 
comunicacionais. Em uma sociedade da velocidade e sem barreiras espaciais, as 
instituições tradicionais perderam sua solidez, assim como as identidades sociais. Com 
as múltiplas possibilidades presentes e atuantes na pós-modernidade, tornamo-nos mais 
flexíveis e menos previsíveis. Passamos a ser interpelados socialmente como 
consumidores, o que nos torna detentores do poder de escolha. Diante deste cenário, a 
comunicação de mercado se viu estimulada a buscar novas estratégias que se 
mostrassem mais eficientes para conquistar a atenção do consumidor pós-moderno. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Mercado; Consumidor; Pós-modernidade. 
 
 
1.0 A Sociedade Pós-moderna: uma ambiência líquida 

A não solidez é exatamente a característica que provavelmente melhor simbolize a pós-

modernidade nos mais diversos âmbitos. A fluidez ou liquidez de suas estruturas 

modifica todas as relações sociais e desintegra barreiras espaciais e temporais. A esta 

decomposição de barreiras Bauman (2001) denomina derretimento dos sólidos.    

 
Os fluidos se movem facilmente. Eles ‘fluem’,’escorrem’, ‘esvaem-se’, 
‘respigam’, transbordam’, ‘vazam’, ‘inundam’, ‘borrifam’, ‘pingam’, 
são ‘filtrados’, ‘destilados’,; diferentemente dos sólidos, não são 
facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e 
invadem ou inundam seu caminho. Do encontro com sólidos emergem 
intactos, enquanto que os sólidos que encontraram, se permanecem 
sólidos, são alterados - ficam molhados ou encharcados. (BAUMAN, 
2001, p.8)  
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Fluidez, velocidade e mobilidade são substantivos bastante representativos quando 

buscamos entender o cenário pós-moderno. Em solos movediços e em derretimento, 

parece impossível a construção de uma base firme, sem tribulações. Observamos 

transformações significativas no que diz respeito ao espaço e ao tempo. A luta entre 

estas duas entidades retrata a maneira como as sociedades se estabelecem, seu modo de 

vida. Historicamente, o espaço representa a solidez, o lado inerte e pesado, cercado. Do 

outro lado, o tempo, dinâmico e ativo. A conquista do espaço se dá através do tempo. É 

a velocidade do movimento que determina a dominação do espaço. “Graças a sua 

flexibilidade e expansividade recentemente adquiridas, o tempo moderno se tornou, 

antes e acima de tudo, a arma na conquista do espaço” (BAUMAN, 2001, p.16).  

Atualmente vivemos ou estamos adentrando um período social que reduz o tempo a 

nada ou quase nada e que descaracteriza o espaço, o território. Consumidores desta era 

não fazem alusão ao “mais tarde”, ao “próximo”, ao “distante”, já que o “agora” e o 

“momentâneo” são tidos como garantidos. Não afiançar o instantâneo significa não 

dialogar com os consumidores pós-modernos.  No que diz respeito ao espaço, este pode 

hoje ser atravessado, destituído de valor pela instantaneidade do tempo. As barreiras 

perderam significado, o progresso deixou de estar vinculado a território e a volatilidade 

das relações, sejam elas sociais, econômicas ou políticas, caracteriza a pós-

modernidade.  

O contraponto entre a fluidez e um novo tempo social é evidenciado por Rosseti (2005) 

quando assume que o tempo na pós-modernidade não é mais aquele o tempo linear, mas 

sim uma sucessão de eventos justapostos entre o passado, o presente e o futuro, ou 

simplesmente o agora. Nesse sentido, o autor considera que “O tempo, na cultura 

midiática, é virtual, complexo, às vezes com sobreposição de seus momentos, dinâmico 

e plural” (ROSSETTI, 2005, p.2). 

A importância da compreensão dessa dimensão do tempo presente, engolindo o passado 

e eliminando o futuro, incide em uma nova relação do sujeito com ele mesmo e com 

suas formas de habitar, aliás, pontuada por Maffesoli (1998) como presenteísmo , ou 

foco para viver o agora, o instante imediato, postergando um porvir. Essa nova 

ambiência insere tanto os consumidores como os produtores e mais especificamente 

suas práticas comunicacionais, voltadas cada vez mais para o uso e dependência das 

tecnologias promotoras da velocidade, do tempo presente, ou de um novo culto, tal qual: 
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O tempo é a nova religião da nossa era. Somos viciados em velocidade. 
A nova sociedade opera em tempo real. O que antes costumava levar 
três anos, e depois três meses, e depois três dias, e então três horas e 
então três minutos, agora leva três segundos – aproximando-se do zero. 
Na economia em tempo real os preços são estabelecidos a cada 
segundo, as empresas competem quanto à rapidez para desenvolver, 
fabricar e lançar produtos. No mundo em tempo real, vivemos ao vivo. 
Esta é a sociedade CNN, instantaneamente ligada via satélite onde quer 
que esteja a ação. É uma realidade de controle-remoto (NORDSTRÖM 
e RIDDERSTRALE, 2001, p.84-85). 

 
O efeito dessa aceleração é apontado como uma forma sutil de violência, contudo, a 

percepção sobre esse fenômeno pelos atores sociais não é tão simples, afinal, os seus 

impactos são sempre de caráter pessoal e o convívio com o crescente aporte tecnológico 

tem esmaecido sua forte interferência na criação e manutenção de uma nova 

cotidianidade.  

 

A velocidade é, incomparavelmente, a forma atual mais sutil da 
violência da técnica. Ela é a via pela qual esta (violência) se impõe e se 
enraíza com maior eficácia, sem, no entanto, deixar-se aprender como 
tal. Em outros termos, a violência da velocidade não se apresenta como 
violência. Não por outro motivo, pertence à categoria dos fenômenos 
invisíveis (TRIVINHO, 2007, p.92).  

 
Aqui reside o encontro desse novo habitar com a denominada cibercultura,  que 

pressupõe novas forma de agir e reagir a um contexto onde o humano e a máquina tem 

como ponto comum as soluções imediatas proporcionadas por técnicas  poderosas para 

garantir o aqui e o agora  em um simples toque de dedos, reunindo atores em interações 

que ignoram a distancia e o tempo.  

Estamos, assim, assistindo a era do imediato e do descartável como princípios. Para 

Bauman (2001), a morte do eterno traz consigo uma mudança cultural sem precedentes 

na história humana, uma rebelião, um marco decisivo na passagem do capitalismo 

pesado ao leve, da sociedade sólida à fluida. Este panorama único retrata a pós-

modernidade e é nele que as organizações procuram se estabelecer. No entanto, como o 

líquido e o fluido não são fixos e perdem a sua forma rapidamente, as possibilidades de 

permanência destas instituições, sem que sofram mutações, são praticamente nulas. As 

ações de derretimento que estes líquidos provocam alteram suas estruturas 

constantemente. Do mesmo modo que observamos um solo instável como “base” para 

estas instituições, também visualizamos identidades disformes e cambiantes para os 
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agentes, ou membros desta sociedade. Bauman (2007), metaforicamente, associa as 

identidades na pós-modernidade a crostas vulcânicas que vez ou outra endurecem sobre 

a lava, mas que, impossibilitadas de deterem o fluxo, derretem e se fundem novamente, 

antes de terem tempo para endurecerem e se fixarem. Assim, o sujeito pós-moderno não 

possui uma identidade fixa e estável, ao contrário, suas identidades são fragmentadas e 

abertas, em constante alternância. As identidades se tornaram “desvinculadas – 

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar 

livremente’” (HALL, 2000, p.75), assim como o ambiente onde elas habitam. Esta 

característica possibilita algo que em outros tempos não se via, a faculdade de 

selecionar e descartar identidades, o que, na pós-modernidade, garante liberdade 

individual, intrinsecamente relacionada ao papel de consumidor ativo, exigente e 

participativo. Neste cenário, a auto-identificação do sujeito por meio do uso dos objetos 

e suas relações com o simbólico modificam o mercado e suas estratégias de 

comunicação.   

 
“Em sociedades modernas e democráticas, onde não há superioridade de 
sangue nem títulos de nobreza, o consumo se torna uma área 
fundamental para instaurar e comunicar diferenças. Ante a relativa 
democratização produzida ao massificar-se o acesso aos produtos, a 
burguesia precisa de âmbitos separados das urgências da vida prática, 
onde os objetos sejam organizados – como nos museus – por suas 
afinidades estilísticas e não por sua utilidade.” (CANCLINI, 2008, p.36-
37) 

 

Portanto, estamos contextualizados em uma sociedade pós-moderna fluida e de 

consumo, que, envolta a múltiplas identidades, interpela seus membros basicamente 

como consumidores. Não estamos tratando aqui do consumo como forma de suprir 

necessidades, mas sim de realizar desejos. É preciso ressaltar que estamos em uma era 

de excesso de bens materiais, um momento social em que a humanidade é pouco 

persuadida ou fascinada pelo valor funcional dos produtos. Sabemos que a utilidade dos 

mesmos não pode ser ignorada, amamos a comodidade que eles nos oferecem, mas sua 

presença já está tão inabalável, firme, consolidada em nossas vidas que o consumo não é 

mais definido pela funcionalidade dos bens. Queremos dizer, aqui, que a demasia de 

bens materiais provavelmente tenha gerado uma certa exaustão e que os consumidores 

desta era anseiam por outras formas não materiais. Jensen (1999) afirma que a 

sociedade na qual estamos adentrando (ou já adentramos) não descartará aos benefícios 

conquistados durante toda a trajetória do homem, porém, os valores predominantes 
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dessa sociedade, a qual ele denomina Sociedade dos Sonhos, o que para nós é mais uma 

nomenclatura para sociedade pós-moderna, são outros.  

Na Sociedade dos Sonhos, proposta pelo autor, nossas necessidades materiais não 

tenderiam a ser reduzidas, no entanto, o aspecto material receberia menos atenção. As 

histórias e o valor emocional que os bens materiais agregam seriam mais sedutores 

nessa nova sociedade que o valor do produto em si. Ao descrever o que Lipovetsky 

(2004) nomeia de tempos hipermodernos, o autor afirma que o vazio do consumidor 

moderno preenchido pelos objetos adquiridos é, na verdade, preenchido por algo 

imaterial que acompanha tais objetos. 

 
Na verdade, o que nutre a escala consumista é indubitavelmente tanto a 
angústia existencial quanto o prazer associado às mudanças, o desejo de 
intensificar e reintensificar o cotidiano. Talvez esteja aí o desejo 
fundamental do consumidor hipermoderno; renovar sua vivência do 
tempo, revivificá-la por meio das novidades que se oferecem como 
simulacros de aventura. (LIPOVETSKY, 2004, p.79) 

 

Baseando-nos nesta premissa, as estratégias utilizadas para a comunicação de mercado 

estariam voltadas à divulgação de valores simbólicos relacionados ao intangível e não 

mais ao produto em si e suas características funcionais. Ao estabelecermos uma relação 

entre as carências4 humanas e aquilo que é ofertado, percebemos que em uma sociedade 

caracterizada pela demasia de produtos com traços funcionais parecidos, os holofotes se 

voltam ao intangível. Assim, os consumidores pós-modernos não estariam em busca de 

saciar suas carências materiais, mais iriam, sim, em busca do prazer. Definir 

conceitualmente o vocábulo prazer é extremamente complexo. Ficaremos com o 

conceito de Campbell (2001) ao contrastar carência e prazer. Para ele, este último não se 

caracteriza como um estado do ser, mas sim como a qualidade da experiência 

experimentada por ele. Portanto, “o prazer é uma palavra usada para identificar nossa 

reação favorável a certos padrões de sensação” (CAMPBELL, 2001, p.90). O prazer 

seria, desse modo, a reação favorável a certos estímulos. A partir desta definição, não é 

possível relacionar diretamente os objetos ao prazer. Objetos possuem utilidades 

funcionais e são capazes de proporcionar satisfação. Prazer seria proporcionado pelos 

                                                
4 Carência é tida como um estado de privação do ser, em que falta a ele algo necessário à manutenção de 
uma dada condição de existência, o que leva o ser à busca por remediar esta falta e por restabelecer o 
equilíbrio original.  (CAMPBELL, 2001) 
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estímulos que acompanham estes objetos simbolicamente e estrategicamente 

construídos por meio de uma comunicação adequada.   

Chegamos, então, a um cenário pós-moderno onde a prática do consumo se refere muito 

mais a um comportamento hedonista do que propriamente à busca pela satisfação de 

carências. Portanto, o espírito do consumidor moderno (ou pós-moderno) é tudo, menos 

materialista. (IBID., p.131) Para este autor, seria um erro caracterizar o consumidor 

pós-moderno como alguém que deseja insaciavelmente a obtenção de mais e mais 

objetos. Para entender a engrenagem que impulsiona o consumismo pós-moderno é 

necessária a compreensão sobre o que impele os consumidores a quererem estes bens de 

consumo. Sua maior motivação é o desejo por experiências e sensações. O desafio que a 

pós-modernidade impõe à comunicação de mercado está primordialmente em aflorar o 

desejo do consumidor, “...toma tempo, esforço e considerável gasto despertar o desejo, 

levá-lo à temperatura requerida e canalizá-lo na direção certa” (BAUMAN, 2001, p. 

88).  “Querer” o intangível mantém a qualidade do sonho e seria, então, o que Bauman 

classifica de substância gasosa, fazendo a alusão à fluidez da sociedade pós-moderna, o 

mais poderoso estimulante para manter a sociedade de consumo.  

 

1.1 Narrativas como estratégias para persuadir o consumidor pós-moderno 
 

Partamos de uma contextualização social de extrema relevância para situar as narrativas 

nomeadas storytelling por Salmon (2008) antes de voltarmos nossas atenções ao 

entendimento das mesmas. Como já exposto anteriormente, o ambiente no qual estas 

narrativas são construídas é constituído por um solo movediço que assenta a sociedade 

pós-moderna. Assim, os grandes relatos, as histórias que nos ajudam a formar nossas 

identidades, normalmente de origem política e religiosa, estão em constante erosão. Este 

desgaste ocorre, primordialmente, em consequência do enfraquecimento dos vínculos 

com as grandes instituições, como a igreja e a família. As transformações, no que se 

refere a questões temporais e espaciais, abalam o poder das tradições. A aldeia, o bairro 

ou o vilarejo eram o cenário onde as histórias de vida eram protagonizadas, similares e 

pré-definidas, herdadas por cada nova geração. Hoje, a fonte que nutre a nossa sede por 

histórias se concentra em nosso círculo social e, principalmente, nos meios de 

comunicação. Eles que nos disponibilizam uma infinidade de narrativas que nos 

auxiliam na superação de conflitos emocionais e suprem a nossa necessidade de 

construir o nosso próprio relato de vida.  
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O apelo aos sentidos e às emoções, através das narrativas, parece ser um instrumento 

poderoso.  Observamos que o pensamento narrativo se propagou em todos os campos e 

âmbitos sociais. “Historiadores, juristas, físicos, economistas e psicólogos han 

descubierto el poder que tienen las historias para construir una realidad5” (Salmon, 

2008, p.32). As histórias se tornaram tão convincentes e atrativas na atual sociedade que 

têm substituído a informação e os argumentos racionais simplesmente porque a carga 

emocional presente nas narrativas capta melhor a nossa atenção, escassa em dias pós-

modernos.  

 
“Stories and tales speak directly to the heart rather than the brain – so 
went the overall theory. In a century when society is marked by science 
and rationalism, by analysis and pragmatism, where symbol analysts 
hold the highest position of society – this is precisely where the 
emotions, the stories and narratives, the value all return to scene. The 
term Dream Society suggests itself. The market for dreams would 
gradually exceed the market for information-based reality. The market 
for feelings would eclipse the market for tangible products” (JENSEN, 
1999, p.4)6 
 
 

Muitos já perceberam o poder de persuasão e os efeitos reais dos relatos, caracterizando 

um período que pode ser denominado de imperialismo narrativo. Em outras palavras, 

podemos dizer que a Sociedade Pós-moderna, ou dos Sonhos, marca o fim da 

dominação do material. A matéria bruta se relaciona com o real; na sociedade dos 

sonhos, o poder de provocar sugestões e fantasias está sublimado. Muito se fala sobre 

gestão do capital emocional ao expor um novo jogo que rege a competitividade do 

mercado, o dos intangíveis. A emoção, que por muito tempo foi vista como contrária à 

razão e até empecilho para o desenvolvimento da racionalidade humana, passou a ser 

tratada como elemento fundamental da conduta humana. Assim, no jogo do intangível, 

o conhecimento se alia à emoção como componente a ser gerido pelas organizações 

(Pérez, 2008).    

                                                
5 Historiadores, juristas, físicos, economistas e psicólogos descobriram o poder que têm as histórias para 
construir uma realidade. (Tradução própria) 
 
6 Histórias e contos falam diretamente ao coração ao invés de falarem ao cérebro. Daí vem toda a teoria. 
Em um século no qual a sociedade é marcada pela ciência e pela razão, através de análises e 
pragmatismo, onde símbolos analíticos estão nas posições mais altas na sociedade - é aqui, precisamente, 
onde as emoções, as histórias e narrativas, os valores todos retomam a cena. O termo sociedade dos 
sonhos fala por si só. O mercado dos sonhos gradualmente toma o lugar do mercado da informação 
baseado na realidade. O mercado dos sentimentos surge no lugar do mercado por produtos tangíveis. 
(Tradução própria) 
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Percebemos que as funções e objetivos destas narrativas (denominadas storytellings por 

Salmon) são bastante definidos e estrategicamente pensados. Entendemos, assim, por 

storytelling as narrativas com funções persuasivas e não com o objetivo primordial de 

informar um conteúdo, mas de comunicar uma ideologia, uma marca. Na sociedade dos 

sonhos, em que as histórias e contos ganham maior valor, uma história bem contada e 

construída com o intuito primeiro de persuadir garantiria poder ao narrador e seria uma 

eficiente arma para seduzir o consumidor pós-moderno, personagem primacial deste 

cenário.  

Tratemos, então, mais acuradamente do consumidor pós-moderno. Vimos, até então, em 

que contexto ele está inserido e partimos da premissa de que ele seja, hoje, mais 

fascinado por valores simbólicos e intangíveis que o envolva emocionalmente do que 

por bens matérias de consumo, relacionados ao funcional e ao tangível.  Entretanto, 

algumas características devem ser apontadas aqui para elucidar quem ele é e que papel 

exerce como consumidor.   

Nas últimas décadas temos sido bombardeados diariamente por mensagens, provindos 

de inúmeros veículos de comunicação midiática. Essa avalanche de informações, muitas 

delas indesejadas, não para de crescer. Fomos, naturalmente, tornando-nos menos 

vulneráveis a elas. Ken Sacharin (2001) compara o mercado atual a um lugar 

movimentado e barulhento, onde as mensagens chocam-se umas às outras e precisam 

lutar bravamente para chamar a atenção do consumidor.    

 
“Imagine entering a crowded room – a giant, noisy, unruly millennial 
New Year’s Eve party, say, in a city where you are alone and a stranger 
– and trying to get attention. The noise is deafening. There are hundreds 
of people milling about. Most are already clustered into tight convivial 
cliques. No one is waiting to say hello and welcome you. Instead, 
everyone else is already happily engaged in conversations. This is not 
unlike the challenge faced by our brands as we send them off into the 
market place.” (Sacharin, 2001, p.45)7   
 
 

A situação descrita pelo autor nos faz pensar que, no atual contexto do mercado, as 

mensagens midiáticas podem ser consideradas poluição ou ruído. Assim, o excesso de 

                                                
7 Imagine entrar em um lugar movimentado – uma festa de ano novo em virada de milênio gigante, 
barulhenta, desregrada, e em uma cidade desconhecida onde você está sozinho – e tentar conseguir 
atenção. O barulho é ensurdecedor. Há centenas de pessoas se movimentando. A maioria está em grupos 
impermeáveis. Ninguém está esperando para te cumprimentar e te dar boas vindas. Ao contrário, todas as 
outras pessoas já estão felizes envolvidos em conversas. Esta situação não é diferente do desafio 
enfrentado pelas marcas quando inseridas no mercado. (tradução própria)   
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informação nos leva à exaustão; já não mais prestamos atenção em grande parte destas 

mensagens. A defesa do consumidor a essa poluição é, muitas vezes, a rejeição. 

Bloqueamos, paramos de responder, apagamos e-mails não lidos, tornamo-nos mais 

imunes a elas.  

Frente a este panorama, é necessário que ressaltemos a importância das tecnologias da 

comunicação. A internet pode assertivamente ser considerada a grande pivô e suporte de 

boa parte destas mensagens. Por meio desta tecnologia, a fonte produtora das 

mensagens que recebemos se diversificou sobremaneira. Provavelmente, não tenhamos 

presenciado um acesso tão grande ao conteúdo produzido por pessoas comuns como 

hoje através da internet. Histórias de vidas, textos científicos ou vídeos para 

entretenimento estão disponíveis a uma numerosa plateia, praticamente isenta de 

barreiras geográficas. A velocidade de interação garantida por essa mídia cria espaços 

virtuais nos quais seus usuários possuem liberdade para produzir e alimentar a rede que 

cresce infinitamente.  

 
The Internet is the most important medium since the printing press. It 
subsumes all that has come before and is, in the most fundamental way, 
transformative. When anyone can be a writer, in the largest sense and 
for a global audience, many of us will be. The Net is overturning so 
many of the things we’ve assumed about media and business models 
that we can scarcely keep up with the changes; it’s difficult to maintain 
perspective amid the shift from a top-down hierarchy to something 
vastly more democratic and, yes, messy. But we have to try and making 
our own news nowhere is that more essential than in that oldest form of 
information: the news. (GILLMOR, 2004, p.237)8 
 

 
A internet, então, abriria as portas para as mudanças de paradigmas da comunicação top 

down, em que a mensagem era produzida exclusivamente pelo emissor (top) e 

transmitida para o receptor (down). Esta característica não apenas contribui para a 

disseminação incessante de histórias, mas, principalmente, possibilita ao consumidor 

uma participação muito mais direta na no processo comunicacional, garantindo muito 

mais poder a ele.  

                                                
8 A internet é o mais importante meio desde a imprensa escrita. Ela inclui tudo o que veio antes e é, da 
forma mais fundamental, transformadora. Quando qualquer um pode ser um escritor, no sentido mais 
amplo e para uma platéia global, muitos de nós seremos. A rede está fragmentando muitas das coisas que 
nós assumimos como mídia e modelos de negócios e nós dificilmente conseguimos nos manter 
atualizados com as mudanças; é difícil manter uma perspectiva em relação ao deslocamento da hierarquia 
top down para alguma coisa vastamente mais democrática e, sim, bagunçada. Mas nós temos que tentar e 
fazer nossas próprias notícias já que nenhum lugar é mais essencial do que a forma mais antiga de 
informação: a notícia. (tradução nossa)     
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O acesso quase ilimitado à informação e uma gama quase que imensurável de opções no 

mercado também nos tornou mais exigentes, seletos e críticos. No passado, o 

consumidor não encontrava facilmente a informação desejada antes de tomar uma 

decisão de compra. Com o surgimento da internet, consumidores passaram a conhecer 

melhor os produtos antes da compra. O acesso à informação passou o controle para as 

mãos do consumidor no processo de compra. Assim, o relacionamento do consumidor 

pós-moderno com as marcas disponíveis no mercado depende dele, “We want choices 

tailored Just for us. We’ll decide whether we’re going to have a brand relationship or 

not, and we‘ll determine the terms”. (Sacharin, 2001, p.37) 9   

A redefinição do mercado muda o jogo. Se voltarmos aos valores simbólicos e aos 

storytellings como estratégias de persuasão e sedução capazes de despertar o desejo do 

consumidor desta era, é possível observar que tais valores não são simplesmente 

agregados às mercadorias e aceitos pelo consumidor. Eles, certamente, são armas 

poderosas para conquistar a atenção do consumidor, não penetram no campo do 

racional, mas sim no das nossas emoções. No entanto, somos nós que percebemos, 

sentimos e experimentamos, ou não, o intangível que se pretende comunicar. “É a 

marca, seus valores e o que eles significam para o indivíduo, que constitui a principal 

força motriz por trás dessa enorme demanda.” (Austin & Aitchison, 2002, p.32).  

 

1.2 A expressão do consumidor assegurada pela tecnologia 

 

Os mecanismos tecno-sociais em curso na sociedade contemporânea possibilitam uma 

relação mais próxima, contínua e dinâmica dos consumidores da atualidade que 

transitam em meio a fluxos multidirecionais de comunicação e compartilham de forma 

espontânea, dialógica e contributiva suas impressões e opiniões acerca do que lhes 

interessa, incluindo aqui as marcas e imagens corporativas. Neste contexto, a 

comunicação de caráter invasiva pensada como um dardo a ser arremessado em um 

determinado alvo passaria a ser rejeitada e ineficiente por contrapor-se à realidade de 

um público que considera o diálogo e o relacionamento fundamentais para uma nova 

prática comunicativa com o mercado. 

                                                
9 Nós queremos opções adaptadas para nós. Nós decidiremos se vamos ou não estabelecer uma relação 
com uma marca, e nós determinaremos os termos desta relação.  
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Diante deste cenário, entender como se dá o elo social cujas conexões são garantidas 

pelas novas tecnologias seria essencial para melhor visualizar a comunicação de 

mercado adequada ao consumidor contemporâneo, envolto por um forte e consistente 

relacionamento social no sentido quantitativo que, apoiado em tecnologias como as de 

telecomunicações, estão aptos a, “em qualquer parte, a qualquer momento em qualquer 

lugar [...] acessar milhões de seus mais íntimos desconhecidos virtuais“ (JAFFE, 2008, 

p.32).  Este relacionamento com os mais íntimos desconhecidos é motivado pelo fácil 

intercâmbio de informações relativas a interesses comuns, compartilhamento de 

impressões, opiniões e, acima de tudo, a validação de posições sobre um tema qualquer. 

Podemos afirmar, assim, que o acesso à tecnologia, realidade para uma parte 

considerável da população mundial, associada à pré-disposição para socializar histórias, 

gostos, preferências, opiniões e frustrações seriam os responsáveis pela alteração 

ambiental no sentido de organizar a vida pessoal e reestruturar o discurso social em 

múltiplos espaços, dando origem a comunidades reais e virtuais. A transformação mais 

relevante neste processo é o fim do consumidor sem voz, sem rosto, sem sentimentos e 

sem percepções. Hoje, ele fala, apresenta-se, verbaliza seus sentimentos e compartilha 

suas impressões e, paradoxalmente, não prestar atenção naquilo que o consumidor está 

expressando seria uma forma de ignorá-lo e rejeitar qualquer possível diálogo.  

Esta visível mudança foi diagnosticada por Henry Jenkins (2008) em seu livro “Cultura 

da convergência”, no qual o autor apresenta o contraste entre a cultura participativa e a 

passividade dos espectadores dos meios massivos. Aliás, ele afirma que o fenômeno da 

convergência não ocorre a partir do aporte tecnológico inserido em aparelhos, mas 

“ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 

com outros”. O autor ainda pondera: “neste livro, exploro como a produção coletiva de 

significados, na cultura popular, está começando a mudar o funcionamento das 

religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade e mesmo do setor 

militar” (JENKIS, 2008, p.28). Estas ponderações vão à contramão de um 

determinismo tecnológico que exalta as novas tecnologias como responsáveis pela 

transformação social em andamento na sociedade pós-moderna no que diz respeito às 

novas formas de comunicação, nas mais variadas esferas. Obviamente, elas não podem 

ser desconsideradas, já que são os instrumentos necessários que possibilitam essa 

comunicação, mas a ânsia do consumidor pós-moderno por participar ativamente como 

agente comunicacional, sob o ponto de vista cultural, seria a grande mola propulsora de 

tal transformação.   
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A recolocação do consumidor como agente ativo encontra eco na chamada economia 

afetiva e no marketing experimental, em que o consumidor é tratado como um ator 

principal, comprometido emocionalmente e que verbaliza suas impressões junto ao seu 

universo de relacionamento. O segredo, portanto, está na inversão de uma postura 

consagrada na comunicação de mercado que sempre foi em busca de impressionar o 

consumidor, termo usado no sentido de gerar impressões, mesmo diante da contínua 

carência da atenção do consumidor contemporâneo que, ao ser bombardeado por 

informações não solicitadas ou desejadas, torna-se naturalmente impermeável aos 

apelos invasivos que tentam impressioná-lo.                                                        

Esta inversão pode ser sentida e pressentida na seguinte afirmação:  

 

À medida que os anunciantes perderem a capacidade de invadir 
o lar e a mente dos consumidores, serão obrigados a aguardar 
um convite. Isso significa que os anunciantes têm de apreender 
que tipos de conteúdo publicitário os clientes estarão realmente 
dispostos a procurar e receber (Donaton; Scott apud JENKIS, 
2008, p.100) 

 

Em meio a esta constatação, surge então a proposta de substituir a cultura do 

impressionar por uma palavra que traduz uma nova cultura de relacionamento do 

consumidor com a mídia, ou seja, “expressão”. O consumidor tenderia a valorizar sua 

capacidade de expressão. Este conceito surgiu em meio a um programa de estudos de 

mídia comparada do MIT, que evidenciou o consumidor como centro do processo e 

explicou que esses consumidores não estão apenas assistindo ou consumindo as mídias, 

estão articulando entre seus pares, melhor dito, compartilhando entre si seus conteúdos 

através de listas de discussão, recomendações de produtos ou serviços a amigos ou 

mesmo, parodiando comerciais que circulam pela internet. “A expressão pode ser vista 

como um investimento na marca, e não simplesmente uma exposição a ela” (JENKIS, 

2008, p.101). Naturalmente, o consumidor sempre compartilhou suas impressões, 

expressando seus sentimentos, preferências e frustrações, no entanto, este 

compartilhamento estava limitado aos pares mais próximos fisicamente, restrito a um 

espaço e a um tempo determinado e finito. A grande mudança proporcionada 

tecnicamente pelos novos meios e construída pelo interesse dos consumidores em 

difundir este compartilhamento está na expansão imensurável do espaço e no paradoxo 

temporal. Paradoxo no sentido de que a velocidade a qual mensagens são 
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disponibilizadas na rede foi reduzida a quase nada e, por outro lado, elas permanecem 

na rede e podem ser acessadas a qualquer hora, em qualquer tempo.    

A percepção de que os profissionais de comunicação com o mercado começam a chegar 

a um denominador comum e que este denominador está na substituição das impressões 

por maior espaço às expressões do consumidor, insere a premissa de que as transações 

individuais passam, agora, pela inevitável somatória das interações com o cliente, 

reconhecendo-o como um ser social, dotado de uma ampla rede de opiniões, interações, 

volições e manifestações que incidem na reputação das marcas e imagens corporativas, 

construídas coletivamente e não apenas pelo o que as empresas dizem ou mesmo 

acreditam.   

Estamos diante de um movimento de desmassificação e de tribalização, no qual, a cada 

momento, nos deparamos com a comprovação de uma nova organização social, uma 

mescla da sociedade “real” com a sociedade digital, online, ou, ainda, virtual, 

lembrando que em ambas as esferas, seus agentes são os mesmos atores sociais, ou 

melhor, atores tecno-sociais, porém com posturas e modos de se relacionar distintos. Ao 

enfatizar que estamos tratando do mesmo consumidor movimentando-se entre os 

mundos reais e virtuais, ressaltamos também que ao interagir em diferentes mundos o 

consumidor se comporta de modos diferentes, absorvendo aquilo que lhe interessa de 

cada um. Para melhor entender este fenômeno, exporemos aqui o conceito de 

consumidor centauro (WIND, 2003). Trata-se do consumidor que transita entre o online 

e o offline, capaz de utilizar as novas tecnologia e selecionar aquilo que facilita a sua 

vida, ignorando aquilo que não lhe interessa. É ele quem escolhe quando e como 

interagir.      

O que nos parece significativo ao expor tais comportamentos sociais, facilitados pelos 

novos meios de comunicação, é o reconhecimento das possibilidades de intervenção no 

jogo do poder e o resgate do cidadão através de uma sociedade em rede. Tais 

possibilidades foram apresentadas por Javier Cremades (2007) quando o autor evidencia 

uma significativa inversão em relação ao resgate da voz do público, do diálogo entre 

público e os meios e do público com outros públicos. Esta nova realidade tem 

proporcionado e ainda irá proporcionar significativas mudanças junto às organizações 

que precisam aprender a se relacionar com estes novos parceiros ou jogadores. A 

começar pela adequação de seus fluxos comunicacionais: de um para muitos, mas 

também de um para poucos e, finalmente, de um para um. Isso tudo com uma visão 

clara do fator transparência como condição básica para a sobrevivência na rede, espaço 
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de realização do micropoder do cidadão.  

A diferença visível neste processo é a efetiva participação do consumidor diante de uma 

nova cultura de consumo dos meios. O que se sobressai neste contexto é o participar.  A 

Web torna-se o território ideal para esta legítima prática, bem como sua real percepção 

de pertença junto a sua tribo. Para Seth Godin (2008), em seu livro “Tribes: we need 

you to lead us”, fica evidenciado que o consumidor contemporâneo é um ser relacional. 

Ele transita por várias tribos compostas por interesses distintos, mas movidas por 

integrantes que compartilham interesses comuns, ou interesses mútuos seja em “pools” 

(recursos), em “Webs” (as redes sociais), ou, ainda, em “Hubs” (nós de alta 

convergência nas redes), ou seja, figuras expressivas e de confiança (leards). O 

importante nesta nova dinâmica comunicacional é que o consumidor contemporâneo 

exerce o controle (poder) de relacionar-se de forma individual e, certamente, prefere 

estar conectado com outros consumidores do que com empresas. Portanto, as 

comunidades existem para atender às comunidades e não às empresas. A relação de 

confiança estabelecida entre consumidores e consumidores não se aplica à relação 

estabelecida entre consumidores e empresas. É nítido que com o acesso quase que total 

às opiniões de outros consumidores, disponíveis na internet, o que chamamos de review 

(avaliação), o consumidor opta, mais e mais por consultar e confiar nestas opiniões e 

críticas antes de tomar algumas decisões de compra. 

Estaríamos lidando com o consumidor relacional, ou social, um fenômeno que modifica 

a morfologia do mercado. Logicamente que, a esta altura, podemos sentir a fragilidade 

do composto de marketing trabalhado nos moldes convencionais e atrelado a uma 

gestão centralizadora e fechada em seus objetivos considerando apenas o repasse de 

informações e não a comunicação no sentido clássico de fazer comum e compartilhar, 

algo que é mais próximo do momento atual, no qual a tendência é se relacionar com os 

consumidores, com suas tribos e com seus leards, cuja confiança e credibilidade 

garantem os tão importantes “interesses mútuos”. Neste contexto, observamos não um 

processo persuasivo, mas um relacionamento constante entre os atores tecno-sociais, 

apoiados em aportes tecnológicos e envolvidos por uma nova cultura da convergência 

de saberes, contribuições e participações mais efetivas sobre produtos, serviços e 

marcas. 
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