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RESUMO 

 

O surgimento da Web 2.0 demarcou uma transformação radical no uso da web, na medida em que 

permitiu aos usuários passarem de meros consumidores a também produtores de conteúdo, assim 

como lhes concedeu um maior controle sobre os conteúdos que acessam.  Com isso, diversas 

plataformas de conteúdo livre surgiram e conquistaram rápida adesão em todo o mundo. Estas 

plataformas (como redes sociais, sites de compartilhamento de vídeo e blogs) logo passaram a ser 

buscadas por publicitários como solução para o franco declínio em que se encontravam suas técnicas 

tradicionais de anúncio na internet devido ao seu caráter aversivo para os usuários. Todavia, a fim de 

conquistar a atenção dos internautas sem que os anúncios fossem percebidos enquanto tais, os 

publicitários passaram a buscar técnicas não-intrusivas de marketing, como o marketing invisível, o 

marketing de guerrilha e a publicidade nativa.  A publicidade passa, assim, a invadir e se confundir 

com o próprio conteúdo veiculado nessas plataformas, a partir de contratos comerciais com os 

autores desses conteúdos, que nem sempre são revelados ao público. Em face disso, este estudo 

procurou investigar a transformação de um tipo dessas plataformas – os blogs – deă “livres”ă para 

“comerciais”. Mais especificamente, consistiu em uma pesquisa qualitativa, de natureza teórico-

empírica e que adotou como referencial teórico a Escola de Frankfurt, a fim de investigar 

manifestações da racionalidade instrumental em blogs patrocinados. Utilizando como técnica a 

pesquisa documental e partindo principalmente da contribuição de autores como Adorno, 

Horkheimer e Marcuse, foi estudada a atualidade de alguns conceitos como razão instrumental, 

indústria cultural e homem unidimensional, tendo como horizonte as formas contemporâneas de 

dominação, que cada vez mais se apresentam como gratificação, sendo, desse modo, imperceptíveis e 

mesmo desejadas pelos indivíduos. Os blogs patrocinados, ao enganarem seus seguidores omitindo a 

natureza comercial de algumas de suas publicações, reproduzem esse processo mistificador, que vai 

de encontro ao propósito do esclarecimento, que é o de emancipar os homens de qualquer forma de 

dominação. Esta pesquisa constatou que a razão instrumental se manifesta de diversas maneiras nos 

blogsăpatrocinados,ădesdeăaă“venda”ădaăaudiênciaăparaăosăpatrocinadores e da reformulação estética 

dos blogs e das publicações até a utilização de técnicas sutis de persuasão para induzir os visitantes 

dos blogs ao consumo dos produtos escolhidos pelos anunciantes. Essa persuasão, todavia, se dá 

mantendo-se a impressão de autonomia da escolha do usuário, que ignora o estratagema arquitetado 

para o seu convencimento, de modo que a subjetividade continua a ser utilizada como um 

instrumento para a consecução dos fins da publicidade. 

Palavras-chave: Razão instrumental; indústria cultural; publicidade, blogs 

 



 

ABSTRACT 

The outbreak of Web 2.0 delimited a radical transformation in the use of the web, as it enabled the 

users’ăpassageă fromămereă consumersăofă contentă toă alsoăproducers,ă asăwellă asăgrantedă them greater 

control over the contents they accessed. That was followed by the birth of several free content 

platforms, which quickly gained acceptance by users all over the world. Those platforms (such as 

social networks, video sharing websites and blogs) soon started to be sought by advertisers as an 

answer to the declining trend in which their traditional promotion techniques found themselves due to 

theirăunwantednessăbyăusers.ăHowever,ăinătheirăpurposeătoăgetăinternetăusers’ăattentionăwithoutătheiră

ads being spotted as such, advertisers started to seek nonintrusive marketing techniques, such as 

invisible marketing, guerrilla marketing and native advertising. Advertising then starts to invade and 

blend itself with the very content displayed in those platforms, by means of commercial contracts 

with the authors of that content, which is not always disclosed to their audience. This study aimed to 

investigate the transformation of one kind of those platforms – namely, blogs – fromă “free”ă into 

commercial platforms. More specifically, it consisted in a qualitative research, both theoretical and 

empirical, whose theoretical framework of reference was the School of Frankfurt, and sought to 

investigate manifestations of the instrumental rationality in sponsored blogs. Using documentary 

research as technique and building on the contribution of authors such as Adorno, Horkheimer and 

Marcuse, this research studied the presentness of some concepts such as “instrumental rationality”, 

“culture industry” and “one-dimensional man”, considering contemporary forms of domination, 

which increasingly present themselves as gratification, thus being imperceptible or even desired by 

individuals. Sponsored blogs, when deceiving their followers by omitting the commercial nature of 

some of their posts, reproduce this mystificatory process, which is opposed to the purpose of 

enlightenment, that is, of emancipation of men from any form of domination. This research verified 

thatăinstrumentalărationalityămanifestedăitselfăinăseveralăwaysăinăsponsoredăblogs,ăsinceătheă“selling”ă

of the audience to sponsors and the aesthetic reformulation of blogs and posts to the usage of subtle 

persuasion techniques to induce the visitors of blogs to consume wares which were chosen by the 

advertisers. This persuasion, however, takes place while keeping the impression of autonomy of 

choice by the users, who ignores the stratagem plotted to convince them, so that subjectivity is still 

used as an instrument by advertising to accomplish its goals.  

Keywords: Instrumental rationality; Culture Industry; advertising; blogs 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A internet tem adquirido inequívoca preponderância no uso das mídias nos últimos 

anos. Um número crescente de atividades tem se tornado disponível no meio virtual, 

paralelamente a uma também crescente demanda por esse tipo de facilidade por parte dos 

usuários da internet. Estar conectado tornou-se de tal forma vital para a vida social que a não-

participação nesse meio parece equivaler, muitas vezes, à própria não-existência, como teria 

dito Debord (2005) a respeito da nossa sociedade cada vez mais espetacularizada. A aparente 

inescapabilidade desse processo se funda no mesmo princípio que se aplica ao consumo: a 

vida em sociedade se torna tão dependente dessas atividades e as alternativas, tão restritas, 

que parece não restar escolha senão aderir a elas. Nesse contexto, as atividades possibilitadas 

pela internet encontram-se em contínua expansão e diversificação, ocupando uma parte 

considerável do tempo dos indivíduos na contemporaneidade. 

Tamanha preponderância da internet na vida das pessoas dificilmente seria imaginável 

sem uma transição decisiva ocorrida nessa rede que se iniciou por volta da virada do milênio. 

Se, em um primeiro momento, a internet era pautada pela produção unidirecional do conteúdo 

virtual, em que o usuário ocupava apenas o lugar de receptor/consumidor (a chamada Web 

1.0), o que vem se consolidando desde esse período, de forma crescente, é um modelo em que 

o usuário é não apenas consumidor de conteúdo, mas também um potencial produtor. Trata-se 

da chamada Web 2.0, um modelo que tem permitido a proliferação de plataformas virtuais de 

conteúdoă “livre”ă (comoă blogs,ă redesă deă compartilhamentoă deă músicasă eă redesă sociais),ă

conferindo ao usuário um crescente protagonismo nesses espaços, assim como a possibilidade 

de uma interação direta entre esses usuários e empresas (e não apenas a mera recepção passiva 

do conteúdo produzido por estas, que caracterizava a Web 1.0). 

Durante alguns anos, a Web 2.0 funcionou sem maiores interferências de interesses 

externos (a não ser quando questões legais se aplicavam, como no caso de redes de 

compartilhamento de músicas). Dentro dos limites das ferramentas proporcionadas pelas 

referidas plataformas, havia uma relativa liberdade de conteúdo, que era definido pelos 

próprios usuários-autores. As primeiras publicidades que surgiram nessas plataformas, 

sobretudo em blogs, eram na forma de banners: anúncios destacados, posicionados em um 

determinado ponto da página, que são claramente reconhecíveis como anúncios, e que 

continuam sendo utilizados em diversas plataformas da internet. Isso representou um primeiro 
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movimento de uma empreitada que se tornaria muito mais incisiva e sofisticada. Com o 

declínio da Web 1.0, as empresas perderam muito do poder de determinação do conteúdo 

virtual (na medida emă queă plataformasă deă conteúdoă “livre”ă cresciamă exponencialmenteă eă

conquistavam a preferência dos internautas), não restando-lhes outra alternativa senão 

ingressar, de alguma forma, na Web 2.0. A publicidade, então, dá um novo passo: diante do 

declínio de estratégias tradicionais de marketing e da maior autonomia dos usuários da 

internet na determinação e eleição dos conteúdos, ela se adapta a essa nova realidade. Não 

maisăapenasăinserindoăanúnciosănasăpáginasădeăconteúdoă“livre”,ămasăconfundindo-se com o 

próprio conteúdo dessas páginas, omitindo, sempre que possível, seu próprio caráter de 

publicidade (isso ocorre, principalmente, em plataformas como o YouTube e blogs).  

Esse fenômeno chama a atenção pelo fato de a publicidade aparentemente ocultar seus 

reais interesses e adotar técnicas mais sutis, o que ressoa com alguns princípios da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt  e dos estudos da sociedade de consumo. Por que, afinal, a 

publicidade opta por não se revelar enquanto tal, e quais relações isso teria com um contexto 

social e histórico mais amplo (sobretudo no que concerne à atual fase do capitalismo e à 

sociedade de consumo)? E, principalmente: quais as implicações subjetivas da adoção desse 

tipo de estratégia pela publicidade? São essas algumas das questões que motivam este estudo, 

que se interessa por investigar as estratégias publicitárias na Web 2.0 que se mesclam com o 

conteúdoădasăplataformasăditasă“livres”.ăMais especificamente, essa investigação se dará sobre 

blogs de moda patrocinados voltados para o público feminino (embora, em muitos momentos, 

a discussão se dê em torno de blogueiros em geral), cujas autoras – que têm um grande 

número de seguidores e acessos em seus blogs – recebem algum tipo de benefício de 

empresas para veicularem sua marca ou seus produtos nos seus conteúdos, sem que 

necessariamente revelem que isso faz parte de um contrato. 

Aă“liberdade”ădosăconteúdosădaăWebă2.0ătorna-se, então, questionável, uma vez que as 

referidas estratégias publicitárias representam a inserção de uma lógica estrangeira nesses 

conteúdos, que perdem em autonomia em favor de uma heteronomia. Assim, podemos nos 

questionară seă aă maioră “independência”ă dosă usuáriosă significou a abolição dos interesses 

lucrativos na Web 2.0, como poderia parecer em um primeiro momento, ou se, na verdade, 

não redundou apenas em uma maior sofisticação das estratégias de marketing, na medida em 

que os negócios veiculados são travestidos de uma roupagem mais amigável e atraente. Os 

conteúdos que antes eram tidos como livres, e livremente eleitos pelos usuários da internet 

passam a compor um negócio, sem que esses usuários estejam sempre advertidos disso. Essa 
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expansão da lógica produtiva para a esfera do lazer, do entretenimento e das produções 

“populares”ăpõeăemăevidênciaăalgunsăconceitosăfrankfurtianos,ăcomoăoădeă“IndústriaăCultural”ă

eă“RazãoăInstrumental”, assim como a discussão sobre as formas de dominação na cultura no 

contexto do capitalismo contemporâneo. 

Este estudo, portanto, consiste em uma análise frankfurtiana da inserção de formas 

não-explícitas de publicidade em blogs, a partir da discussão acerca de alguns conceitos 

pertinentes à Teoria Crítica e de alguns teóricos contemporâneos que tematizam essa questão, 

com vistas a investigar as manifestações da racionalidade instrumental contemporânea em 

blogs, considerando as estratégias de marketing utilizadas nessas plataformas. Em termos 

específicos, objetiva-se (1) apontar, como já anunciado pelos frankfurtianos, a tese de que a 

dominação capitalista se daria também na esfera da cultura, sobretudo a partir do conceito de 

indústria cultural; (2) compreender o atual contexto da sociedade de consumo, considerando 

as relações entre economia e cultura; (3) analisar as mudanças da publicidade a partir do atual 

contexto do capitalismo e das transformações recentes no meio virtual e (4) refletir, a partir de 

uma análise teórico-crítica, acerca das estratégias publicitárias utilizadas em blogs em seu 

propósito de persuasão dos consumidores. 

Uma preocupação central que motiva esta pesquisa, e que decorre do referencial 

teórico de base adotado, é quanto à condição de emancipação dos indivíduos diante das 

produções hegemônicas da totalidade social. A autonomia do indivíduo sobre suas escolhas, 

sua consciência sobre os determinantes sociais que concorrem para a sua subjetivação – em 

suma, suas possibilidades de emancipação em contraste com as tendências contemporâneas de 

diluição do particular no todo social, anulando a individualidade e encerrando os indivíduos 

em um estado descrito por Kant como menoridade,ăouăseja,ă“[...]ăaăincapacidadeădeăseăserviră

doă seuăentendimentoă semăaădireçãoădeăoutrem.”ă (KANTăapudăADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 71). Sair do estado de menoridade é o que Kant e os frankfurtianos entendem por 

esclarecimento, o horizonte sobre o qual a contribuição destes últimos autores se 

desenvolveu, e no qual este estudo pretende seguir. É a compreensão de que o fenômeno 

estudado nesta pesquisa parece apontar para o sentido contrário ao esclarecimento, à 

emancipação humana, que justifica a relevância deste estudo, pois é papel da Psicologia 

Socială “[...]ă buscar os elementos que impedem o indivíduo de perceber a irracionalidade 

social e resistir à adesão aos apelos sociais regressivos”ă(CROCHÍK,ă1996,ăp.ă43). 
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 O estudo das transformações sociais interessa à Psicologia na medida em que significa 

a emergência de novas tendências quanto aos modos de subjetivação. Como propõe Elias 

(1998), o processo civilizatório modificaria não apenas a qualidade dos indivíduos, mas a 

própriaăestruturaădeăsuaăpersonalidade,ăcujasăcamadasăsãoăsocialmenteădeterminadas,ă“[...]ăe, 

por essa razão específicas de um grupo.ă [grifoă meu]”ă (p.ă 115).ă Issoă significaă queă gruposă

dominantes exercem influência não só sobre a economia, a política e a cultura, mas também 

sobre a própria subjetividade. Essa compreensão será importante aqui, pois trataremos de 

fenômenos que atendem, fundamentalmente, ao interesse de grupos minoritários que detêm 

grande poder de influência sobre a sociedade. Como afirmam Adorno e Horkheimer (1985), 

“[…]ă oă terrenoă noă quală aă técnicaă conquistaă seuă poderă sobreă aă sociedadeă éă oă poderă queă osă

economicamenteămaisăfortesăexercemăsobreăaăsociedade.”ă(p.ă100). 

 Assim, um dos pressupostos centrais que orientam este trabalho é a compreensão de 

que as diversas organizações sociais promovem relações dialéticas igualmente diversas do 

homem com o meio e com a coletividade, de tal sorte que os modos de subjetivação dos 

indivíduos são moldados pela sociedade em que estão inseridos. Desse modo, tanto as 

estruturas de personalidade se formam em correspondência às sociedades onde os indivíduos 

se desenvolvem (ELIAS, 1998), como estas só podem ser explicadas se referida aos 

indivíduos nela existentes. (SEVERIANO; ESTRAMIANA, 2006).  Nesse contexto, deve-se 

ressaltar, ainda, que cada sociedade estimula os traços de personalidade mais favoráveis à sua 

manutenção (LASCH, 1979; SEVERIANO, 2007). Em outras palavras, 

 
[...] nem as formas de pensar, sentir e agir dos indivíduos – constitutivas de sua 
subjetividade – podem ser compreendidas fora do contexto social em que vivem, 
nem é possível entender tal sociedade fora da estrutura de personalidade daqueles 
que a compõem. (SEVERIANO; ESTRAMIANA, 2006, p. 92) 

 

Fica evidente, portanto, a relevância dos fenômenos sociais para a compreensão das 

subjetividades.  

Este estudo também visa a oferecer subsídios para uma maior compreensão e 

atualização quanto às motivações dos indivíduos para o consumo na contemporaneidade, 

procurando desvelar os mecanismos por meio dos quais a publicidade alcança e direciona os 

desejos e impulsos desses indivíduos na era da Web 2.0. Portanto, além da já referida 

preocupação com a emancipação humana e a preponderância da razão instrumental nos 

indivíduos, a preocupação da relação entre indivíduo e signos do consumo, mediados pela 

internet, constitui-se em uma outra contribuição deste estudo para a Psicologia Social. 
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A primeira parte deste trabalho consiste em um estudo das bases teóricas 

frankfurtianas pertinentes a uma análise das formas de dominação na cultura, partindo de uma 

discussão ampla sobre a preponderância de um caráter instrumental da razão na 

contemporaneidade, de onde decorre toda a discussão posterior sobre a indústria cultural e a 

tecnologia enquanto fatores de dominação e controle. Em seguida, tratarei de algumas 

questões centrais a respeito do indivíduo contemporâneo, a fim de tentar descrever de que 

sujeito estamos tratando, em conformidade com o enfoque que interessa a este estudo. 

Também abordarei alguns aspectos relativos à publicidade, tanto em seu papel na evolução do 

sistema capitalista quanto na sua relação com a subjetividade e a sociedade de consumo 

contemporânea. Por fim, discorrerei sobre o atual contexto da internet e das formas de 

inserção da publicidade em blogs patrocinados, analisando-as à luz dos conceitos estudados 

anteriormente, principalmente o da razão instrumental e alguns princípios da sociedade de 

consumo. 

 

1.1 Metodologia 

O referencial teórico-metodológico de base escolhido para esta pesquisa, como já 

mencionado, é a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Esta teoria adota uma atitude de 

suspeição sobre a realidade e parte do pressuposto de que um fenômeno particular está sempre 

inserido em uma totalidade que lhe confere sentido, sendo que a análise imanente do 

particular pode constituir-se como uma via de acesso à totalidade do social. Em Adorno, 

temos um processo de reflexão entre pensamento e objeto em que não se pretende alcançar 

um conhecimento definitivo, mas aberto e passível a reformulações – a chamada dialética 

negativa, na qual a evidência ou a naturalidade dos fatos são postas em suspeição, negadas, 

para, por meio de uma análise micrológica, emergirem as suas potencialidades e 

determinações históricas (SOARES, 2007). E, como Sass (2001) acrescenta, é apenas uma 

relação negativa da teoria com a realidade que permite que esta revele seus segredos, levando-

nos além do mero reflexo e reafirmação das condições existentes.  

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e teórico-empírica. Tal escolha 

metodológica decorre tanto de pressupostos teórico-epistemológicos do referencial adotado 

quanto da natureza do objeto de investigação. No âmbito teórico, faz-se necessária uma 

contextualização histórica e social do fenômeno a ser estudado, partindo-se da descrição 

clássica dos frankfurtianos das sociedades modernas, em especial no que diz respeito ao seu 
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estágio industrializado, até teóricos que versam sobre contextos sociais mais recentes, 

interessando, principalmente, as temáticas da publicidade, sociedade de consumo, sociedade 

do espetáculo e cultura do narcisismo.  

No âmbito empírico, a estratégia metodológica escolhida é a pesquisa documental. Na 

definição de Sá-Silva,ăAlmeidaăeăGuindaniă(2009),ăestaăpressupõeă“[...]ăqueăumătextoăcontémă

sentidos e significados, patentes ou ocultos, que podem ser apreendidos por um leitor que 

interpreta a mensagem contida nele por meio de técnicasă sistemáticasă apropriadas.”ă (p.11).ă

Como esses autores explicitam, o conceito de documento não se restringe a textos escritos ou 

impressos (como cartas, artigos de jornais, relatórios e revistas). Documentos, para esse 

método, podem ser também recursos não-escritos, abrangendo, por exemplo, fotografias, 

filmesă eă vídeos,ă eă servemă “[...]ă comoă fontesă deă informações,ă indicaçõesă eă esclarecimentosă

[...].”ă (ibid.,ă p.ă 5).ă ă Paraă finsă deă realizaçãoă deă umaă pesquisaă documental,ă essesă autoresă

enfatizam a importância de se conhecer o contexto histórico e sociopolítico em que o 

documento se insere, e a quem ele se endereça, bem como a necessidade de se situar o 

documento em uma estrutura teórica quando da sua interpretação.  

A opção pela pesquisa documental se justifica pelo pressuposto da Teoria Crítica de 

que é o objeto que deve determinar o método (e não o contrário), estando a escolha da técnica 

a ser adotada na investigação do problema condicionada à teoria de base e às hipóteses 

elaboradas sobre esse problema (SASS, 2001). A pesquisa documental, neste trabalho, 

também se ampara na abordagem micrológica deăAdorno,ăqueăconsisteăemă“[...]ăumămodeloă

críticoăcalcadoănaăescolhaădoă‘detalhe’,ădoăqueăseăapresentaăcomoăparticular,ămasăcujaăanáliseă

permite vislumbrar a lógicaă doă ‘todo’.”ă (SOARES,ă 2007,ă p.ă 489).ă Tală abordagemă seă

assemelha ao paradigma indiciário de Ginzburg (1979), segundo o qual detalhes 

aparentemente desprezíveis de um fenômeno podem levar a dados profundos e reveladores. 

De acordo com Rodrigues (2005), esseă paradigmaă “[...]ă seă traduză emă umă saberă deă tipoă

venatório, caracterizado pela capacidade de tomar dados aparentemente irrelevantes e 

descreverăumaărealidadeăcomplexaăqueănãoăseriaăcientificamenteăexperimentável.”ă(p.ă5).ă 

A parte empírica da pesquisa terá como suporte a observação da estrutura e dinâmica 

de blogs, que permitirá uma posterior análise de fontes documentais que evidenciam e 

descrevem a ocorrência de patrocínio de blogueiros por anunciantes, bem como algumas das 

estratégias de marketing adotadas para a promoção de produtos e marcas. Uma vez que nem 

sempre os blogueiros tratam abertamente do patrocínio ou revelam sua real extensão, seja por 
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questões legais, seja por questões de marketing, seria inviável investigar essa temática a partir 

de entrevistas diretas com os blogueiros ou estudos de casos de blogs. Não interessa, portanto, 

estudar a publicidade em blogs de forma genérica, mas o fenômeno dos blogs em sua relação 

ambígua ou velada com a lógica do mercado, considerando as suas estratégias de afetação da 

subjetividade humana, com fins mercantis, ou seja, enquanto manifestação particular de uma 

lógica da totalidade da cultura. Assim, é necessário recorrer a fontes indiretas que dão 

testemunho da existência de práticas publicitárias não-explícitas em blogs, como notícias, 

denúncias, depoimentos e documentários. A própria literatura acadêmica do campo da 

publicidade e do marketing também fornece subsídios que endossam a ocorrência do 

fenômeno estudado, constituindo-se também como fonte documental para a análise empírica 

do fenômeno. 

Por fim, os dados documentais serão confrontados com os dados teóricos, a fim de se 

proceder a reflexões a partir de uma análise teórico-crítica. 
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2.  A DOMINAÇÃO NO ÂMBITO DA CULTURA 

 

 A publicidade, ao buscar estratégias sutis de inserção em blogs, revela um esforço em 

omitirăseusăreaisăinteresses;ăaoă“terceirizar”ăsuaăfunçãoăparaăosăblogueirosăeăcamuflar-se nos 

conteúdos que estes publicam, ela parece não querer ser “descoberta”. Todavia, seu efeito de 

sedução e convencimento dos consumidores continua atuante nesse contexto, só que por vias 

menos suspeitadas por eles, o que os distancia ainda mais de uma apreciação racional das suas 

motivações para o consumo. Esse processo segue uma tendência já extensamente descrita 

pelos teóricos da Escola de Frankfurt, a saber, a de que os modos de dominação no 

capitalismo contemporâneo têm se estendido para a esfera da cultura e se apresentado como 

gratificação, operando uma das formas mais eficazes de controle sobre os indivíduos. Este 

capítulo visa a tratar, portanto, das contribuições dos autores frankfurtianos para a 

compreensão de mecanismos de dominação no âmbito da cultura, o que nos permitirá uma 

contextualização do atual fenômeno dos blogs patrocinados nessa lógica ampla de apropriação 

da cultura pelo sistema com fins de dominação. 

 Embora privilegiemos as contribuições dos frankfurtianos para a crítica das formas de 

dominação no capitalismo, ela não se inicia com esses pensadores. Desde pelo menos o século 

XIX, o capitalismo e a exploração do trabalho promovida por esse sistema foram o objeto de 

crítica de diversos autores. Era notória a desigualdade de condições entre os detentores dos 

meios de produção e a classe trabalhadora, assim como a exploração desta por aqueles. 

Tratava-se, portanto, de uma forma bastante explícita de dominação, que não tardou a motivar 

o surgimento de greves e de movimentos que contestavam ou visavam à superação do modelo 

capitalista, que era, visivelmente, o motor de tal exploração. As figuras do explorador e do 

explorado também eram mais circunscritas e personificadas, o que permitia um 

reconhecimento mais fácil das forças de dominação, assim como um direcionamento mais 

preciso da insatisfação. Em suma, nos estágios iniciais do capitalismo não era difícil para os 

trabalhadores identificarem que eram explorados, tampouco quem os explorava. 

 Tendo como base muitas das referidas críticas, sobretudo as formuladas por Karl 

Marx, os teóricos da Escola de Frankfurt se destacaram por denunciarem a expansão das 

formas de dominação para além da esfera do trabalho, bem como a adoção de métodos mais 

sutis de controle pelo sistema. A dominação no âmbito do trabalho e seu caráter explícito teria 

passado, então, a conviver com formas de dominação implícitas e que abrangiam diversas 

esferas da vida, como a cultura, a linguagem, a arte, o lazer e a sexualidade, tendo a própria 
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consciência dos indivíduos se tornado objeto de controle. Ou seja, opera-se, segundo 

Marcuse,ă “[...] um duplo deslocamento nas formas de controle das sociedades antecessoras: do 

econômico para o cultural, assim como das formas explícitas e concretas para as imperceptíveis e 

simbólicas.”ă(BENEVIDES;ăSEVERIANO,ă2012,ăp.ă300) [grifos dos autores]. 

Assim, a cultura seria apropriada por valores e princípios que favoreceriam o 

assujeitamento dos indivíduos ao sistema e sua diluição nele. Em regimes considerados 

democráticos1, é forçoso que as formas de controle não se apresentem enquanto tais. Podem 

ser implícitas, ou mesmo se apresentar enquanto gratificação, favorecendo a adesão dos 

indivíduos e dispensando a reflexão crítica. Como afirma Gatti (2008), “A convivência de 

capitalismo monopolista e instituições democráticas exige que o controle social assuma a 

forma de controle de consciência que pretende neutralizar o potencial crítico do indivíduo, 

assimilando-o ao funcionamento do sistema.”ă(p.ă30).ă 

 O que temos, então, é um sistema no qual o controle é, via de regra, insuspeitado, uma 

vez que se utiliza preferencialmente de métodos sutis e sedutores de controle, em detrimento 

da coerção física e violenta, prevalente em momentos históricos anteriores. Salis (2004) 

traduz essa ideia com a seguinte afirmação: “Aăescravidãoămodernaăéămuitoăesperta;ăoăEstadoă

conseguiu educar o homem de modo que ele fique feliz em ser escravo e se ache livre ao 

mesmoătempo.”ă(pp.ă27-8). Éăaăfaltaădeăliberdadeă“confortável” de que fala Marcuse (2002), 

que também guarda semelhanças com a servidão voluntária denunciada por La Boétie (2009) 

já no século XVI, evidenciando que a dominação e a servidão são temas recorrentes que 

preocupam o homem desde longa data, e que os autores contemporâneos atestam 

permanecerem atuais, embora a dominação que o homem exerce sobre outros homens assuma 

roupagens diversas ao longo da história, e se valha de diferentes discursos que a legitimem, os 

quais podem funcionar de maneira mais ou menos eficaz.  

 Em O novo espírito do capitalismo, Boltanski e Chiapello (1999) tratam justamente 

das modificações que as formas de legitimação do capitalismo sofreram diante das críticas 

feitas a esse sistema. Este captura e incorpora essas críticas, promovendo não apenas a sua 

anulação, mas também um engajamento dos indivíduos nele (BENEVIDES; SEVERIANO, 

                                                           
1 “Democracia”ă (emă suasă variantesă “democráticos”ă eă “democráticas”),ă nesteă parágrafo,ă refere-se ao regime 
político que pode ser definido como "[...] governo em que o povo exerce, de fato e de direito, a soberania 
popular, dignificando uma sociedade livre, onde o fator preponderante é a influência popular no governo de um 
Estado." (Retirado de: http://www.conteudojuridico.com.br/dicionario-juridico,democracia,28139.html). 
Entretanto, compreendo que a democracia propriamente dita (que pressupõe uma soberania popular e igualdade 
jurídica, por exemplo) não se realiza na prática nesses regimes no contexto do capitalismo, fato para o qual a 
própria indústria cultural contribui. 

http://www.conteudojuridico.com.br/dicionario-juridico,democracia,28139.html
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2012). Em face disso, estamos diante de discursos e práticas bastante eficazes de legitimação 

do atual status quo, o que torna raramente necessária qualquer contenção de forças de 

oposição ao sistema, quase inexistentes em um mundo em que os indivíduos acreditam serem 

livres e terem todas as suas demandas atendidas por ele. 

Dito isso, partiremos do pressuposto de que as formas de dominação na 

contemporaneidade são sutis e devem ser suspeitadas até mesmo onde não parecem existir. 

Para isso, é necessário adotar uma postura crítica e reflexiva, que nega o aparente como fato, 

segundo a dialética negativa de Adorno, sob pena de sermos engolfados pelas estratégias de 

dominação do sistema, que busca tudo assimilar, e resvalarmos em uma reafirmação do status 

quo que contraria o espírito científico – e filosófico – que deve orientar uma análise rigorosa 

daărealidade.ăUmaăvezăqueă“Oăcapitalismoăadministradoăéăumăsistemaăqueăseăfechaăsobreăsiă

mesmo, que bloqueia estruturalmente qualquer possibilidade de superação virtuosa da 

injustiçaăvigenteăeăparalisa,ăportanto,ăaăaçãoăgenuinamenteătransformadora”ă(NOBRE, 2013, 

p.ă47),ăéănecessárioăromperăcomăoă“conluioădaăformaădeănossaăracionalidadeăcomăaăformaădeă

dominaçãoăvigente.”ă(ibid.ăp.ă51). A Teoria Crítica, portanto, constitui subsídio indispensável 

para este estudo, uma vez que ela fornece ferramentas teórico-metodológicas condizentes com 

a análise de um contexto cultural no qual o controle das consciências e entretenimento se 

confundem ao ponto de uma quase indistinguibilidade. 

 A temática da dominação no âmbito da cultura, como já mencionado, foi amplamente 

discutida por Adorno, Horkheimer e Marcuse, que viram estratégias de controle, antes 

restritas à esfera do trabalho, avançarem sobre o tempo livre e o entretenimento, convertendo 

tudo, inclusive a sexualidade, em valor de mercado. O resultado seria a produção de “[...]ăumaă

subjetividadeă humanaă homogeneizadaă eă acrítica.”ă (SEVERIANO,ă 2010, p. 13). 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que se expandia para toda a organização social, a 

dominação se tornava mais anônima e menos perceptível. Como explica Gatti (2013), “A 

trama entre mercado, sistema político e burocracia estatal impede que a fonte da dominação 

seja facilmente reconhecida em um foco específico, como era o caso da burguesia na época do 

capitalismoăliberal.”ă(p.ă87).ăDe forma semelhante, Bauman (2000) observa que a coerção não 

é mais a principal via pela qual se consegue a obediência dos indivíduos, mas a tentação e a 

sedução, que podem se apresentar sob a aparência de livre-arbítrio, em vez de se mostrar 

como uma força externa. Assim, torna-se possível, como também nos advertiu Baudrillard 

(2009), não só uma camuflagem da dominação, mas até mesmo a sua apresentação como 

gratificação:  
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A sociedade se faz maternal para melhor preservar uma ordem de coerções. Vemos 
por aí o imenso papel político que desempenham a difusão dos produtos e as 
técnicas publicitárias: asseguram adequadamente a substituição das ideologias 
anteriores, morais e políticas. Melhor ainda: enquanto que a integração moral e 
política não se exercia sem problemas (necessitava lançar mão da repressão aberta), 
as novas técnicas economizam a repressão: o consumidor interioriza, no próprio 
movimento do consumo, a instância social e suas normas. (BAUDRILLARD, 2009, 
p. 185) [grifo do autor] 

 

Isso parece indicar uma maior eficácia de técnicas de controle sobre as consciências do que 

aquelas que recorrem à repressão explícita. A repressão denuncia imediatamente o caráter 

dominador que a mobiliza, enquanto que a interiorização das normas sociais favorece a 

aceitação destas como sendo da ordem da natureza e integram a própria forma de pensar dos 

indivíduos, que, desse modo, não suspeitam de qualquer imposição externa. 

 Indo ao encontro do que foi dito por Baudrillard, Fontenelle (2005) afirma que a 

cultura teria se tornado a principal mercadoria do capitalismo contemporâneo; neste sistema, o 

aparatoă produtivoă estariaă “[...]ă profundamenteă entrelaçadoă aoă universoă simbólicoă […].”ă (p.ă

65), o que justifica a autora reiterar a afirmação de Jameson de que o capitalismo teria 

dominado o inconsciente humano. Adorno, por sua vez, fala em um controle das consciências 

(o que não implica a exclusão do inconsciente desse processo), que demandaria a extensão do 

controle sobre toda a vida dos indivíduos, sendo a racionalidade do capitalismo e do trabalho 

incorporada ao tempo livre, principalmente sob a forma da diversão propagada pela indústria 

cultural (GATTI, 2008).  

 Passemos, então, à discussão de algumas das contribuições dos frankfurtianos para a 

compreensão das formas de dominação na cultura, partindo de sua crítica ao esclarecimento, 

contida na obra seminal de Adorno e Horkheimer Dialética do Esclarecimento. 

 

 2.1 Esclarecimento e razão instrumental 

  2.1.1 O fracasso do projeto do esclarecimento 

 O projeto iluminista, que se propunha a revolucionar as bases sobre as quais se 

assentava o pensamento ocidental, prometendo a libertação do homem dos mitos, da 

ignorância e do medo, por meio do domínio do homem sobre a natureza, fracassou no 

cumprimento dessa promessa (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Esse é um dos 

pressupostos que fundamentam a Dialética do Esclarecimento e norteiam o pensamento de 
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Adorno e Horkheimer. O conceito de esclarecimento no qual esses autores se baseiam é o 

descritoăporăKant:ă“[...]ăaăsaídaădoăhomem de sua menoridade, da qual é o próprio culpado. A 

menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de outrem [ou 

seja,ă oă entendimentoă dirigidoă pelaă razão].”ă (ADORNO;ă HORKHEIMER,ă 1985,ă p.ă 71).ă Oă

pensamento esclarecedor é, para Adorno e Horkheimer, indispensável para a liberdade na 

sociedade, o que implica dizer que uma sociedade em que os indivíduos não se guiam pela 

própria razão está suscetível a uma recaída na dominação por aqueles capazes de se servir do 

conhecimento, da política e da economia em seu favor, que é precisamente o que observamos 

nas sociedades capitalistas contemporâneas – assim como suspeitamos que esteja ocorrendo 

de forma mais intensa com o fenômeno da publicidade na internet, em especial nos blogs – 

conforme a crítica levada a cabo pela Escola de Frankfurt. 

 Para os referidos autores, o Iluminismo adota um tipo de racionalismo que consiste no 

princípio de conhecer para melhor dominar, visando à libertação dos homens de seus medos e 

sua elevação à posição de senhores. O conhecimento científico sobre a natureza é buscado 

única e exclusivamente como uma forma de dominar tanto a ela quanto aos homens, e “[...]ăoă

apequenamento e a governabilidadeădosăhomensăsãoăbuscadosăcomoă'progresso'!”ă(ADORNO;ă

HORKHEIMER, 1985, p. 48). Daí a conclusão de que o esclarecimento plenamente 

desenvolvidoăconduzăjustamenteăaoăcontrárioădaquiloăqueăpromete,ăeă“[...]ăproduzăumămundoă

estranho e hostil aos homens, ao qual eles têm de se adaptar como a forças estranhas e 

fantasmagóricasăsobreăasăquaisănãoătêmădomínio.”ă(NOBRE,ă2013, p. 49). 

 
Por isso, Horkheimer e Adorno empreenderam, na Dialética do Esclarecimento, uma 
investigação sobre a razão humana de amplo espectro. Seu objetivo foi o de buscar 
compreender por que a racionalidade das relações sociais humanas, ao invés de levar 
à emancipação, à instauração de uma sociedade de homens livres e iguais, acabou 
por produzir um sistema social que bloqueou estruturalmente qualquer possibilidade 
emancipatória, transformando os indivíduos em engrenagens de um mecanismo que 
não compreendem e não dominam e ao qual se submetem e se adaptam, impotentes. 
(NOBRE, 2013, p. 50) [grifo do autor] 

 

Diante dessa afirmação, que destaca o papel da razão no processo de submissão dos 

indivíduos ao sistema, faz-se necessário um aprofundamento do estudo dessa faculdade pelos 

frankfurtianos. 

 

   2.1.2 A razão como instrumento 
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 Um dos temas mais caros aos frankfurtianos e para o qual esses autores mais 

contribuíram é a crítica da razão moderna. No cerne dessa crítica está a compreensão de que a 

Modernidade nos teria legado uma razão encurtada e instrumentalizada; um meio para a 

consecução de determinados fins pragmáticos, sobre os quais não importa refletir. Essa 

instrumentalização da razão teria possibilitado ao homem não só o domínio sobre a natureza, 

mas também o domínio sobre si próprio e sobre os outros homens.  

 Embora a razão em sua dimensão instrumental sempre tenha existido, como apontam 

Adorno e Horkheimer, durante um longo período da história a razão também foi dotada de 

uma dimensão que se preocupava em refletir sobre os fins da ação humana. É a redução da 

razão à sua vertente instrumental, dispensada de emitir qualquer juízo sobre questões como 

justiça, felicidade e igualdade, o objeto de preocupação dos frankfurtianos. Esta razão serve a 

uma visão de mundo e a um modelo de ciência que estabelecem que a natureza deve ser 

objetificada, previsível e controlada,ăeă“Seuăúnicoăcritérioădeăverdadeăpassaăaăserăoăseuăvaloră

operativo,ă poră maisă irracională ouă despóticoă queă possaă ser.”ă (SEVERIANO,ă 2007,ă p.106).ă

Todavia, como observa Matos (1993), o controle da natureza por meio de sua matematização 

e metrificação não significa que ela seja compreendida. Trata-se de uma natureza formalizada 

e sem qualidades, que resulta de uma tentativa do homem de apartar-se desta, separando 

sujeito de objeto.  Não obstante ter abolido o mito e a magia, o desejo de dominação do 

homem sobre a natureza instaurou uma racionalidade controladora (ibid.). 

  A respeito dessa negação pelo homem de sua própria natureza, Adorno e Horkheimer 

(1985) afirmam que “Noă instanteă emăqueăoăhomemăelideă aă consciênciaădeă siămesmoăcomoă

natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o progresso social, o aumento de 

suas forças materiais e espirituais, até mesmo a própria consciência – tornam-seănulosă[…].”ă

(p. 53) 

 O triunfo da razão instrumental na Modernidade tem implicações também sobre a 

subjetividade e sobre a própria condição de sujeito. Segundo Leopoldo e Silva (1997),ă“[...]ăa 

emancipação se converte em submissão, na medida em que o progresso da razão instrumental 

coincideăcomăaăregressãoădoăhumanoăàăcategoriaădeăcoisa.”ă(s/p).ăE,ăembora essa dimensão da 

razão tenha servido a um relativo domínio sobre a natureza, ela mesma se transformou em 

uma fonte de dominação (ibid.). Tudo isso concorre para uma assimilação do sujeito pelo 

sistema, com notáveis consequências para a emancipação humana, conforme afirma Nobre 

(2013): 
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Assim, a racionalidade como um todo reduz-se a uma função de adaptação à 
realidade, à produção do conformismo diante da dominação vigente. Essa sujeição 
ao mundo tal qual aparece já não é, portanto, uma ilusão real que pode ser superada 
pelo comportamento crítico e pela ação transformadora: é uma sujeição sem 
alternativa, porque a emancipação já não encontra ancoradouro concreto na 
realidade social do capitalismo administrado, porque já não são discerníveis as 
tendências reais que podem levar à emancipação. (p. 50) 

 

 Para Horkheimer (2004), seria um equívoco creditar o declínio do indivíduo ao 

desenvolvimento técnico ou ao próprio homem; para esse autor, esse processo seria resultado 

daă atuală estruturaă eă conteúdoă daă “menteă objetiva”.ă Aă racionalidadeă instrumentală nãoă seă

destaca na sociedade por seu papel na economia ou na política; ela participa da própria 

formação da personalidade, uma vez que permeia os processos de socialização e aprendizado 

(NOBRE, 2013). Isso significa que a razão instrumental não se restringe ao campo da ciência 

ou da economia, mas tem, ainda, implicações na esfera da própria subjetividade humana, 

sendo um fator que influencia significativamente as ações dos indivíduos no mundo, inclusive 

– cabe destacar – na sua relação com outros indivíduos. Isso é fundamental para a 

compreensão das subjetividades contemporâneas, o que ficará evidente quando analisarmos a 

ocorrência dessa racionalidade na monetização das interações pela internet, que é uma das 

formas pelas quais a racionalidade instrumental se manifesta na Web 2.0. 

 Horkheimer (2004) afirma que a ideia de razão, em sua origem, representava mais do 

que uma mera regulação entre meios e fins; ela era, sobretudo, um instrumento para se 

entender e determinar os fins da atividade humana. A esta dimensão da razão o autor 

denomina razão objetiva, a qual teria predominado por séculos no ocidente, e teria embasado 

alguns de seus maiores sistemas filosóficos. Na razão objetiva, os fins interessam mais do que 

os meios, e algo era tido como razoável de acordo com sua harmonia com a totalidade. Na 

Modernidade, a razão teria uma tendência a se despojar do seu conteúdo objetivo, deixando 

prevalecer a razão subjetiva, essencialmente preocupada com meios e fins, conferindo pouca 

importância à razoabilidade dos propósitos, que devem sempre estar referidos a algum tipo de 

ganho ou vantagem. A essa dimensão da razão interessa o cálculo de probabilidades, que 

permitiria a coordenação dos meios certos para determinados fins. Nessa visão pragmática, a 

verdade não é buscada por um valor intrínseco a ela, mas na medida em que funcione melhor. 

 O Iluminismo, que se serviu da razão objetiva para realizar seu projeto, findou por 

destruir esse mesmo conceito de razão, que, ao perder a autonomia e um lugar de importância 

na condução da ação humana, reduz-se a um mero instrumento. Seu único critério de validade 
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é o seu valor operacional na dominação da natureza e dos homens, como se o pensar fosse 

apenas mais uma parte da produção (HORKHEIMER, 2004). 

 No que se refere à relação da razão com a economia, é sabido que a reificação remonta 

ao início da sociedade organizada; todavia, foi só com o advento da sociedade industrial que 

todos os produtos da atividade humana se tornaram passíveis de virar mercadoria. Os 

mecanismos reificantes do aparato econômico anônimo assumem funções que cabiam, 

anteriormente, à razão objetiva, à religião ou à metafísica, de modo que o valor de mercado 

(ou seja, a vendabilidade) é que passa a determinar a produtividade de um tipo específico de 

trabalho, e tudo que não tem uma utilidade prática passa a ser classificado como supérfluo. Da 

mesma forma, o que é economicamente relevante é aquilo que é útil à estrutura de poder, não 

o que atende às necessidades da coletividade (ibid.). 

 Isso pode ser observado, por exemplo, no âmbito da produção artística, que, 

subordinada a essa razão formalizada, produz mercadorias culturais no lugar de obras de arte 

propriamente ditas.  A arte é mensurada, em cada detalhe, por algo que não é arte, como seu 

potencial de bilheteria (ibid.). Isso já demarca um avanço da racionalidade instrumental para 

além da esfera da ciência e da economia em sentido estrito, alcançando a esfera da cultura. Na 

verdade, ocorre, no capitalismo, uma crescente apropriação da cultura pela economia, de 

modo que aquela se subordina aos interesses e fins desta, comprometendo o conteúdo das 

produções artísticas e reduzindo-as a meras mercadorias. Para descrever esse fenômeno, 

Adorno e Horkheimer cunharam o termo indústria cultural, o qual discutiremos a seguir. 

  

 2.2 Indústria Cultural e a dominação como gratificação 

 Um dos principais capítulos da Dialética do Esclarecimento, que aborda a temática da 

dominação no âmbito da cultura, é intitulado A indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas. Embora o conceito propriamente dito (indústria cultural) tenha 

adquirido grande notoriedade, o subtítulo desse capítulo não costuma receber a mesma 

atenção. Entretanto, ele guarda uma noção fundamental a respeito desse conceito, que justifica 

toda a crítica desenvolvida por seus autores: a indústria cultural é, fundamentalmente, uma 

mistificação. Isso merece ser ressaltado pelo fato de que o conceito amplo de indústria 

cultural conforme definido por Adorno e Horkheimer refere-se a produções que, via de regra, 

estão associadas ao entretenimento e ao espetáculo. Não obstante, é ainda de uma mistificação 
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que se trata. Ou seja, a indústria cultural é, por excelência, uma forma de dominação no 

âmbito da cultura.  

 A princípio, o conceito de indústria cultural surge para negar um outro conceito, muito 

utilizado à época dos autores da Dialética do Esclarecimento, que era o de cultura de massas. 

Adorno e Horkheimer questionam ambos os termos dessa expressão, pois, para eles, as 

produções que eram classificadas sob esse título nem eram nem cultura, nem se originavam 

das massas. Tratava-se, em verdade, de uma produção racionalizada que visava não à 

produção de arte como um fim em si, mas enquanto uma mercadoria que deveria ser 

formatada de modo a render a maior margem de lucro possível.2 Embora seja esse o 

significado original do conceito, ele se refere a um fenômeno bem mais amplo, como a 

própria discussão dos autores sobre o tema permite perceber. A indústria cultural tem como 

um dos seus princípios a ideia de que qualquer produção humana é passível de se transformar 

em mercadoria, e tem comoă leiă “[...]ă aă novidade,ă masă deă modoă aă nãoă perturbară hábitosă eă

expectativas, a ser imediatamente legível e compreensível pelo maior número de espectadores 

ouă leitores.”ă (MATOS,ă 1993, p. 70). Não obstante essa aparência de novidade, a indústria 

cultural repete, até a exaustão, as fórmulas bem-sucedidas, conferindo às novas produções 

apenas uma roupagem de novidade, enquanto toda sua formulação já se encontra previamente 

determinada pelos padrões de sucesso anteriores. (ibid.). “Oăqueăéănovoănaăfaseădaăculturaădeă

massas em comparação com a fase do liberalismo avançado é a exclusão do novo. A máquina 

giraăsemăsairădoălugar.”ă(ADORNO;ăHORKHEIMER,ă1985,ăp.ă111) 

 Mas essas leis da indústria cultural não se impõem sem prejuízos. Como afirmam 

Severiano e Estramiana (2006),  

 

Segundo Adorno e Horkheimer, a indústria cultural produz uma cultura reificada, 
sem espontaneidade e imaginação, uma verdadeira assimilação e diluição crescente 
do particular no universal com fins de adaptação heterônima do indivíduo à 
sociedade, ou seja, com o propósito de servir unicamente à racionalidade tecnológica 
da concentração econômica e administrativa do grande capital e não aos interesses 
das massas. (pp. 67-8) 

                                                           

2 Não se afirma, aqui, que as obras de arte estariam imunes a qualquer propósito comercial antes do advento da 
indústria cultural, mas é neste momento que aquelas têm sua autonomia abolida e se tornam integralmente 
mercadorias (COHN, s/d). Para Gatti (2008), o que diferencia uma obra de arte de um produto da indústria 
cultural não é o caráter de mercadoria, pois ambos são mercadorias e dependem do mercado. A diferença 
residiria, fundamentalmente, na finalidade: enquanto, no primeiro caso, a finalidade é interna, no segundo, ela é 
externa, voltada para o mercado. Os produtos da indústria cultural também se caracterizariam pela “[...]ă
racionalização de sua produção e de sua difusão segundo diretrizes de um novo estágio do capitalismo, o 
capitalismoămonopolista.”ă(GATTI,ă2008,ăp.ă27). 
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A indústria cultural se tornou o paradigma da produção capitalista na contemporaneidade 

(FONTENELLE, 2005), e não só demarca a penetração da lógica do lucro nas criações 

culturais (ADORNO, 1994),ă masă tambémă afirmaă pressupostosă segundoă osă quaisă “tudoă se 

transformaăemăartigoădeăconsumo”ă(MATOS,ă1993,ăp.ă69).ăIssoăporque,ăcomoăcompreendemă

Adorno e Horkheimer, a indústria cultural está integrada à razão instrumental capitalista 

(MELO NETO, 2010). Poderíamos mesmo dizer que aquela é, de fato, uma manifestação 

desta no âmbito das produções culturais, ou, conforme Gatti (2013), que a indústria cultural 

“[...]ă integraă aă esferaă daă culturaă àă daă reproduçãoă materială daă sociedade.”ă (p.ă 77).ă Aă

padronização da produção, que supostamente seria um efeito das necessidades dos 

consumidores – o que explica sua aceitação sem resistência –, não decorre de uma lei 

evolutiva da técnica, mas de sua função na economia (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

 Ainda para fins conceituais, é importante destacar a advertência de Adorno (1994) a 

respeito do termo indústria, o qual não deve ser entendido em sentido literal. Ele não se refere 

apenasăaoăprocessoădeăprodução,ămasătambémă“[...]ăàăestandardizaçãoădaăprópriaăcoisaă[...]ăeăàă

racionalizaçãoă dasă técnicasă deă distribuiçãoă […].”ă (p.ă 94).ă ă Melo Neto (2010) oferece uma 

descrição mais pormenorizada sobre esse termo: 

 

O que é produzido visa acatar às exigências numéricas dos diferentes níveis de 
consumo cultural. E é aqui que o termo "indústria" faz sentido, pois ele diz respeito 
à racionalização da produção dos "bens culturais" que devem atender os resultados 
das estatísticas. Nesse sentido, o planejamento da produção implica numa 
padronização orientada a suprir essa demanda e não, como na obra de Arte, às 
demandas da singularidade do artista. A referência para produção da "obra" da 
indústria cultural não é a singularidade do artista, mas as exigências dos níveis das 
massas - estas, previamente manipuladas. Por conseguinte, a elaboração dos 
produtos culturais fica sob o encargo dos técnicos e diretores das empresas de 
entretenimento e comunicação da indústria cultural. (p. 23) 

 
Tais técnicos e diretores julgam as obras não por sua qualidade artística, mas pelo seu 

potencialădeă lucratividadeă(GATTI,ă2013),ăeă“[...]ă se dedicam à elaboração rigorosa de uma 

linguagem destinada à produção de efeitos fáceis e de assimilação imediata por qualquer 

espectador, o que exige a exclusão de todo elemento que escape à fórmula adotada ou então a 

conteste.”ă(GATTI,ă2008,ăp.ă27) 

 O termo indústria pressupõe,ăainda,ăoăplanejamentoădaăprodução,ăqueăimplicaă“[...]ăa 

antecipação das regras que orientam aăfabricaçãoădaăobraăemărelaçãoăàăprópriaăobra.”ă(ibid.,ăp.ă

27). Toda essa repetição de elementos e princípios em diferentes produções naturaliza a 

linguagem da indústria cultural, tornando-a facilmente reconhecível pelos indivíduos 
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familiarizados com seus produtos (GATTI, 2013), daí a célebre afirmação de Adorno e 

Horkheimeră (1985)ă deă queă “[...]ă aă culturaă contemporâneaă confereă aă tudoă umă ară deă

semelhança.”ă (p.ă 99). Como veremos mais detidamente adiante, esse mesmo fenômeno se 

repete no caso dos blogs patrocinados. Suas produções passam a ser padronizadas e deixam de 

refletir uma criação espontânea de seus autores em favor dos interesses dos técnicos (e de seus 

próprios interesses financeiros).  

 É necessário, neste ponto, ressaltar as repercussões da cultura de massas sobre a 

subjetividade.ăMatosă(1993)ăvêănaquelaăumăcaráterăregressivo,ă“umaăpsicanáliseăaoărevés”ă(p.ă

70), que distancia o indivíduo de uma compreensão crítica sobre seus gostos e motivações e o 

encerra em uma ilusão de livre escolha que, em última instância, representa sua subordinação 

ao sistema. Por seu elemento de dominação, a indústria cultural “[...]ăimpossibilitaăaăutilizaçãoă

de seus produtos de forma libertária pelas massas, passando a representar um instrumento de 

contenção do próprio desenvolvimentoădeăsuasăconsciências.”ă(SEVERIANO,ă2007,ăp.ă107).ă

Horkheimer (2004) identifica na cultura de massas uma ameaça também à própria 

individualidade, pois as instrumentalidades dessa cultura reforçariam as pressões sociais que 

impediriam que o indivíduo se preserve diante da maquinaria da sociedade moderna, que 

opera no sentido da padronização dos gostos e das produções. Isso não significa que o autor 

acredite na completa dissolução do indivíduo no sistema. Para ele, o homem ainda seria 

melhor do que o mundo em que vive. Não obstante, ele parece limitado e previsível, cabendo 

em qualquer questionário ou pesquisa de opinião. Nem mesmo as celebridades seriam 

autênticos indivíduos; estas seriam efeito de sua própria publicidade, funções de processos 

sociais.  

 A indústria cultural, portanto, constitui um dos mecanismos mais eficazes e sutis de 

dominação das consciências a serviço do capitalismo. Ao oferecer diversão de fácil 

assimilação, ela dispensa a reflexão do consumidor, privando-o de qualquer pensamento sobre 

o mundo e, consequentemente, ratificando a realidade que ela propaga (GATTI, 2013). Esse 

caráter de dominação da indústria cultural fica claro na seguinte assertiva de Gatti (ibid.): 

“Comoăaăanulaçãoădaădiferençaăentreăilusãoăeărealidade,ăcomo familiarização de uma ordem 

social cada vez mais estranha ao homem, como naturalização da dominação, a indústria 

culturală éă aă apologistaă poră excelênciaă daă realidadeă doă capitalismoă administrado.”ă (p.ă 85).ă

Também para Adorno (1994), a indústria cultural endossa o status quo, por meio de suas leis, 

as quais são aceitas sem objeção ou análise. O imperativo da indústria cultural é o do dever de 

submissão – ao que já é, que é o que todos pensam. “Atravésă daă ideologiaă daă indústriaă
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cultural, o conformismo substitui a consciência; jamais a ordem por ela transmitida é 

confrontadaăcomăoăqueăelaăpretendeăserăouăcomăosăreaisăinteressesădosăhomens.”ă(ibid.,ăp.ă97).ă

O indivíduo, na indústria, seria uma ilusão, e não apenas devido à padronização do modo de 

produção; ele só seria tolerado enquanto idêntico ao universal (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985). Por isso, a indústria cultural contribuiria não para a individuação propriamente dita, 

uma vez que favorece a dissolução do particular na totalidade em vez da constituição de uma 

subjetividade distinta do todo, o que nos permite falar em um pseudoindivíduo (ibid.). 

 O mérito da Teoria Crítica em sua discussão sobre a indústria cultural estaria, para 

Gatti (2013), na ênfase dada ao fato de que a própria consciência das pessoas teria virado 

objeto de controle por parte das instâncias de planejamento, objetivando a sobrevivência do 

sistema capitalista. Os interesses da indústria cultural remetem, em última instância, à 

perpetuação do atual sistema econômico, o que desmente, mais uma vez, a alegação de que é 

aos interesses dos consumidores que suas produções servem. Para Melo Neto, (2010), a 

indústria cultural, que ignora os indivíduos em sua singularidade, promoveria uma 

padronização não só dos produtos e produtores, mas também dos consumidores, o que se 

refletiria na formação não de indivíduos autônomos, conforme a promessa iluminista, mas de 

“[...]ăuma massa homogênea e integrada à ordem social vigente - uma ordem que iguala ao 

afastarăaăautorreflexão.”ă(p. 23).  Neste ponto, faz-se necessário acrescentarmos uma ressalva 

feita por Adorno (1994) quanto à participação dos indivíduos no êxito da indústria cultural.  

Embora esta empreenda esforços no sentido de formatar os gostos dos indivíduos, isso não se 

dá sem algum grau de consentimento; ou seja, não se trata de indivíduos totalmente passivos: 

 
A ideia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, sem 
dúvida, jamais pretendeu ser. Não somente os homens caem no logro, como se diz, 
desde que isso lhes dê uma satisfação por mais fugaz que seja, como também 
desejam essa impostura que eles próprios entrevêem; esforçam-se por fecharem os 
olhos e aprovam, numa espécie de autodesprezo, aquilo que lhes ocorre e do qual 
sabem por que é fabricado. Sem o confessar, pressentem que suas vidas se lhes 
tornam intoleráveis tão logo não mais se agarrem a satisfações que, na realidade, não 
o são. (p. 96) 

 

Portanto, embora haja um planejamento e um direcionamento prévios dos gostos e 

comportamentos das massas – oă “círculoă daă manipulaçãoă eă daă necessidadeă retroativa”,ă

conforme Adorno e Horkheimer (1985) – há um conluio no qual os indivíduos aceitam ceder 

parte de sua liberdade e autonomia em função de algum ganho ofertado pela indústria cultural. 

Entretanto, se observarmos que o que a indústria cultural oferece em troca é, muitas vezes, o 

que ela mesma educou os indivíduos a desejarem, esses indivíduos podem estar cedendo 
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muito mais do que imaginam na troca em questão. Essa assimetria na relação entre os 

indivíduos e a indústria cultural se deixa entrever na seguinte afirmação de Adorno e 

Horkheimer (1985):ă “Mesmo quando o público se rebela contra a indústria cultural, essa 

rebeliãoăéăoăresultadoălógicoădoădesamparoăparaăoăqualăelaăprópriaăoăeducou.”ă(p.ă135).ăAssim,ă

a indústria cultural se antecipa, colocando-se sempre um passo à frente; o jogo que ela joga 

com seus consumidores segue regras criadas por ela própria. 

 A indústria cultural ampara-se na promessa de atender às demandas das massas, 

supostamente identificando seus gostos e oferecendo-lhes exatamente aquilo que almejam. 

Adorno (1994) rechaça essa alegação de um pretenso protagonismo dos indivíduos nas 

produções da indústria cultural. Eles seriam não os sujeitos, mas objetos dessaăindústria;ă“[...]ă

um elemento de cálculo; acessório da maquinaria”ă (p.ă 93).ă Esseă autoră (1994) descreve a 

indústria culturală comoăumă“engodo”,ă cujaă crescenteă expansãoădeixaă aosă indivíduosăpoucasă

possibilidades de escape à sua influência, impondo-lhes seus esquemas próprios como uma 

novaăordem.ăAindaăparaă esseă autor,ă “[...]ă aă indústriaă culturală sóă seă importaă comăasăpessoas 

enquanto empregados ou consumidores, não apenas adaptando seus produtos ao consumo, 

masă ditandoă oă próprioă consumoă dasă massas.”ă (SILVA, s/d, p. 41). Essa unilateralidade da 

determinação da produção contradiz o discurso da indústria cultural – sobretudo da 

publicidade – de uma suposta interatividade ou protagonismo do consumidor (MELO NETO, 

2010).  

 Compõe o caráter mistificador da indústria cultural a ilusão de que os consumidores 

estão sendo contemplados e atendidos em seus gostos e preferências mais espontâneos, 

permanecendo nos bastidores todos os esforços para uma prévia moldagem dos gostos e para 

a aceitação acrítica, por parte dos consumidores, de gostos fabricados e padronizados como 

sendo seus ou como uma autêntica expressão de sua subjetividade. Quanto a isso, Adorno 

(1995) é bastante claro: 

 
Não se pode obrigar as pessoas a comprar nada se algo nelas não ansiasse por isso. 
Assim,ăoăcomércioă“funcionaliza”ăeă“reproduz”ăessesăanseios,ădeămodoăqueă“[...]ăoă
que elas querem lhes é mais uma vez imposto. Por isso, a integração do tempo livre 
é alcançada sem maiores dificuldades; as pessoas não percebem o quanto não são 
livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi 
abstraídaădelas.”ă(p.ă74) 
 
 

A produção – acrescenta esse autor – é que regula o consumo, pois,ădeăfato,ă“[...]ăaăindústriaă

culturală eă seusă consumidoresă sãoă adequadosă umă aoă outro.”ă (p.ă 80).ă Umă outroă elementoă

importante referente ao caráter mistificador da indústria cultural é o fato de ela dispensar o 
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pensamento do espectador, inserindo em suas produções, de antemão, toda reação que estes 

devem ter. Qualquer produção que pressuponha algum esforço intelectual é deliberadamente 

evitada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). O pensamento e a crítica, para a indústria, não 

só são dispensáveis; são também indesejáveis. Mais ainda: são incompatíveis com ela. 

 Essa compreensão permanece válida para o contexto da Web 2.0, embora as 

aparênciasă sugiramăexatamenteăoăcontrário:ăasăplataformasădeăconteúdoă“livre”,ăcomoăasădeă

compartilhamento de imagens, os blogs e as redes sociais, que celebram a autonomia dos seus 

usuários na determinação dos seus conteúdos, têm sido apropriadas pela indústria cultural e 

formatadas segundo seus princípios, de modo que os usuários produtores de conteúdos 

passam a ser intermediários entre empresas e consumidores, e seus conteúdos passam a ser 

determinados por critérios que visam ao lucro, pois, como afirma Cohn (s/d),ă“Aătécnicaădosă

produtos na indústria cultural é ditada por outra lógicaăqueănãoăaăinterna.ă(p.ă95)”.  

 A crítica à indústria cultural – empreendida por Adorno e Horkheimer, e reiterada 

neste estudo – se justifica pelo caráter mistificador desta, já apontado anteriormente, mas 

também por outros fatores. Adorno (1994) afirma que a dominação técnica progressiva tem 

como efeito o tolhimento da consciência das massas, impedindo o desenvolvimento da 

autonomia dos indivíduos, sua independência e capacidade de julgar e decidir 

conscientemente. O fato de a indústria cultural nem sempre ocultar seu caráter de negócio e 

seus interesses lucrativos não anula o seu efeito mistificador; pelo contrário, pode servir para 

reforçá-lo, na medida em que mimetiza um desvelamento, simula um diálogo aberto, e, 

consequentemente,ă aă resoluçãoă doă conflito.ă Comoă bemă observaă Adornoă (ibid.),ă “Nenhumaă

infâmia éăamenizadaăpeloăfatoădeăseădeclararăcomoătal.”ă(p.ă97).ăăAdemais, aindaăqueă“[...]ăasă

mensagens da indústria cultural fossem tão inofensivas como se diz [...] o comportamento que 

elasătransmitemăestáălongeădeăserăinofensivo.”ă(p.ă99).ăAăcríticaăàăindústria cultural serve, em 

suma,ăparaă“[...]ămostrarăqueăaăculturaăeăaărealidadeăsãoădiferentesănumaăsituaçãoăhistóricaăemă

que a ilusão de que são idênticas – a ideologia da indústria cultural – se tornou total, ou seja, 

seănaturalizou.”ă(GATTI,ă2013,ăp.ă89). 

 Os indivíduos que se tornam célebres e participam da indústria cultural já 

pertenceriamă“[...]ăàăindústriaămuitoăantesădeăseremăapresentadosăporăela:ădeăoutroămodoănãoă

seă integrariamă tãoă fervorosamente.”ă (ADORNO;ă HORKHEIMER,ă 1985,ă p.ă 101).ă Essaă

afirmação também parece ser contradita pelo atual fenômeno da Web 2.0, ambiente no qual os 

usuários produtores de conteúdo são pessoas anônimas que podem vir a se tornar conhecidas 
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por um número expressivo de pessoas, conquistando celebridade à margem das produções da 

grande indústria. Entretanto, o que se observa contemporaneamente é justamente a expansão 

da indústria cultural para esse meio, não permitindo que nada lhe escape. Ao criar os novos 

padrões de conteúdo da Web 2.0, a indústria cultural impõe suas regras e marginaliza tudo o 

que foge ao seu domínio, o que confere atualidade à afirmação de Adorno e Horkheimer 

(1985)ădeăqueă“Quemăresisteă sóăpodeăsobreviveră integrando-se. Uma vez registrado em sua 

diferença pelaăindústriaăcultural,ăeleăpassaăaăpertencerăaăelaă[…].”ă(pp.ă108-9). E, ainda, a esta 

afirmação:ă“Quemănãoăseăconformaăéăpunidoăcomăumaăimpotênciaăeconômicaăqueăseăprolongaă

na impotência espiritual do individualista. Excluído da atividade industrial, ele terá sua 

insuficiênciaăfacilmenteăcomprovada.”ă(p.ă110).ăUmaăvezăintegradasăàăindústria,ăasăproduçõesă

passam a repetir seus códigos e jargão, diluindo-se em um todo familiar, com o qual fazem 

eco a televisão, o cinema, a publicidade. Nas produções da Web 2.0,ă “respira-se”ă cadaăveză

mais o mesmo “ară deă semelhança”ă aă queă osă autoresă daă Dialética do Esclarecimento se 

referiam.  

 Temos, portanto, algumas evidências da atualidade da indústria cultural, assunto que 

será retomado posteriormente neste estudo, com evidências empíricas. A esse respeito, Silva 

(s/d) é categórico: "O rádio e a televisão, que Adorno conheceu muito bem, já atingiam 

milhões de pessoas. A lógica de dominação da indústria cultural - a estandardização e 

condicionamento como meios de obtenção de lucro - permanece fundamentalmente a 

mesma.”ă(p. 43). É isso que analisaremos no contexto da internet, mais especificamente, dos 

blogs. 

 

 2.3 Tecnologia e controle 

 Marcuse (2002) estende sua análise das sociedades industriais avançadas para a 

tecnologia, que teria se tornado um veículo das formas de controle social. Nessas sociedades, 

vigoraria a crença de que os controles tecnológicos são uma expressão da razão a serviço do 

bem de todos os grupos sociais e interesses, de modo que qualquer oposição à tecnologia 

pareceria desnecessária, ou mesmo impossível. É importante observar que Marcuse faz uma 

distinçãoăentreă'técnica',ă“[...]ăentendidaăenquantoăconjuntoădeăinstrumentosăqueăpodemăserviră

tantoă aoă controleă quantoă àă libertação”ă eă 'tecnologia,ă queă seriaă “[...]ă umă modoă deă produçãoă

específico que utiliza aătécnicaăcomoăinstrumentoădeăcontrole”ă(PISANI, 2008, 61). 



 

23 

 

 A racionalidade tecnológica teria colonizado a vida cotidiana, impondo suas regras e 

estruturas sobre o pensamento e comportamento dos indivíduos, que ficariam desprovidos de 

sua liberdade e individualidade. Se as capacidades intelectuais e materiais da sociedade 

contemporânea nunca foram tão grandes, o escopo da dominação desta sobre o indivíduo é da 

mesma ordem de grandeza. Em vez da violência, é a tecnologia o recurso utilizado por essa 

sociedade para conquistar as forças de resistência, por meio do aumento da eficiência e dos 

padrões de vida (ibid.). Como observou Horkheimer (2004), o avanço da técnica tem sido 

acompanhado pelo declínio da autonomia do indivíduo e de sua capacidade de resistência à 

manipulação de massas, bem como do seu poder de imaginação. 

 Já não podemos, portanto, supor uma neutralidade da tecnologia, uma vez que esta não 

pode ser dissociada do uso que se faz dela, pois ela tem servido, em nossa sociedade, para a 

instituição de formas de controle e coesão sociais mais eficazes e mesmo prazerosos 

(MARCUSE, 2002). É importante destacar este último fator, pois a noção de controle tende a 

suscitar resistência, uma vez que está associada a coerção, restrição de liberdade ou 

manipulação. Ao se revestir de um caráter de prazer, o controle dissipa qualquer resistência 

contra si, podendo até mesmo ser desejado, o que maximiza imensamente sua eficácia. 

Quanto mais a tecnologia parece ser capaz de criar as condições para a pacificação, mais os 

corpos e mentes dos homens são organizados no sentido contrário dessa alternativa. A 

sofisticação da industrialização, de acordo com Marcuse (2002), pode servir à restrição e 

manipulação das necessidades. Nesse ponto, a dominação, sob a aparência de afluência e 

liberdade, se estende sobre todas as esferas das vidas pública e privada, integrando toda 

oposição autêntica. O caráter político da racionalidade tecnológica se evidencia quando esta 

se torna o principal veículo de uma melhor dominação, criando um universo totalitário. 

 O modo de organização da vida dos membros de uma sociedade pressupõe uma 

escolha entre alternativas históricas determinadas pela cultura material e intelectual que ela 

adquiriu. Tal escolha resulta da interação de interesses dominantes, sendo, portanto, um 

“projeto”ă dentreă outrosă possíveis,ă queă tendeă aă seă tornară exclusivoă eă determinară oă

desenvolvimento da sociedade como um todo na medida em que permeia as instituições 

básicas e as relações. As sociedades industriais avançadas, enquanto universo tecnológico, são 

também um universo político, o último estágio da realização de um determinado projeto 

histórico: o de organização e transformação da natureza como mero recurso de dominação. O 

governo dessas sociedades só é assegurado mediante uma eficaz organização e exploração da 

produtividade técnica, científica e mecânica de que elas dispõem (ibid.). “Aă racionalidadeă
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técnicaăhojeăéăaăracionalidadeădaăprópriaădominação.”ă(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

100). 

 De acordo com Douglas Kellner, na introdução da obra One-Dimensional Man 

(MARCUSE, 2002), as racionalidades científica e tecnológica descritas por Marcuse são 

ainda mais poderosas nos dias de hoje graças à informática, à expansão da mídia e ao 

desenvolvimento de novas técnicas de controle social. Não obstante, a sociedade estaria ainda 

mais irracional do que anteriormente. Isso não significa, todavia, uma inescapabilidade da 

sujeição do homem às formas de controle. Marcuse (2002), ao mesmo tempo em que acredita 

que as sociedades industriais avançadas são capazes de conter possíveis mudanças, enxerga 

forças e tendências que podem romper essa contenção e provocar uma grande ebulição social. 

Portanto, ainda que pareça se tratar de uma dominação completa e inescapável, essa mesma 

sociedade guarda o potencial para a sua própria destruição. É possível – e necessário – se 

pensar formas de resistência a essas forças de dominação em nossa sociedade, por mais 

engenhosos e sutis que sejam os seus métodos. Contudo, para que isso aconteça, é 

imprescindível reconhecer a existência dessas forças, uma vez que os discursos hegemônicos 

apregoam que vivemos no reino da plena liberdade e da abundância. É essa aparência que 

deve ser negada, para que possa emergir, do fenômeno, as causalidades históricas e sociais 

que o determinam. 

 No contexto contemporâneo da internet, discursos contraditórios costumam compor o 

debate sobre a utilidade desse recurso: enquanto uns o defendem como libertador e provedor 

de autonomia, outros enxergam nele um espaço de prolongamento de estratégias de 

dominação do sistema capitalista. Certamente, não podemos reduzir o debate a um 

maniqueísmo pautado em conceitos absolutos. É evidente que a internet possui um potencial 

de subversão e emancipação e constitui uma ferramenta de extrema valia para o homem, 

principalmente no que se refere à comunicação e à difusão do conhecimento. Todavia, por se 

tratar de um espaço bastante heterogêneo e plural, é necessário reconhecer que a internet 

também possui outras facetas e que está sujeita aos imperativos do sistema capitalista. Desse 

modo, devemos ressaltar que este estudo possui um enfoque que se aproxima deste segundo 

caso, embora não negue os outros usos que podem ser feitos da internet. Igualmente, a 

celebração eufórica da internet como reino da liberdade e da autonomia não pode encobrir 

esta outra faceta que queremos evidenciar neste estudo, que considera de grande valia as 

contribuições teóricas apresentadas até aqui, as quais podem permitir um uso de fato mais 

consciente e autônomo da internet, evitando a incursão em conclusões apressadas e 
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potencialmente ingênuas, que tornam os indivíduos novamente vulneráveis às estratégias de 

dominação que procuramos denunciar neste estudo. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O INDIVÍDUO CONTEMPORÂNEO – ESPETÁCULO 

E CONSUMO COMO PRODUTORES DE SUBJETIVIDADE 

 

 O estudo das subjetividades contemporâneas, sobretudo a partir da perspectiva da 

Psicologia Social da Escola de Frankfurt, torna indispensável uma análise das transformações 

e tendências sociais mais significativas para os modos de subjetivação na atualidade. A 

compreensão do fenômeno dos blogs patrocinados requer o estudo do indivíduo 

contemporâneo a partir de um enfoque que contempla tendências específicas, principalmente 

aquelas que contribuem para a explicação da inclinação à autoexposição, notadamente na 

internet, pois é essa inclinação que, em última instância, viabilizou o êxito dos blogs. 

Tratamos não só de um indivíduo preocupado com sua imagem e visibilidade, mas também 

com a realização de interesses particularistas, em uma cultura do consumo que incita à 

autonomia, ao sucesso e à realização pessoal vinculada a fins mercantis, em que a dimensão 

ética encontra-se gravemente enfraquecida. 

Esse quadro compõe um contexto histórico-socialăfrequentementeăreferidoăcomoă“pós-

modernidade”3 – período que corresponde, aproximadamente, às últimas décadas do século 

XX. Bauman (2000) usa o termo modernidade líquida para descrever este período recente da 

história, em que a economia encontra-se desembaraçada das antigas imposições éticas, 

políticas e culturais, tornando-se a base da vida social e permitindo o triunfo da racionalidade 

instrumental. Nessa nova e implacável ordem, que se define principalmente em termos 

econômicos e que passou a dominarăaă totalidadeădaăvidaăhumana,ăapenasăoă“nexoădinheiro”ă

teria permanecido como laço subjacente às responsabilidades humanas mútuas (ibid.). 

Para Lipovetsky (2004), o termo pós-modernidade encontra-se defasado e não é mais 

suficiente para descrever o mundo em que vivemos. A pós-modernidade teria sido um estágio 

de transição já ultrapassado. O autor defende que o mundo atual se caracteriza por um grau 

superlativo da modernidade, e afirma não a morte desta, mas seu remate, e denomina o atual 

período de hipermodernidade, que continua a se alicerçar nos três axiomas sobre os quais o 

período anterior da modernidade se alicerçava: o mercado, a eficiência técnica e o indivíduo. 

                                                           
3
 Não há um consenso quanto ao uso do termo pós-modernidade, que indicaria uma ultrapassagem da 

Modernidade. Embora as transformações sociais recentes tenham sido deveras profundas, aponta Severiano 
(2007), não podemos olvidar que ainda estamosă emă umaă sociedadeă deă “massas” (a despeito da suposta 
segmentação que ela ostenta), a qual continua sob o regime do modo de produção capitalista. Para essa autora, 
“Muitoăseătransformouăparaăqueăoăsistemaăpermanecesseăoămesmo.”ă(ibid.,ăp.ă84) 
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Trata-se de uma modernidade consumada e hiperlativa. Nas mais diversas esferas, há uma 

escaladaăaoă extremo,ă seguindoăaădinâmicaă ilimitadaădoă“sempreămais”.ăOsăcomportamentosă

individuais também alcançam patamares extremos, daí o autor falar, por exemplo, em um 

hiperindividualismo. Vejamos, mais detalhadamente, alguns elementos que compõem esse 

quadro. 

 

3.1 O homem unidimensional 

Retomando brevemente as formulações de Marcuse (2002) acerca das sociedades 

tecnológicas, importa destacar uma valiosa contribuição desse autor para a compreensão do 

indivíduo típico dessas sociedades, por uma perspectiva psicossocial. Como vimos, esse autor 

realiza uma análise sobre a reestruturação da vida e dos modos de pensar nas sociedades 

tecnológicas, bem como os mecanismos por meio dos quais o capitalismo integra os 

indivíduos ao seu modo próprio de comportamento e pensamento, gerando sempre novas 

necessidades atreladas ao capital, em uma sociedade por ele concebida como totalmente 

administrada. É com desconfiança e como uma ameaça à liberdade humana que Marcuse vê 

esses processos: a racionalidade tecnológica colonizaria a vida cotidiana, impondo 

imperativos, regras e estruturas sobre o pensamento dos indivíduos, minando sua liberdade e 

sua individualidade.  

Marcuse enfatiza uma tendência das sociedades industriais que engendrou um modo 

de pensamento e comportamento que tem como principal característica a repressão dos 

valores, aspirações e ideias que são incompatíveis com as operações e atitudes validadas pelas 

formas de racionalidade prevalentes, o que contribui para o enfraquecimento ou mesmo o 

desaparecimento de qualquer crítica radical ao sistema. O desenvolvimento do capitalismo e 

da tecnologia demandava uma crescente acomodação, nas sociedades industriais avançadas, 

ao aparato econômico e social e uma submissão à dominação e à administração crescentes. O 

indivíduo, sobrepujado pela eficiência e o poder da administração, ao mesmo tempo em que 

fascinadoăpeloă“progressoătecnológico”ăeănovosăbensădeăconsumoămassivo,ăpossibilitadoăpelasă

transformações nos processos produtivos (que tornavam as fábricas automatizadas e o 

trabalho, cada vez mais mecanizado), perdia, gradualmente, sua racionalidade crítica, 

tornando-seăumăhomemă“unidimensional” (SEVERIANO, 2007). 

Marcuse (2002) enxergava na máquina, pelo simples fato de esta exceder a capacidade 

física humana de trabalho, o instrumento político mais poderoso em sociedades que têm como 
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base o processo maquinal.ă Esseă autoră tambémă percebeă oă surgimentoă deă umă “fascínio”ă dosă

indivíduosă pelasă mercadoriasă queă consomem,ă aoă pontoă deă seă “reconhecerem”ă nelasă (elesă

“encontramăsuaăalmaănoăautomóvel”,ăcomoăoăautorăexemplifica).ăEsseăprocessoădemarcaăumaă

mudança no próprio mecanismo que vincula o indivíduo à sociedade, conferindo às novas 

necessidades que ela produz um papel central no controle social. Por isso, Marcuse defende 

que as novas formas de controle social são tecnológicas em um novo sentido. Os controles 

tecnológicos aparentam ser a corporificação da Razão para benefício de todos os grupos 

sociais, a um ponto tal que toda contraposição a essa crença parece irracional e toda ação 

contrária, impossível. Assim, tanto o aparato produtivo quanto os bens e serviços produzidos 

pela racionalidade tecnológica têm um efeito persuasivo em favor do sistema social como um 

todo. Para Marcuse, os produtos, ao mesmo tempo em que possibilitam uma melhora na 

qualidade de vida dos indivíduos, também doutrinam e manipulam. A expansão do acesso a 

esses produtos para um maior número de classes promove uma acomodação desses indivíduos 

a esse novo estilo de vida, militando contra qualquer mudança qualitativa. Desse modo, a 

dominação (travestida de afluência e liberdade) se expande para todas as esferas da existência 

e integra toda oposição possível. A racionalidade tecnológica revela, então, seu caráter 

político, ao se tornar um veículo de dominação, criando um universo totalitário que mantém a 

sociedade e os indivíduos em permanente mobilização em sua defesa.  

Em termos conceituais, o homem unidimensional se caracterizaria por ser conformado 

ao pensamento vigente e a estruturas preexistentes, acrítico e incapaz de transcender a 

realidade conforme esta se lhe apresenta, derivando sua visão do mundo do pensamento 

dominante. Sua individualidade e seu espaço privado seriam suplantados por aspirações e 

valores moldados pela sociedade, e a sua satisfação teria como preço a renúncia à própria 

liberdade. O homem unidimensional desconhece suas reais necessidades, que são deslocadas 

por necessidades heterônomas e artificiais, e é incapaz de imaginar outras possibilidades de 

ser, e de uma felicidade maior, fora das estruturas em que sempre esteve inserido 

(MARCUSE, 2002). Marcuse também identifica tendências destrutivas nas celebradas 

conquistas do capitalismo avançado, que não salvam a sociedade de sua irracionalidade. A 

racionalidade tecnológica, a propósito, contribui para a consecução de uma sociedade 

totalmente administrada e da destruição do livre desenvolvimento das faculdades humanas. 

Tal racionalidade se apresenta ainda mais forte nos dias de hoje, com a expansão da mídia e 

da informática para quase todas as esferas da vida.  
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O conceito de unidimensionalidade, em síntese, expõe uma tendência, nas sociedades 

tecnológicas, a uma adesão acrítica dos indivíduos ao status quo, de tal sorte que as 

subjetividades têm como marca constitutiva não a diferenciação e uma individuação autêntica, 

mas a indiferenciação em relação à totalidade do social (MARCUSE, 2002). A própria 

conformidade, em uma sociedade de massas, é elevada à condição de ideal (HORKHEIMER, 

2004).ăDentreăasăimplicaçõesădesseăprocesso,ăSeverianoă(2010)ăchamaăaăatençãoăparaă“[...] a 

perda da capacidade utópica do homem, de sua capacidade de transcendência do mero 

real/factual, responsável pelo desaparecimento da distância e da oposição crítica necessária 

aosăprocessosădeăautonomiaăhumana.”ă(p.ă133).ăMarcuseă(2002)ătambémădestaca a questão do 

declínio do indivíduo, que perderia sua individualidade e sua potencialidade de 

autodeterminação em uma sociedade onde a vida social e econômica é administrada e 

conformada às normas sociais dominantes. 

A unidimensionalidade, enfim, pode ser entendida tanto como um efeito das 

estratégias de dominação na esfera da cultura quanto como um valioso instrumento a serviço 

da perpetuação e propagação desse projeto.  

É oportuno introduzir o conceito de mimese, conforme descrito por Horkheimer 

(2004). Esse conceito se refere ao mecanismo de defesa biológico mais antigo na natureza, 

que consiste em imitar o entorno a fim de confundir-se com ele. Segundo Horkheimer, o 

indivíduo percebe desde cedo que, de modo a sobreviver no mundo, ele deve abdicar da 

esperança de uma autorrealização plena, a qual pode ser alcançada exclusivamente pela via da 

imitação. Assim, o indivíduo passa a reproduzir os traços e atitudes dos grupos sociais aos 

quais pertence, adaptando-se a eles. Disso resultaria a conformidade do indivíduo ao que é 

exigido e esperado dele em seu meio social (em termos de habilidades, valores e aspirações, 

por exemplo), tornando-se uma peça afim com o todo e garantindo, desse modo, sua 

sobrevivência. 

Esses conceitos nos dão subsídios para compreender como as tendências sociais 

instigadas pelo capitalismo são tão prontamente aceitas e incorporadas pelos indivíduos na 

contemporaneidade, haja vista a espetacularização da vida, a associação do consumo ao lazer 

e a quase total ocupação do cotidiano pela tecnologia potencializarem as condições descritas 

por Marcuse que encerravamăoăhomemăemăumaăunidimensionalidade.ăEmăumă“mundoă semă

oposição”ă(paraăusarăumaăexpressãoădoăpróprioăMarcuse),ăqueăofertaăincessantementeăvariadasă

possibilidades de entretenimento e gozo, no qual o sistema foi capaz de cooptar as 
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consciências a seu favor, que outra possibilidade há, senão aderir? A essas tendências os 

indivíduos aderem não só pelas promessas de gratificação que elas trazem consigo, mas 

também por não verem motivos para se opor a elas.  

De forma semelhante, na Web 2.0, com suas possibilidades de autoexposição, 

celebridade e ganhos financeiros, questionar as regras do jogo parece importar menos do que 

descobrir formas de tirar a maior vantagem possível delas, e buscar a sobrevivência no jogo 

que todos jogam pode ser melhor do que recusa-lo e adotar modos de ser que contrastem com 

o que é aceito sem questionamentos pela maioria.  

Devemos reiterar, portanto, que muitas das características elencadas por Marcuse são 

perfeitamente cabíveis na descrição da sociedade e dos indivíduos hodiernos. De fato, 

Severianoă (2007)ă apontaă semelhançasă entreă oă homemă unidimensională eă oă “pós-moderno”,ă

advogando que a suposta individualidade do homem contemporâneo é, na verdade, uma 

pseudo-individualidade; tratar-se-iam de novas roupagens que revestem velhas configurações 

de personalidade. Como afirma a autora, “noăchamadoămundoă‘pós-moderno’,ăoăcomponenteă

unidimensională nãoă foiă destronado,ă masă fortalecidoă poră traçosă narcisistas.”ă (ibid.,ă p.ă 168).ă

Cabe, agora, analisarmos o indivíduo contemporâneo pela perspectiva do narcisismo. 

 

3.2 Narcisismo, performance e a ética contemporânea 

Um dos traços subjetivos mais preponderantes na contemporaneidade, e que 

caracteriza os indivíduos das sociedades capitalistas já há algumas décadas é, como 

sustentado por diversos autores, o narcisismo. A emergência desse traço enquanto um 

fenômeno social levou Christopher Lasch, ainda no final da década de 1970, a formular o 

conceito de cultura do narcisismo. Em linhas gerais, esse conceito refere-se à massificação de 

um tipo de personalidade que vinha emergindo nessa época e que perdura até hoje, em uma 

forma ainda mais aguda do que quando da descrição de Lasch. A cultura do narcisismo teria 

se configurado como consequência das transformações sociais da segunda metade do século 

XX, as quais promoveram um vazio político, social, cultural e afetivo que teria contribuído 

para o surgimento de novos tipos de personalidade ou estimulado traços subjetivos já 

existentes. É importante destacar a afirmação de Lasch (1979) de que toda sociedade 

reproduz, no indivíduo, sua cultura, normas e modos de organização da experiência, sob a 

forma de personalidade. Portanto, o narcisismo em Lasch não é mera fatalidade. O narcisista 

seria o produto final do individualismo burguês (ibid.).  
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Na descrição de Lasch (ibid.), o indivíduo narcisista se caracteriza por uma vida 

interior pobre, um medo do envelhecimento e da morte. É centrado nos próprios interesses e 

no momento presente, desinteressado que é pelo futuro e pelo passado, e também incapaz de 

se sentir parte de um fluxo histórico. Almeja a onipotência e demanda a imediata satisfação de 

impulsos sem limites e perpetuamente insatisfeitos.  Sua relação com o outro tende a ser 

superficial e instrumentalizante, marcada por uma superficialidade defensiva, evitação da 

dependência e uma ferrenha competitividade em sua demanda por aprovação. Todavia, essa 

relação se revela paradoxal, uma vez que, embora se creia onipotente, o narcisista é 

fundamentalmente dependente do outro, tanto para que este valide sua autoestima quanto para 

que o admire enquanto plateia. Os anseios narcisistas por fama e glória são respaldados e 

intensificados pela mídia, que incita o homem comum a se identificar com as celebridades, 

além de dificultar sua aceitação da banalidade da vida cotidiana. A publicidade incentiva, 

deliberadamente, a preocupação com a aparência física, em uma sociedade em que os 

indivíduos estão constantemente cercados por espelhos, nos quais buscam tanto assegurar-se 

de sua capacidade de cativar e impressionar os outros quanto detectar quaisquer defeitos que 

os distanciem da imagem que lhes desejam transmitir. 

Para Lipovetsky (2000), trata-se de um perfil inédito de indivíduo em sua relação 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo, gestado em um capitalismo hedonista e 

permissivo. Este autor (2005) atém-se, de modo particular, à dimensão ética do indivíduo 

contemporâneo, observando nele uma preocupação maior com o bem-estar pessoal do que 

com uma moral altruísta. De fato, Lasch (1979) já refutava a ideia defendida por alguns 

teóricos de que os estadunidenses (objetos de seu estudo à época) não teriam se tornado mais 

sociáveis e cooperativos, mas inclinados a tirar proveito das relações interpessoais em 

benefício próprio. A atual propensão a um individualismo hedonista, todavia, não significa 

que o homem de hoje seja mais egoísta do que antes, mas que ele apenas não hesita mais em 

expor o caráter individualista de suas escolhas, uma vez que isso não é mais tido como imoral 

(LIPOVETSKY, 2005).  

 Embora o conceito de narcisismo frequentemente remeta à ideia de um indivíduo 

autoconfiante, individualista, potente e performático, Lasch (1979; 1986) enfatiza que o 

narcisismo é, fundamentalmente, muito mais uma defesa contra impulsos agressivos do que 

auto-amor, e se apresenta como a melhor estratégia de fazer face às tensões e ansiedades da 

vida moderna, a qual seria responsável por fazer emergir traços narcisistas (em maior ou 

menor grau) em todos os indivíduos. Na perspectiva psicanalítica do narcisismo (cf. FREUD, 
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2009), como observado por Severiano (2007), também encontramos uma menção a 

frustrações e desilusões impostas pela sociedade aos indivíduos, que os obrigariam a uma 

regressão a interesses particulares e a um consequente distanciamento de causas coletivas e de 

vínculos sólidos com a alteridade. Todavia, uma vez que os indivíduos não podem prescindir 

do outro para sua sobrevivência, favorece-se, como alternativa, uma relação de caráter 

superficial e instrumentalizante, em que o outro tende a ser solicitado apenas enquanto pode 

servir aos interesses do indivíduo narcisista.  

 Esse mecanismo de autopreservação e sobrevivência psíquica tem base não apenas em 

condições adversas no âmbito da economia e da sociedade, mas também nas experiências 

subjetivas de vazio e isolamento. Para Lasch (1979), uma sociedadeăemăconstanteă“climaădeă

guerra” (“warlike”) tende a produzir pessoas antissociais. A emergência do narcisismo 

enquanto fenômeno cultural, generalizado, é um reflexo de uma sociedade que se apresenta 

como extremamente hostil e ameaçadora. Nas palavras de Lasch (1986), 

 
O narcisismo significa uma perda da individualidade e não a auto-afirmação; refere-
se a um eu ameaçado com a desintegração e por um sentido de vazio interior. Para 
evitar confusão, o que denominei a cultura do narcisismo seria melhor caracterizado, 
ao menos para o momento, como a cultura do sobrevivencialismo. A vida cotidiana 
passou a pautar-se pelas estratégias de sobrevivência impostas aos que estão 
expostos à extrema adversidade. A apatia seletiva, o descompromisso emocional 
frente aos outros, a renúncia ao passado e ao futuro, a determinação de viver um dia 
de cada vez – tais técnicas de autogestão emocional, necessariamente levadas ao 
extremo em condições extremas, passaram a configurar, em formas mais moderadas, 
a vida das pessoas comuns em condições normais de uma sociedade burocrática, 
amplamente percebida como um vasto sistema de controle total. (pp. 47-8) 

 
Essas técnicas de autogestão, ainda segundo esse autor (ibid.), emergiriam em um 

ambiente aparentemente implacável, que ameaçaria os indivíduos de um colapso pessoal, 

contra o qual aqueles tentariam reconstituiră umaă “tecnologiaă doă eu”.ă Aă personalidadeă

narcisista, enfim, representaria uma estratégia de sobrevivência em um mundo em que o 

passado legou condições repressoras e os projetos coletivos são desacreditados, restando aos 

indivíduos voltar-se a interesses estritamente pessoais. Se as soluções de impacto coletivo, 

ditadas desde o alto fracassam, resta inventar soluções a partir de baixo, na esfera estritamente 

individual (LASCH, 1979). 

Birman (2007) ressalta a relevância tanto do conceito de cultura do narcisismo quanto 

da sociedade do espetáculo (a ser tematizada no próximo tópico) para a compreensão das 

formas de subjetivação na contemporaneidade, inclusive no campo da psicopatologia. O autor 
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(ibid.), em tom bastante cáustico, faz sua própria descrição da cultura do narcisismo, a qual é 

pertinente reproduzir: 

 
O que justamente caracteriza a subjetividade na cultura do narcisismo é a 
impossibilidade de poder admirar o outro em sua diferença radical, já que não 
consegue se descentrar de si mesma. Referido sempre a seu próprio umbigo e sem 
poder enxergar um palmo além do próprio nariz, o sujeito da cultura do espetáculo 
encara o outro apenas como um objeto para seu usufruto. Seria apenas no horizonte 
macabro de um corpo a ser infinitamente manipulado para o gozo que o outro se 
apresenta para o sujeito no horizonte da atualidade. 

Dessa maneira o sujeito vive permanentemente em um registro especular, em que o 
que lhe interessa é o engrandecimento grotesco da própria imagem. O outro lhe 
serve apenas como instrumento para o incremento da autoimagem, podendo ser 
eliminado como um dejeto quando não mais servir para essa função abjeta. (p. 25) 

 
Birman (ibid.) prossegue na descrição do sujeito contemporâneo ressaltando sua tendência ao 

exibicionismo – que teria se tornadoăsuaă“razãoădeăser”ă– e seu profundo individualismo, além 

do desinvestimento nas trocas inter-humanas.ă “Nesseă contexto,ă oă autocentramento,ă aliadoă àă

inexistência de história e ao desaparecimento da alteridade como valor, foi considerado por 

Lasch como traço fundamental da cultura do narcisismo.”ă(p.ă166).ăEsseăautocentramentoăseă

manifesta,ăinicialmente,ăcomoăumaă“estetizaçãoădaăexistência”,ăqueărefleteăumăpropósito,ăporă

parte do indivíduo, de exaltação de si, conforme veremos a seguir a respeito da cultura do 

espetáculo. 

Falar em um indivíduo autocentrado pode sugerir a ideia de uma profundidade 

subjetiva, de uma rica vida interior. Teríamos, afinal, subjetividades autênticas e plurais, 

diferenciadas do meio social e dotadas de uma singularidade propriamente dita, como nossa 

cultura, frequentemente, parece insinuar? Embora não possamos ser taxativos na resposta a 

essa questão, podemos afirmar que o grau de diferenciação dos indivíduos contemporâneos 

em relação a seu meio está bastante longe do que comumente se acredita, e que uma análise 

atenta desmentiria a suposição de equivalência entre autocentramento e profundidade 

subjetiva. Birman (2007) defende que esse autocentramento não corresponde inteiramente à 

noçãoă deă sujeitoă “dentro-de-si”, uma vez que lhe faltaria um atributo fundamental, a 

interioridade. O autocentramento do indivíduo da cultura do narcisismo é caracterizado por 

um excesso de exterioridade:ă “Oă queă éă aă demandaă deă espetáculoă eă deă performance, que 

regulam a estetização da existência, senão modalidades do indivíduo existir na exterioridade, 

paraăqueăpossaăgozarăcomăaăadmiraçãoăqueăprovocaănoăolharădoăoutro?”ă(p.ă170).ăLogo, esse 

sujeito autocentrado se revela como sendo fora-de-si (portanto, o oposto do que muitas vezes 

se supõe), uma vez que é fundamentalmente composto por exterioridade (ibid.). Tal temática 
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nos remete à noção de espetáculo e imagem, elementos preponderantes em nossa 

contemporaneidade. 

 

3.3 Imagem, espetáculo e subjetividade  

O declínio da televisão como principal media no mundo globalizado, principalmente 

entre os mais jovens, que vem se processando nas últimas décadas4, tem sido, em grande 

medida, acompanhado pela ascensão da internet. A esse respeito, cabe observar e destacar o 

seguinte: a derrocada da televisão representa o declínio de um media, mas não de seu material 

fundamental: a imagem. E parece ser justamente no momento em que a ascensão exponencial 

das imagens na internet se dá que a televisão experimenta suas maiores perdas. Isso 

possivelmente indica que a televisão sai de cena não pela decadência da imagem, mas para 

dar lugar a um triunfo ainda maior desta sobre a vida dos indivíduos, uma vez que estes 

participariamă doă “espetáculo”ă tambémă enquantoă protagonistas. A gênese da Web 2.0 

representa, como sabemos, a passagem de um modelo em que o usuário é meramente 

consumidor para um no qual o usuário também é um potencial produtor de conteúdo; e esse 

conteúdo se manifesta, cada vez mais, como imagem. Ou seja, o forte declínio da televisão 

parece coincidir com a ascensão da Web 2.0, cujas plataformas mais características operam 

substancialmente com o recurso das imagens, como os antigos fotologs (similares aos blogs, 

mas com ênfase em fotografias) e, atualmente, as redes sociais (além de aplicativos de 

smartphones como o Instagram). É inegável, portanto, que ainda vivemos sob o império das 

imagens; ou, mais do que nunca, em uma sociedade do espetáculo, como falara Debord 

(2005). 

Conceitualmente, Wolff (2005) apresenta diversas contribuições sobre a imagem, que 

nos permitem entender melhor sua natureza e alguns pressupostos que decorrem dela. De 

saída, temos que a imagem é uma representação de uma coisa ausente, da qual aquela toma 

                                                           
4 Embora algumas fontes divirjam em relação a essa informação, que pode variar de acordo com cada país, há 
algumas que a sustentam, como os seguintes artigos jornalísticos: 
BBC – Time spent online ‘overtakes TV’ among youngsters (Tempo dispendido na internet ultrapassa televisão 
entre jovens) – http://www.bbc.com/news/education-35399658 
Business Insider – TV is dying, and here are the stats to prove it (A televisão está morrendo, e aqui estão as 
estatísticas para prova-lo - http://www.businessinsider.com/cord-cutters-and-the-death-of-tv-2013-11 
Marketing Charts – Internet surpasses TV as most essential media (Internet ultrapassa televisão como media 
mais essencial) - http://www.marketingcharts.com/television/internet-surpasses-tv-as-most-essential-media-
12499/ 
Time – Fewer people than ever are watching TV (Nunca tão poucas pessoas assistiram televisão) - 
http://time.com/3615387/tv-viewership-declining-nielsen/  

http://www.bbc.com/news/education-35399658
http://www.businessinsider.com/cord-cutters-and-the-death-of-tv-2013-11
http://www.marketingcharts.com/television/internet-surpasses-tv-as-most-essential-media-12499/
http://www.marketingcharts.com/television/internet-surpasses-tv-as-most-essential-media-12499/
http://time.com/3615387/tv-viewership-declining-nielsen/


 

35 

 

algunsătraços.ăElaăé,ăportanto,ăsempreă“menor”ădoăqueăaquiloăqueărepresenta,ăumăfalsoăser,ăouă

uma imitação. A imagem mostra, mas apenas enquanto afirmação; a imagem não nega, 

portanto não permite o debate ou a dialética. Ela é incapaz de relativizar o real: na imagem, 

nadaăpodeă serămaisăouămenosă real,ă tudoă estáăpostoă emă termosă absolutos.ă “Daíă suaă forçaădeă

convicção aparente. Uma imagem... e tudo está dito, nada a pode contradizer, nem a discutir. 

‘é’.”ă(p.ă28).ăAlémădisso, ao se autonomizarem cada vez mais, as imagens criam a ilusão de 

não representar, mostrando-seă comoă umă simplesă reflexoă doă real.ă “Aă ilusãoă consiste,ă maisă

uma vez, em crer que a realidade tem o poder de sua própria representação, em atribuir à 

realidade representadaăpelaăimagemăoăpoderădeăseăapresentarăcomoătal.”ă(p.ă44). 

Quantoă aoă queă Debordă (2005)ă descreveuă comoă “sociedadeă doă espetáculo”,ă nãoă

podemos toma-la como um mero sinônimo de um império das imagens. Em seus aforismos 

sobre o tema, esse autor evidencia que há pressupostos e implicações acerca da sociedade do 

espetáculo que excedem amplamente a mera constatação objetiva de uma ubiquidade e 

relevância das imagens inéditas até a segunda metade do século XX. Uma dessas implicações 

seria o primado da aparência sobre a realidade objetiva, que faz com que a vida e as relações 

aconteçam e se signifiquem muito mais na esfera da representação e da imagem do que na sua 

dimensão concreta; o espetáculo diz respeito a uma organização do mundo na qual as imagens 

se sobrepõem ao real (DEBORD, 2005). 

Outra importante definição feita por Debord (ibid.) a respeito do espetáculo é que ele 

seria “umaărelaçãoăsocialăentreăpessoas,ămediatizadaăporă imagens.”ă (p.ă9).ăOuăseja,ăentreăosă

indivíduos, em suas relações, se interpõe um terceiro elemento, alheio à ordem do real: a 

imagem. Esta, como foi dito, aproxima-se da ordem da representação, e, por esse motivo, 

sujeita a distorções, arbitrárias ou não. Para Jappe (2005), a relação do indivíduo com o 

próprio mundo é necessariamente indireta, e também mediada por imagens, as quais são 

escolhidas por aqueles que controlam a sociedade. O espetáculo representa uma marcante 

característica do acontecer social, e tem adquirido crescente importância, nesse sentido, na 

contemporaneidade.  

Oăespetáculoăinverteăoăreal:ă“a realidade surge no espectáculo, e o espectáculo é real. 

Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente.”ă(DEBORD,ă2005,ă

p. 10). Ele (espetáculo) é a afirmação da aparência, e a afirmação da vida social como mera 

aparência. Estabelece uma positividade indiscutível, amparada pela aceitação passiva que 

demanda dos indivíduos, traduzidaănoăprincípioădeăqueă“oăqueăapareceăéăbom,ăoăqueăéăbom,ă
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aparece”ă (ibid.,ă p.ă 12).ă Ouă seja,ă tudoă oă queă participaă doă espetáculoă jáă estariaă previamenteă

avaliado e aprovado por uma instância invisível que prevê e calcula o que interessa ser visto e 

conhecido, mantendo os indivíduos ainda mais na alienante posição de 

espectadores/consumidores, ponto no qual o conceito de espetáculo se aproxima do de 

indústria cultural.5 A propósito dessa alienação, Debord (2005) diz: 

 
A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é o resultado da 
sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, 
menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da 
necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. 
A exterioridade do espectáculo em relação ao homem que age aparece nisto, os seus 
próprios gestos já não são seus, mas de um outro que lhos apresenta. Eis porque o 
espectador não se sente em casa em nenhum lado, porque o espectáculo está em toda 
a parte. (p. 19) 

 
Vemos, assim, que o espetáculo – “oă reinoă daă contemplaçãoă passiva”ă (JAPPE,ă 2005)ă – 

acostuma-nos à posição de meros espectadores, condizente com um contexto social mais 

antigo e mais amplo no qual a maior parte da sociedade é mantida à margem do poder, da 

verdadeira informação e das decisões de impacto coletivo (relembremos o conceito de 

menoridade de Kant, e as formas contemporâneas de dominação, referidos anteriormente). O 

espetáculo, para Debordă(2005),ă“éăoăcontrárioădoădiálogo”ă(p.ă13).ăTratar-se-ia, portanto, não 

de uma via de mão dupla, que permitiria uma dialética entre a produção e o consumo da 

informação, mas uma via de mão única, na qual aos indivíduos caberia unicamente o papel de 

receptores. 

 O que dizer, então, sobre a Web 2.0, que permite a todos, em tese, produzir e consumir 

conteúdo, inclusive por meio de imagens? Poderíamos dizer que ela subverte esse princípio 

postulado por Debord? Embora não pareça ser possível, no momento, responder de forma 

conclusiva a essa questão, alguns fatores parecem indicar uma resposta negativa. Nossa 

hipótese a esse respeito é a de que a internet, de fato, permite que todos produzam e 

consumam imagens, mas isso não necessariamente significa que se estabeleça algum tipo de 

diálogo entre elas ou entre seus autores de forma autônoma. Produzem-se e consomem-se 

                                                           
5
 A indústria cultural e a sociedade do espetáculo são conceitos que versam sobre questões que se assemelham e, 

frequentemente, coincidem; porém, como adverte Bucci (2005), o espetáculo não é uma simples evolução da 
indústriaăculturalăouăseuăprolongamentoălinear.ă“Nãoăéămaisăumaăindústriaăentreăoutrasăindústrias:ăéăumăestágioă
em que todas as indústrias e todos os mercados convergemăparaăumăcentroăúnico.”ă(p.ă228).ăParaăKehlă(2005b),ă
Aă indústriaă culturală eă aă sociedadeă doă espetáculoă sãoă separadasă poră “[...]ă umă extraordinárioă aperfeiçoamentoă
técnico dos meios de se traduzir a vida em imagem, até que fosse possível abarcar toda a extensão da vida 
social.”ă(p.ă44). 
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imagens continuamente, mas não em uma relação de reciprocidade e de reflexividade, ou seja, 

muitos querem produzi-las para comunicar algo, mas a comunicação parece se encerrar 

imediatamente na recepção, sem que hajaăumaă“réplica”,ăeăseăpautar preponderantemente nos 

padrões de estilo de vida e ideais já estabelecidos pela sociedade de consumo. O propósito 

aparenta ser muito mais informar ou expor do que dialogar (o que nos remete, mais uma vez 

às relações típicas do indivíduo narcisista, nas quais o outro tende a interessar apenas 

enquantoă “plateia”, observador), como no aplicativo Instagram, cuja matéria-prima são as 

imagens. Nele, todos as produzem e as consomem, mas cada imagem, por vezes, inicia e 

encerra uma comunicação unidirecional, constituindo-se um imenso campo de comunicações 

pontuais, distanciando-se, assim, dos parâmetros de uma rede. Outras vezes, apesar de o 

padrãoă “rede”ă permanecer,ă oă conteúdoăveiculadoă tendeă aă encerrară umă “pensamentoă único”,ă

padronizado, que se dissemina em rede, porém não se diversifica. Dito de outra forma, 

estabelecem-seă “redes”ă queă apenasă reiteramă oă mesmoă padrãoă (comoă os ideais de beleza, 

ubiquamente reproduzidos), que funcionam como vozes em uníssono, que tendem mais a 

amplificar tal padrão do que promover diálogos que resultem na produção de conteúdos 

novos. 

Retomando a discussão de Debord (2005) sobre o espetáculo, vemos que esse autor 

(assim como faz Lasch a respeito do narcisismo) nega a emergência desse fenômeno como 

mera fatalidade ou produto do curso da história, apontando sua vinculação ao sistema de 

produção. Com efeito, o espetáculo não pode ser entendido como um resultado natural das 

técnicas de difusão de imagem, e sim como uma objetivação de uma visão de mundo, 

resultado (e projeto) do próprio modo de produção. “Ele é a afirmação omnipresente da 

escolha já feita na produção, e o seu corolário, o consumo. Forma e conteúdo do espectáculo 

são identicamente a justificação total das condições e dos fins.”ă (p.ă 9).ă Paraă Debord,ă oă

princípio do fetichismo da mercadoria se realiza no espetáculo; o mundo sensível é 

substituído por uma seleção de imagens pertencentes ao mundo supra-sensível e que, não 

obstante, se apresenta como o sensível por excelência. A relação do espetáculo com a 

mercadoria, entretanto, vai além dessa semelhança:  

 
O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espectáculo faz ver é o mundo 
da mercadoria dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim 
mostrado como ele é, pois o seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens 
entre si e face ao seu produto global. (ibid., p. 23) [grifos do autor] 
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E o autor acrescenta:ă “O espectáculo é o momento em que a mercadoria chega à ocupação 

total da vida social. Não só a relação com a mercadoria é visível, como nada mais se vê senão 

ela: o mundo que se vê é o seu mundo.”ă(pp.ă25-6).ăOăespetáculo,ăemăsíntese,ă“é o capital a 

um tal grau de acumulação que se torna imagem.”ă(p.ă20) [grifos do autor]. 

A dominação da economia sobre a vida social, em sua primeira fase, teria promovido 

uma degradação do ser em ter. Debord (2005) percebe um novo movimento desse processo de 

dominação,ă decorrenteă daă “ocupação total da vida social pelos resultados acumulados da 

economia”ă(p.ă13),ădoăter em direção ao parecer. Esse movimento consolida-se como um dos 

princípios centrais das manifestações do espetáculo na contemporaneidade, e parece 

intensificar-se continuamente. É certo que o princípio do parecer sempre pautou, em alguma 

medida, as produções televisivas, cinematográficas, e publicitárias. Entretanto, o que tem se 

tornado cada vez mais observável é a prevalência desse princípio nos conteúdos da internet, 

sobretudo nas produções de usuários comuns. Isso é possibilitado por diversos fatores, como o 

arsenal tecnológico de edição de imagens (como por exemplo, o programa Photoshop), a 

cultura dos selfies (que permite a escolha de ângulos e poses, e, juntamente com os recursos 

de edição de imagens, confere ao indivíduo maior poder sobre o que e como irá aparecer na 

foto). Há, evidentemente, as motivações psicossociais para o triunfo do parecer sobre o ter e o 

ser, cuja investigação aprofundada foge ao escopo deste trabalho. 

A seguinte tirinha do desenhista brasileiro André Dahmer6 é bastante representativa 

desse fenômeno: 

 

Figura 1: André Dahmer - Malvados 
 
  

                                                           
6 Disponível em: https://www.facebook.com/malvadoshq 

https://www.facebook.com/malvadoshq
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Uma imagem vale mais do que mil palavras – sobretudo para fingir algo.ă Issoă porqueă “Oă

‘efeitoădeăreal’ăcriadoăpelaăimagemăéămaisăconvincenteădoăqueăaqueleăcriadoăpelasăpalavras.”ă

(KEHL, 2005a, p. 250). 

Ainda a título de ilustração do fenômeno do predomínio da aparência sobre a realidade 

factual no meio virtual, podemos citar o caso da artista argentina Amalia Ulman, que – ela 

própria estudante de questões referentes ao narcisismo e às redes sociais – resolveu criar uma 

“vidaăfalsa”ănoăInstagram a fim de questionar os ideais prevalentes nessa rede, o que resultou 

em um aumento exponencial de seus seguidores e admiradores, uma vez que suas publicações 

atendiam (em aparência) a esses ideais. Após cinco meses, Amalia anunciou a seus seguidores 

que suas postagens eram forjadas para simular uma falsa realidade, encerrando sua conta no 

Instagram em seguida.7 EsseăfatoăendossaăaăafirmaçãoădeăBirmană(2007)ădeăqueă“naăculturaă

da estetização do eu, o sujeito vale pelo que parece ser, mediante as imagens produzidas para 

seăapresentarănaăcenaăsocial,ălambuzadoăpelaăbrilhantinaăeletrônica.”ă(p.ă167). 

O que importa destacar a respeito desse cenário é que a cultura contemporânea 

favorece a exposição e a espetacularização de si, ao mesmo tempo em que as novas 

tecnologias fornecem as ferramentas necessárias para operacionalizar essa tendência. Essa 

observação interessa para o estudo dos blogs porque trata de elementos que compõem o 

contexto no qual eles emergem. Criar e manter um blog pressupõe a escolha, por parte de seu 

autor, de um modo (ou modos) de apresentação de si a um público desconhecido e anônimo, o 

qual, por sua vez, opta livre e espontaneamente por visitar ou seguir esse blog. Isso tem uma 

implicação imediata: o público precisa gostar do blogueiro (ou de seu blog) para segui-lo. 

Portanto, aqueles blogueiros que almejam ter um grande número de seguidores precisam 

conquistar um maior público, e o seu conteúdo deve agradar, simultaneamente, ao maior 

número possível de visitantes. Desse modo, o conteúdo de um blog e o modo como ele é 

apresentado podem ser orientados para satisfazer uma audiência (e, consequentemente, cativá-

la), e não apenas pela expressão espontânea de seu autor. Isso se torna ainda mais imperioso 

quando se trata de blogs patrocinados: conquistar e manter um grande público é um 

pressuposto para a obtenção de ganhos monetários; que pode ser um interesse maior ou menor 
                                                           
7
 Mais detalhes podem ser conferidos no seguinte endereço: http://www.hypeness.com.br/2016/01/artista-cria-

vida-falsa-no-instagram-e-lanca-discussao-sobre-a-sociedade-moderna/ . Nesse texto, temos as seguintes 
declarações da artista: “Tudoăfoiăroteirizado”, “Passeiăumămêsăpesquisandoăaăcoisaătoda.ăHouveăumăcomeço,ăumă
clímax e um fim. Eu pintei meu cabelo. Eu mudei meu guarda-roupa. Eu estava agindo: não fui eu“. Vale 
também destacar os comentáriosă do(a)ă redator(a)ă daă matéria:ă “Eă oă debateă ficaă novamenteă noă ară – por 
que continuamosă fascinadosă poră umaă realidadeă queă nãoă existe?ă Poră queă continuamosă ‘pintando’ă oă quadroă deă
nossasăvidasăparaăagradarăaosăoutros?ăComoăumă‘roteiro’ăéăcapazădeădefinir aquilo que gostamos? Para onde foi a 
nossaăespontaneidadeăeădiversidade?” 

http://www.hypeness.com.br/2016/01/artista-cria-vida-falsa-no-instagram-e-lanca-discussao-sobre-a-sociedade-moderna/
http://www.hypeness.com.br/2016/01/artista-cria-vida-falsa-no-instagram-e-lanca-discussao-sobre-a-sociedade-moderna/
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para cada blogueiro, mas certamente é bastante relevante no caso dos blogueiros 

“profissionais”. Aqui podemos observar claramente uma manifestação da razão instrumental: 

conquistar uma audiência é pensado não em termos do propósito original do blog, mas 

segundo o que essa audiência pode representar em termos monetários. Este ponto será 

abordado novamente mais adiante neste trabalho. 

A fim de retomarmos a questão do parecer, é válido observar que os blogs (assim 

como várias outras plataformas da internet, senão todas) funcionam a partir de conteúdos cuja 

autenticidade nem sempre é passível de verificação e frequentemente omitem total ou 

parcialmente o processo criativo que levou ao resultado final.8 Assim, a estetização e 

padronização de blogs de moda, por exemplo, se vale de recursos (principalmente de 

tratamento de imagens) que servem à obtenção de um resultado previamente estabelecido 

como objetivo, conforme desejado pelo seu autor. O que observamos com frequência em 

blogs de moda são referências a ideais culturais afins com a temática de tais blogs, como 

pessoas dentro dos padrões de beleza predominantes em nossa cultura, cuidado estético, 

objetos de consumo e marcas. Cada blog possui uma estética e uma ambiência próprias que, 

assim como as mercadorias, pretendem comunicar ao usuário/consumidor mensagens 

intencionalmente determinadas por seus autores. E, aqui, chegamos ao ponto central ao 

retornarmos a Debord: é o recurso à imagem como meio de comunicação que permite 

extrapolar o ser e atuar na esfera do parecer, reino de possibilidades ilimitadas. 

Uma vez que estamos tratando de questões relativas ao consumo, que é peça 

fundamental na sociedade do espetáculo, é necessário levantarmos alguns elementos mais 

específicos sobre essa questão. A imagem está presente no consumo em diversos momentos: 

na marca, nas embalagens das mercadorias, nos anúncios publicitários. No mundo 

contemporâneo, como observa Matos (2005), sua importância é tal que a mercadoria se separa 

da sua imagem, a embalagem, do seu conteúdo, chegando a ser mais importante do que ele. 

“Aămercadoriaăestáăencoberta,ădissimuladaăouăesquecidaăatrásădasăimagensăespetaculares.”ă(p.ă

173). De forma semelhante, Aguiar (2010) traça um paralelo entre a competição entre 

empresas no mercado com a competição na produção de imagens; a construção de uma marca, 

de sua imagem, torna-se uma etapa decisiva no sucesso econômico de uma empresa, daí os 

esforços (que envolvem a contratação de especialistas e realização de minuciosas pesquisas) 

                                                           
8
 NasăpalavrasădeăWolffă(2005),ă“Dizemosămostrarăaărealidadeătalăqualăelaăé,ănuncaămostramosăcomoăaăimagemă

daărealidadeăéăfabricada.”ă(p.ă44) 
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empreendidos nesse sentido. Como afirma, Bucci (2005), o espetáculo transforma a 

mercadoria na imagem de si mesma, a ponto de a fabricação da imagem da mercadoria 

sobrepor-se à fabricação da mercadoria propriamente dita. Isso porque o que de fato concentra 

valor é a imagem da mercadoria, para a qual a sua substância material é apenas um suporte. 

“Éăcomoăimagemăqueăaămercadoriaăcircula.ăÉ sua imagem que precipita seu consumo – é sua 

imagemăqueăinicia,ăeăqueăembala,ăaărealizaçãoădeăseuăvalor.”ă(ibid.,ăp.ă219). 

A cultura de massas em sentido amplo segue uma racionalidade semelhante na 

produção de imagens: há um cuidado, um cálculo, que objetiva estabelecer princípios que 

façam das imagens um instrumento o mais útil possível para os fins desejados. Como afirma 

Kehl (2005a), as imagens da cultura de massas devem ser as mais genéricas e vazias 

possíveis, a fim de nivelar os receptores sob um denominador comum que anula suas 

diferenças. É em vista daquilo em que esses receptores se igualam, ou concordam, que as 

imagens são criadas. O que será considerado bom ou ruim (assim como na Indústria Cultural) 

depende diretamente da audiência e do lucro que cada produção renderá, o que faz com que 

produções menos rentáveis sejam tiradas de circulação (ainda que possuam maior qualidade 

estética), demonstrando mais uma vez o império da racionalidade instrumental mercantil. O 

lugar e as condições de produção dessas imagens são omitidos, como se elas existissem 

autonomamente:ă“Imagensăenunciadasăporă‘ninguém’ăeădirigidasăaă‘todos’ăsãoăhojeăoăprincipală

produtoădaăculturaădeămassas.”ă(ibid.,ăp.ă237). 

O império das imagens na contemporaneidade está diretamente relacionado com 

profundas transformações subjetivas ocorridas na contemporaneidade, as quais cabe aqui 

apontarmos e sobre elas refletirmos a fim de melhor compreender a centralidade do 

espetáculo na cena social. Segundo alguns autores (SIBILIA, 2008; BIRMAN, 2007), o 

indivíduo contemporâneo teria sofrido um deslocamento no centro de gravidade de sua 

subjetividade, que agora estaria realocado em camadas mais externas do seu eu. Birman 

(2007) descreve com clareza esse processo: 

 
Com efeito, a subjetividade construída nos primórdios da modernidade tinha seus 
eixos constitutivos nas noções de interioridade e reflexão sobre si mesma. Em 
contrapartida, o que agora está em pauta é uma leitura da subjetividade em que o 
autocentramento se conjuga de maneira paradoxal com o valor da exterioridade. 
Com isso, a subjetividade assume uma configuração decididamente estetizante, em 
que o olhar do outro no campo social e mediático passa a ocupar uma posição 
estratégica em sua economia psíquica. (p. 22) 
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Com isso, se o sujeito típico da modernidade se caracterizava por um investimento na 

vida interior, na introspecção, com acentuadas fronteiras entre a esfera pública e a privada, e 

um resguardo de sua intimidade – enfim, por uma personalidade introdirigida (SIBILIA, 

2008) – o indivíduo contemporâneo, cuja vida interior mostra-se severamente empobrecida, 

finca sua identidade em camadas mais externas do seu eu. Uma crescente preocupação com a 

aparência física, bem como com o olhar do outro, incessantemente requisitado como 

espectador de uma intimidade (ainda que se trate de uma intimidade relativamente superficial) 

deliberadamente posta a público e espetacularizada são algumas das tendências dessa 

personalidade que Sibilia define como alterdirigida (e que, certamente, convergem com a 

descrição de Lasch sobre a cultura do narcisismo). Esse deslocamento na subjetividade, 

segundo Sibilia (2008), foi fortemente influenciado pelo modo de vida e os valores 

privilegiados pelo capitalismo em seu apogeu, “[...]ă aoă propiciară oă desenvolvimentoă deă

‘habilidadesă deă autovendagem’ă eă outrasă práticasă deă autopromoçãoă nosă indivíduos,ă juntoă àă

instauração de um verdadeiro mercado de personalidades, no qual a imagem pessoal é o 

principalăvalorădeătroca.”ă(p.ă235).ă 

Nesse processo de estruturação do eu em torno do corpo, ou melhor, da imagem de si, 

“cadaăvezămais,ăéăprecisoăaparecer para ser.”ă(SIBILIA,ă2008,ăp.ă111) [grifos da autora]. A 

vida, assim, torna-se ficcionalizada, e os indivíduos recorrem a códigos midiáticos (com os 

quaisăforamă“alfabetizados”ădesdeătenraăidade)ăparaăaăconstituiçãoădoăseuăeu;ăaărealidadeădeveă

parecer cada vez mais com a ficção (filmes, os personagens da mídia, os ídolos e sua vida – 

segundo a mídia a retrata) (ibid.). Como é possível perceber, trata-se de um indivíduo 

centrado em si, mas fundamentalmente orientado para o olhar do outro.ă“Éăparaăissoăqueăseă

elabora uma imagem de si: para que seja vista, para exibi-la e que seja observada, para 

provocarăefeitosănosăoutros.”ă(ibid.,ăp.ă244).ăPara Kehl (2005b), o reconhecimento social desse 

indivíduo depende da visibilidade. Portanto, o propósito da autoexposição não é apenas da 

ordem do entretenimento ou da curiosidade, mas uma questão de sobrevivência psíquica em 

que existir pressupõe aparecer: “Dependemos do espetáculo para confirmar que existimos e 

paraănosăorientarăemămeioăaănossosăsemelhantesă[...].”ă(p.ă50). 

Embora não possamos precisar se ou o quanto a sociedade do espetáculo determinou a 

gestação de subjetividades fortemente inclinadas à autoexposição, o fato é que entre 

subjetividade e sociedade estabelece-se uma incessante relação dialética, e o espetáculo 

funciona como um meio que faz reverberar com grande intensidade os anseios de 

autoexposição e espetacularização dos indivíduos contemporâneos, ao mesmo tempo em que 
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estes demandam cada vez mais meios de se manifestarem dessa forma. Ao mesmo tempo, a 

Web 2.0 convida à espetacularização da própria vida, além de disponibilizar outros meios de 

autoexposição que não por imagens, embora, aparentemente, estas estejam adquirindo 

preponderância. Exemplo disto são os próprios blogs, que muito frequentemente recorrem ao 

uso de imagens, e plataformas como o YouTube e o Instagram, onde a imagem é a linguagem 

por excelência. Como veremos no próximo capítulo, a emergência da Web 2.0 não só 

permitiu uma proliferação de modos de autoexposição nunca antes vista, possibilitando o 

surgimento (e ocaso) instantâneo deă“celebridades”,ăporăexemplo,ăcomoătambémăpermitiuăqueă

essa autoexposição pudesse se reverter em ganhos monetários e até mesmo em 

profissionalização. Assim, se a autoexposição, como apontado por Sibilia e Kehl, teria se 

tornado uma questão de sobrevivência psíquica, agora ela se torna, também, se não uma 

questão de sobrevivência, pelo menos uma questão de oportunidade financeira. 

Podemos, então, supor que os indivíduos contemporâneos, tão ávidos por se exibirem 

na rede, não estariam se mostrando tanto em sua singularidade, mas, em grande parte, naquilo 

que é comum à maioria dos outros que estão se expondo, e é comum por ser algo que está 

“fora”,ă eă que,ă emă certaă medida,ă igualaă aă todos. Não podemos deixar de pensar, como 

componenteă dessaă “exterioridade”,ă em um dos principais agentes subjetivadores de nosso 

tempo, a saber, a indústria cultural. Seja nos ideais que esta propaga, seja em sua linguagem 

ou em sua estética, é possível notar, em grande parte das publicações típicas da Web 2.0, o 

mesmoă“arădeă semelhança”ăqueăaă indústriaă culturală confereă àsă suasăproduções.ăPercebemosă

assim, que o indivíduo contemporâneo é não apenas composto, em grande medida, por 

exterioridade, mas por elementos massificados impostos a partir de fora, o que depõe contra a 

suposição de uma autonomia e de uma individualidade autêntica do indivíduo típico da 

cultura do narcisismo. 

No que diz respeito às implicações éticas da cultura do narcisismo, notadamente em 

sua relação com o consumo, Lipovetsky (2005) atribui o declínio da ideologia do dever ao 

culto do consumismo como provedor de bem-estar. A lógica do consumo teria viabilizado a 

sobreposiçãoă daă felicidadeă àă ordemă moral.ă “Edificou-se uma nova civilização, não mais 

voltada para refrear o desejo, mas, ao contrário, para leva-lo à sua exacerbação extrema, 

despojando-oă deă qualqueră conotaçãoă negativa.”ă (ibid.,ă p.ă 29).ă Nossaă culturaă materialista e 

hedonista, que permite e promete ilimitados prazeres, disponíveis a qualquer instante, já não 

comporta a ideia de uma obrigação ética. 
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Nas esferas econômica e política, também podemos identificar transformações que 

repercutem na ética do indivíduo “pós-moderno” (que tem como uma de suas principais 

características o narcisismo), sobretudo a partir da expansão de práticas e valores neoliberais. 

Segundo McChesney (2002), em vez de cidadãos, a democracia neoliberal produz 

consumidores, e em vez de comunidades, shopping centers.ă “O que sobra é uma sociedade 

atomizada, de pessoas sem compromisso, desmoralizadas e socialmente impotentes.”ă (p.ă 5)ă

Para Dufour (2005), o neoliberalismo opera por meio de uma “desinstitucionalização”,ăcomăoă

propósito de desvencilhar o mercado não apenas do Estado, mas de tudo que possa impedir a 

livre circulação das mercadorias, até mesmo valores culturais. 

 
Nesseă sentido,ăoăadjetivoă ‘liberal’ădesignaăaă condição de um homem ‘liberado’ădeă
toda ligação a valores. Tudo o que remete à esfera transcendente dos princípios e dos 
ideais, não sendo conversível em mercadorias e em serviços, se vê doravante 
desacreditado. Os valores (morais) não têm valor (mercadológico). (ibid., p. 200) 
 
 

Ainda segundo Dufour (ibid.), o neoliberalismo visa a fabricar um novo homem, acrítico e 

dessimbolizado, imune à culpabilidade e desprovido da capacidade de julgamento. A 

expansão sem precedentes do mercado alcança um estágio em que tudo seria passível de se 

tornară mercadoria.ă “[...]ă seă aă formaă sujeitoă éă debilitada,ă entãoă mais nada poderá constituir 

obstáculo para o desdobramento sem limite dessa forma política, estágio último do 

capitalismo, o do capitalismo total, no qual tudo, até nosso próprio ser, terá entrado na órbita 

daămercadoria.”ă(p.ă209) 

As transformações sociais, políticas e econômicas da contemporaneidade repercutem 

no âmbito subjetivo não apenas de forma indireta, mas também na fabricação deliberada de 

um indivíduo que esteja mais adaptado às demandas atuais do sistema e que melhor sirva às 

necessidades deste, o qual oferece, em contrapartida, supostas garantias de gozo e realização 

pessoal. Assim, no neoliberalismo – ou melhor, no discurso neoliberal – o indivíduo é 

colocado como o único protagonista de sua vida, e deve geri-la segundo um planejamento e 

esforços direcionados a um sucesso potencialmente ilimitado, ao qual é legítimo a todos 

almejar e que está ao alcance de qualquer um que esteja firmemente empenhado nesse 

propósito. A todos é permitido empreender e fazer das oportunidades disponíveis um meio 

para a realização pessoal e financeira individual. Tanto no plano econômico quanto no 

pessoal, o indivíduo é exortado a ser performático e autônomo, como analisa Ehrenberg 

(2010). Ele deve ser capaz de assumir riscos, romper limites e realizar nas mais diversas áreas 

da vida. Ter sucesso rápido e ainda jovem – contrariamente à tendência anterior de ascensão 
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social e acumulação lentas – se torna a nova norma: “Cadaă umă deveă viveră suaă vidaă eă teră

sucessoănela,ăjáăqueăelaăestáăsemăumămaisăalémăpolíticoăouăreligioso.”ă(ibid.,ăp.ă174).ăOuăseja,ă

um sistema em que as seguranças já não existem e que não mais se responsabiliza pelos 

indivíduos precisa de sujeitos dispostos (ou mesmo ávidos) a serem os autores de seus 

próprios sucessos – ou únicos responsáveis pelos próprios fracassos.  

Esses valores neoliberais se relacionam com a razão instrumental e favorecem sua 

utilização, na medida em que retiram dos indivíduos o fardo de suas obrigações éticas e 

societárias, ao mesmo tempo em que os obrigam a viver em condições de constante incerteza 

e luta pela sobrevivência. Por outro lado, também se apregoa uma pseudo-meritrocacia, onde 

“oăcéuăéăoălimite”:ămediante esforço e trabalho sistemático, qualquer um poderia ascender às 

classes mais altas e alcançar a plena realização via consumo, em um mercado que assegura a 

satisfação de todos os desejos. Assim, a sociedade se torna uma corrida em direção a um 

Eldorado na qual oă“todosăcontaă todos”ăeăoă“valeă tudo”ăsãoăasăúnicasă leis,ăpoisă sabe-se, de 

antemão, que apenas alguns poderão alcançar a linha de chegada. A razão instrumental torna-

se um valioso recurso nessa corrida, ou mesmo uma condição de sucesso, ao passo que uma 

razão preocupada com questões éticas, estéticas e morais, já enfraquecida na Modernidade, é 

relegada ao completo ostracismo. 

Neste estudo, interessa particularmente (mas não apenas) compreendermos a utilização 

da razão instrumental em um contexto de relações interpessoais virtuais (blogs), trilhando o 

caminho teórico dos autores frankfurtianos e demais teóricos acima mencionados até 

alcançarmos proposições mais contemporâneas a exemplo de Zygmunt Bauman e Eva Illouz, 

os quais estudaram as relações virtuais por uma perspectiva crítica, oferecendo-nos 

contribuições e permitindo-nos fazer inferências que fundamentam as análises deste trabalho. 

Em sua célebre obra Amor Líquido, Bauman (2004) realiza uma aguda análise sobre as 

relações interpessoais no meio virtual, destacando o fato de que estas se caracterizam pela 

instantaneidade, superficialidade e efemeridade, bem como sua contaminação pela lógica do 

consumo: no meio virtual, o indivíduos tendem a manter com os outros o mesmo tratamento 

que dispensam às mercadorias. Os próprios vínculos teriam se transformado em mercadorias e 

passariam a ser regidos pelas leis de mercado, e os outros seres humanos tenderiam a ser 

julgados (assim como o são os objetos) pelo prazer que prometem proporcionar e em termos 

doă seuă “valoră monetário”.ă Illouză (2011),ă aoă estudară esseă tema,ă chegaă aă umaă conclusãoă

semelhanteă àă deă Bauman,ă reafirmandoă asă relaçõesă entreă osă afetosă eă oă mercado:ă “[...]ă

repertórios culturais baseados no mercado moldam e impregnam as relações interpessoais e 
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afetivas, e as relações interpessoais encontram-seă noă epicentroă dasă relaçõesă econômicas.”ă

(ILLOUZ, 2011, p. 13). Embora esses autores tenham realizado suas considerações baseados 

principalmente em relações de cunho afetivo e sexual, algumas de suas contribuições são 

válidas para as relações virtuais em sentido amplo, as quais estão quase sempre intermediadas 

por algum tipo de interesse mercadológico, e no qual o outro pode, de alguma forma, ser 

instrumentalizado. 

 

3.4 Publicidade e sociedade de consumo: aspectos sociais e psicossociais 

 Chegamos, agora, a dois temas centrais deste trabalho: a publicidade e a sociedade de 

consumo. A categoria de blogs de que estamos tratando (de moda e beleza) é uma 

manifestação por excelência da sociedade de consumo, o que torna imprescindível uma breve 

discussão acerca desse conceito. Por sua vez, a publicidade, ao se inserir nesses blogs, não só 

reforça a vinculação destes com a sociedade de consumo, mas também introduz novos 

princípios, dentre os quais uma racionalidade mercadológica (instrumental), que se impõe 

como o referencial que redefine os critérios da produção de conteúdo desses blogs. Em 

conjunto, a sociedade de consumo e a publicidade contemporâneas trazem a marca da 

subjetividade humana agregada em seus produtos, numa espécie de deslocamento da 

economia para a esfera da cultura (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), em que se desvelam 

apelos publicitários da ordem do desejo e das carências humanas. Entretanto, em última 

instância, essa investida em direção à subjetividade representa uma jogada de ordem 

fundamentalmente econômica, por isso seria mais acertado dizer que a economia passa a 

englobar/colonizar a subjetividade.  É justamente a utilização da subjetividade pelo sistema 

capitalista, visando à expansão do consumo, o que torna necessário um estudo a respeito dos 

referidos temas, e que nos permitirá fundamentar uma abordagem crítica posterior sobre a 

publicidade em blogs. 

A relação entre publicidade e sociedade de consumo vai muito além do seu aspecto 

mais evidente, ou seja, do fato de que a publicidade atua como um mediador entre a esfera da 

produção e a do consumo, facilitando a expansão deste. O próprio conceito de sociedade de 

consumo tem implicações que vão muito além da mera produção massiva de mercadorias e da 

inclusão dos trabalhadores na atividade de consumo, o qual passa a se inserir profundamente 

no cotidiano de parcelas significativas da população. Sem entrar em toda a amplitude e 

complexidade desse conceito, quero destacar, neste momento, o seu caráter cultural. Ou seja, 
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para além de uma mera relação mercantil, o consumo passa a se configurar como uma 

instância simbólica e produtora de subjetividade, criando ideais, modos de ser, pensar, sentir e 

se relacionar com o outro e com a sociedade (SEVERIANO, 2010). E aqui está a relação do 

referido conceito com a publicidade que mais nos interessa: é a publicidade que cria os 

símbolos e valores que conferem à sociedade de consumo seu caráter cultural e subjetivador, 

fortalecendo o entrelaçamento entre economia e cultura. 

Esse entrelaçamento é um traço definidor da indústria cultural, que, segundo Adorno e 

Horkheimer (1985), se confunde técnica e economicamente com a publicidade. Em ambas as 

indústrias, é possível observar a repetição de certos elementos, e a consequente familiaridade 

dos consumidores quanto às suas produções; da mesma forma, a técnica acaba por se traduzir 

emămecanismosădeămanipulaçãoăpsicológicaădosăindivíduos.ăAăpublicidadeă“invadiu o idioma, 

oă ‘estilo’ă daă indústriaă cultural.”ă (ibid.,ă p.ă 134).ă Podemos inferir, portanto, que, embora 

guardem suas especificidades, publicidade e indústria cultural se confundem em grande 

medida,ăumaăvezăqueă seănorteiamăpeloămesmoăprincípioădeă “mistificaçãoădasămassas”ă comă

vistas à submissão das consciências ao sistema, o qual encontra mecanismos não-coercitivos, 

porém bastante eficazes, de controle dos indivíduos, direcionando-os não à autorrealização, 

mas à realização dos propósitos do capital. 

 A propósito da cultura do narcisismo, devemos asseverar que o consumo na 

contemporaneidade também está intimamente relacionado a esse fenômeno, tendo o 

narcisismo se tornado um importante propulsor subjetivo do consumo. Em sua busca por 

soluções particularistas diante da perda de referenciais identitários e éticos tradicionais, das 

frustrações impostas pela realidade e da descrença em ideais coletivos, o indivíduo 

encontrariaă“[...]ănaăideologiaăpublicitáriaădoăprazerăeădoăconsumoăumaăinstânciaăprivilegiadaă

para um pseudo-resgateă deă seuă narcisismoă nocauteado.”ă (SEVERIANO,ă 2007,ă p. 23). 

Portanto, o consumo passa a ser visto como uma das vias preferenciais de realização 

individual, sendo frequentemente buscado a partir dessa expectativa – a qual, via de regra, 

resulta frustrada.  

Nesse sentido, o estudo da cultura do consumo é imprescindível para a compreensão 

do indivíduo contemporâneo, sobretudo quando, como afirmam Severiano e Estramiana 

(2006),ă“consumirăpassouăaăseăconstituirănoămais almejadoă‘idealădeăfelicidade’.”ă(p.ă74),ăbemă

como em um dos principais referenciais de identidade (SEVERIANO, 2013). Mais do que um 

mero momento do ciclo da mercadoria ou um meio de sobrevivência, o consumo torna-se uma 
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forma de se relacionar, de se comunicar, de se sentir, de existir (GIUSTI; NEVES; 

DOMÈNECH, 2008), o que se coaduna com a definição de Severiano (2013): 

 
[...] o consumo não se constitui apenas como uma mera expressão de troca 
mercantil, mas principalmente como um sistema complexo de comunicação e de 
poder; como uma linguagem, permeada por valores e ideologias, na qual se ordenam 
signos sociais e subjetivos, capazes de promover a integração/exclusão de grupos, 
assim como o reconhecimento/rejeição de indivíduos. (p. 272) 
 

Cabe analisarmos como o consumo passou a ocupar essa função privilegiada nas sociedades 

capitalistas. 

Um ponto de partida fundamental para um estudo da publicidade a partir de uma 

perspectiva crítica, especialmente quando consideramos suas implicações para a 

subjetividade, é a compreensão de que a publicidade é um recurso utilizado pelo sistema 

capitalista para estimular o consumo; ou, para usarmos uma definição mais precisa,ăelaăéă“umă

instrumento de marketing cuja função de informação está necessariamente vinculada à 

promoçãoă deă umaă venda.”ă (SEVERIANO,ă 2007,ă p.ă 183).ă Aă publicidadeă estáă aă serviço,ă

portanto, do próprio sistema e dos seus interesses, e não dos consumidores. As demandas 

destes precisam ser atendidas apenas enquanto condição de viabilidade para o objetivo 

principal, ou seja, a satisfação dos consumidores (ou crença de que o consumo lhes garantirá 

tal satisfação) é secundária. Em concordância com isso, Severiano (2007) aponta que 

 
Há, cada vez mais, uma intensificação da produção do individualismo consumidor 
comăsuasăpromessasădeă‘libertaçãoăhumana’ăeădeă‘personificação’.ăEntretanto,ăoăque,ă
na realidade, o consumidorărepresentaăéăoăfatoădeăesteăseră‘fatorădeăsobrevivência’ădoă
mercado, ou seja, um meio e não o fim em si. Quem reina é o objeto, o 
reconhecimento do indivíduo se dá, unicamente, na condição de consumidor. 
Somenteănessesălimitesăaăsuaă‘liberdade’ăse exerce. (pp. 204-5) 

 

Percebemos que essa noção contraria radicalmente a forma como a publicidade se 

apresenta e seu discurso: ao passo que é, em essência, um negócio, ela se mostra como 

entretenimento,ă umă pequenoă espetáculoă desinteressado,ă queă ofertaă “gratuitamente”ă aoă

consumidor um mundo de sonhos apenas para seu deleite; e, enquanto alega uma preocupação 

maternal com seus interesses, é aos capitalistas que ela dedica suas reais preocupações. Desse 

modo, podemos concluir que a publicidade não é uma instânciaă “ingênua”,ă tampoucoă

meramenteă“artística”;ăsuasăproduções,ă longeădeăseremăapenasăentretenimento,ăsãoăresultadoă

de minuciosos cálculos que visam à melhor forma de capturar o desejo dos seus consumidores 
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a fim de leva-los a fazer o que ela deseja que eles façam: consumir.9 Portanto, se há alguém 

cujosă“desejos”ăsãoărealizadosănaăpromessaăpublicitária,ăesseăalguémăéăaăprópriaăpublicidade.ă

E seus contratantes. O consumidor deve contentar-se, frequentemente, com a frustração ou 

uma satisfação parcial e efêmera de seu desejo.  

A produção de bens nas sociedades capitalistas tem como principal propósito a 

valorização do capital (PADILHA, 2006; NAVARRO, 2006). Uma vez que os trabalhadores 

produzem além do necessário, permitindo extração da mais-valia, a produção no capitalismo 

acaba por se tornar uma fonte de lucro. Esse excedente é calculado não com base nas 

necessidades do homem, mas nas do capital, que precisa criar novas necessidades para os 

consumidores a fim de garantir a existência de uma demanda e um consumo compatíveis com 

a produção (PADILHA, 2006). A intrínseca relação entre consumo e produção é resumida por 

Padilha (2006) nos seguintes termos: 

 
Oăconsumoă ‘produz’ăaăproduçãoăemădoisă sentidos:ă1)ăporqueăéănoăconsumoăqueăoă
produto converte-se em produto real e 2) porque o consumo cria a necessidade de 
nova produção. É o consumo que cria o impulso para uma nova produção, pois ele 
estabelece idealmente o objeto da produção, como imagem interna, como 
necessidade, como impulso e como fim. (p. 137) 

 
Deste modo, como conclui a autora, há uma diferença entre necessidades naturais e 

necessidades criadas pela sociedade, sendo que grande parte das mercadorias se propõe a 

atenderă aă estasă últimas.ă Taisă “necessidadesă criadas”ă seă revelarão,ă numaă perspectivaă

psicológica, como desejos, que são mobilizados pela publicidade sob a promessa de que o 

consumo poderia satisfazê-los. É, portanto, falacioso o discurso que apregoa que a produção 

se justifica pela satisfação de necessidades, pois é sempre possível criar artificialmente novas 

“necessidades”ă – ou mobilizar desejos – para justificar um incremento na produção. Como 

bem observa Alonso (1999), a mercadoria massiva foi produzida sem ser pedida, portanto sua 

configuração deve suscitar um pedido posterior. No mesmo sentido, Padilha (2006) questiona 

se a publicidade ainda seria necessária se a produção de mercadorias fosse voltada apenas 

para a satisfação das necessidades de sobrevivência do homem. Se é preciso convencer as 

pessoas a comprar algo, não se pode supor que isso lhes seja, de fato, necessário – senão por 

meio da inculcação da crença de que seria.  

                                                           
9 Estes aspectos reforçam a proximidade entre publicidade e indústria cultural, e repetem vários pontos 
levantados por Adorno e Horkheimer (1985) a respeito deste último conceito, conforme discutido no capítulo 
anterior deste trabalho, e como também pode ser observado em outros pontos deste tópico. 
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Haja vista sua natureza essencialmente econômica, manifesta em seu propósito de 

possibilitar a reprodução do capital, a mercadoria teria tradicionalmente, como finalidade 

última, como aponta Haug (1985), ser vendida. A satisfação das expectativas do consumidor 

quanto à mercadoria (sobretudo quanto ao seu valor de uso) só interessa e deveria ser levada 

em conta por ser uma condição para atingir o objetivo último do produtor, que é a venda 

(ibid.). Embora esta seja, invariavelmente, a finalidade da mercadoria, veremos que o valor de 

uso sofreu, nas últimas décadas, significativa perda em sua importância em determinar o 

consumo em favor de motivações de ordem psicológica.10 

Historicamente, seguindo o imperativo de impulsionar a produção, e com vistas a 

instaurar um modelo de produção e consumo de massas, o capitalismo do século XX precisou 

subverter a moral protestante (ainda vigente no início do século) que primava pela prudência e 

pela sobriedade, a fim de implantar um novo ethos, segundo o qual a liberdade econômica era 

um pressuposto fundamental. Severiano (2007) aponta a publicidade como a principal 

promotora desse novo ethos, haja vista sua capacidade de rápida divulgação e da sua função 

de promover os interesses dos capitalistas, que a financiavam. Desse modo, a partir das 

décadas de 1920 e 1930, podemos dizer que a publicidade ultrapassa sua função originária de 

promotoraă deă mercadoriasă eă “[...]ă transforma-se em uma instância cultural e simbólica de 

extrema significação na ação normativa social, passando a ter uma função de socialização que 

anteriormenteăpertenciaăapenasăaosăgruposăprimários.”ă(SEVERIANO,ă2010,ăp.ă126).ăPassaăaă

se configurar, enfim, um novo ethos do consumo, baseado em um modelo hedonista e lúdico, 

em que a autorrealização e a felicidade são buscadas no próprio ato de consumir 

(SEVERIANO, 2010). Após a revolução cultural dos anos 1960, o marketing passa a 

compreender o consumo como o princípio que organiza a vida social, pensando a cultura 

como sendo orientada para o consumo,ă vistoă queă elaă estariaă fundidaă aoă mercado.ă “[...]ă oă

marketing tornou-seă aă estruturaă centrală doă capitalismoă contemporâneo”ă (FONTENELLE,ă

2005, p. 65).  

 A sociedade de consumo de massa predomina até aproximadamente o início da década 

de 1980, quando começa a preponderar a chamada sociedade de consumo segmentada, a qual 

se orienta, prioritariamente, pela satisfação das preferências de segmentos supostamente 

diferenciados da população (SEVERIANO, 2010). Esse novo modelo se caracteriza, dentre 

outras coisas, pela subordinação dos indivíduos aos ideais de consumo, processo a partir do 

                                                           
10 Como veremos no final deste trabalho, suspeitamos que o valor de uso dos objetos esteja recuperando seu 
destaque na persuasão dos consumidores em algumas publicações patrocinadas na internet. 
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qual os objetos passam a figurar como fonte de referência e identidade. A publicidade pauta 

sua ação na promessa de satisfação de desejos, alegando uma eleição livre e soberana dos 

bens (ibid.), dirigindo-se ao consumidor individualizado, cujos anseios particulares ela 

supostamente conhece e pode satisfazer. Todavia, tal como ocorre no contexto amplo da 

IndústriaăCultural,ăaăpublicidadeăseăvaleădeărecursosădeă“educação”ădoăconsumidor no sentido 

de acostumá-lo previamente a determinados segmentos de consumo por ela hierarquizados, 

promovendo uma artificial identificação entre consumidor e marca e conferindo aos gostos de 

consumo a aparência de livre escolha, quando todo esse processo de adequação do 

consumidor a determinadas mercadorias é escamoteado. Nas palavras de Adorno e 

Horkheimeră (1985),ă “a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção 

econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a 

mesmaăcoisa.”ă(p.ă138). 

O efeito subjetivador da sociedade de consumo, e, mais especificamente, de seu 

estágioă“segmentado”,ăficaăevidenteănaăseguinteăexplanaçãoădeăSeverianoă(2007): 
 
[...]ă ‘fragmentação’,ă ‘pluralidade’,ă ‘diversidade’,ă ‘personalização’,ă etc.,ă sãoă termosă
originalmente referidos à dinâmica dos processos produtivos, de sorte que a 
extrapolação deles para o terreno da subjetividade humana revela-se ideológica 
porque camufla os fins: fragmenta-se, pluraliza-se, diversifica-se e personaliza-se 
para melhor controlar. (p. 88) 

 
Da mesma forma como as mercadorias, teríamos também subjetividadesă “plurais”,ă

“diversificadas”,ăemboraăesses atributos sejam conferidos, desde fora, por signos do consumo. 

Trata-se,ăportanto,ănãoădeăumaăsubjetividadeăpropriamenteădita,ămasădeă“próteses”ăidentitárias,ă

e, para usar um termo frankfurtiano, de um processo de pseudoindividuação.ă“Daíăoăhomemă

‘mudar’, de acordo com as estratégiasădoămercado:ăquandoăaăproduçãoă‘emămassa’ădominava,ă

falava-seă doă ‘homemă massificado’,ă quandoă elaă seă ‘personaliza’,ă fala-seă doă ‘homemă

individualizado’.”ă(SEVERIANO,ă2007,ăp.ă90). 

A esse respeito, Baudrillard (2010) também oferece uma análise bastante acurada: 

 
As diferenças reais que marcavam as pessoas transformavam-nas em seres 
contraditórios.ă Asă diferençasă ‘personalizantes’ă deixamă deă oporă osă indivíduosă unsă
aos outros, hierarquizam-se todas numa escala indefinida e convergem para 
modelos, a partir dos quais se produzem e reproduzem com subtileza. De tal maneira 
que diferenciar-se consiste precisamente em adoptar determinado modelo, em 
qualificar-se pela referência a um modelo abstracto, em renunciar assim a toda a 
diferença real e a toda a singularidade, a qual só pode ocorrer na relação concreta e 
conflitual com o outro e com o mundo. Tal é o milagre e o trágico da diferenciação. 
Desta maneira, todo o processo de consumo é comandado pela produção de modelos 
artificialmente desmultiplicados [...], em que a tendência monopolista é idêntica à 
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dos restantes sectores da produção. Há concentração monopolista da produção das 
diferenças. (pp. 105-6) [grifos do autor] 

 

Portanto, a “diferenciação”ădosăindivíduosănoăâmbitoădoăconsumoăsegmentadoăé,ănaăverdade,ă

uma simulação de singularidade, que reproduz princípios dos setores produtivos, adequando 

asă subjetividades,ă maisă umaă vez,ă àsă demandasă doă sistema:ă “[...]ă cria-se não apenas uma 

mercadoria para o sujeito, mas criam-se,ă também,ă sujeitosă paraă aă mercadoria.”ă (NOVAES, 

2005, p. 10). Adorno e Horkheimer (1985) já identificavam uma utilidade dessa 

pseudoindividualidadeă paraă oă sistema:ă “[...]ă éă sóă porqueă osă indivíduosă nãoă sãoă maisă

indivíduos, mas sim meras encruzilhadas das tendências do universal, que é possível 

reintegra-losătotalmenteănaăuniversalidade.”ă(p.ă128).ăMuitoăemboraăsejaănomeadoăcomoăúnicoă

– e se creia único –, o cidadão genérico a quem os apelos publicitários se dirigem, por ser 

substituível por qualquer outro consumidor, não é ninguém (KEHL, 2005a). Interessa, à 

publicidade, não fundar subjetividades autenticamente individualizadas, mas fazer crer na 

promessa de individualização via consumo, e manter essa crença viva por meio de um 

processoădeă“mistificaçãoădasămassas”. 

Torna-se evidente que há muito tempo as mercadorias não são consumidas apenas pelo 

seu valor de uso, uma vez que nem mesmo a obsolescência funcional dos objetos é suficiente 

para estimular um consumo em escala proporcional à da produção de mercadorias. Um novo 

estímulo ao consumo deve, então, ser acrescido. Como observara Marcondes Filho (1989), o 

princípio adotado pela publicidade é o de não mais vender o produto em si; este seria 

secundário.ăOăqueăseăvendeăéă“oăuniversoăcircundanteădaămercadoria”;ămaisăprecisamente, os 

“elementosă ideológicosă deă diferenciação”,ă ouă seja,ă atributosă não-inerentes às propriedades 

materiaisădosăobjetos.ăTaisăelementosăconstituemăoăqueăBaudrillardă(1976)ăchamouădeă“valor-

signo”ă daă mercadoria,ă eă esteă estariaă referidoă nãoă aă relações humanas, mas a outros signos 

arbitrariamente atribuídos aos objetos em uma hierarquia também estabelecida de forma 

arbitrária pela moda e pela publicidade.  

 
Desta feita, o objeto-signoă comoă queă seă ‘autonomiza’ă eă seă ‘exterioriza’,ă ouă seja,ă
desliga-se das demais determinações e significados – funcionais e históricos – para 
se reger unicamente pela lógica formal da moda e da diferenciação, promovendo 
uma autonomia do significante, o qual torna-se livre para fazer qualquer tipo de 
associação, de acordo com os supostos anseios dos consumidores. Estes, por sua 
vez, são instigados em sua incompletude diante das constantes promessas de 
realização imediata de seus desejos via signos do consumo. (SEVERIANO, 2010, 
pp. 127-8) 
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Sendo assim, não o valor de uso, mas o valor-signo é que passa a preponderar na relação do 

homem com os objetos de consumo, extrapolando, assim, a função desempenhada pelo 

consumo de supridor de necessidades (SEVERIANO, 2010), passando as mercadorias a 

prometer também a satisfação de anseios de ordem psíquica. 

 Essa atribuição arbitrária de signos aos objetos, bem como o ocultamento de tais 

atributos na apresentação desses objetos enquanto mercadoria, configuram o que Severiano 

(2007) denominou duplo fetichismo. De acordo com essa autora (2010), além da alienação das 

relações sociais envolvidas na produção da mercadoria – o fetichismo marxiano – esta aliena, 

ainda,ă “aspectos subjetivos referentes à felicidade, liberdade, personalidade e realização 

humana”.ă(ibid.ăp.ă130).ăAssim,ătantoăestesăatributos quanto diversos outros aparentariam ser 

imanentes aos objetos e se desprenderiam destes em sua materialidade, autonomizando-se e 

encobrindo ainda mais a dimensão econômica da mercadoria (ibid.). O próprio produto, 

conforme Severiano (2007), não é o que é vendido; o valor de uso da mercadoria se torna 

irrelevante. O que de fato é vendido é o que está em torno ou fetichizado no objeto: imagens, 

marcas,ăvalores,ămagia...ă“Ouăseja,ănãoăseăvendeăoăque,ădeăfato,ăseăquerăvender.ăDaíătalvezăaă

natureza ambígua de sua finalidade: é que seu próprio objeto tornou-se imaterial, puro signo 

[...].”ă(ibid.,ăp.ă175).ă 

A utilização de signos de consumo pela publicidade evidencia sua aproximação da 

subjetividade, o que denota uma busca por estratégias cada vez mais sutis de persuasão do 

consumidor. Como afirmam Bauman (2000) e Giusti, Neves e Domènech (2008), os 

consumidores são produzidos pelo capitalismo; não consumidores disciplinados, como 

outrora, mas dispostos a se deixar guiar pelos seus desejos. Com efeito, os publicitários 

passam a se ocupar do psiquismo humano, na medida em que ele pode ser utilizado a serviço 

dos seus interesses.ă Kehlă (2005b)ă éă bastanteă objetivaă aă esseă respeitoă aoă afirmară queă “Osă

publicitários descobriram que é possível fazer o inconsciente do consumidor trabalhar a favor 

doălucroădeăseusăclientes.”ă(p.ă61).ăAindaăsegundoăessaăautoraă(2005a),ăaăpublicidadeăseăutilizaă

de técnicas para detectar formações do inconsciente e as devolve à sociedade na forma de 

mercadorias, o que é reafirmado por outros autores, como Bucci (2005), Severiano (2010) e 

Marcondes Filho (1985). Este último (1989) argumenta que, para estimular o consumo e 

atender ao crescente volume de produção do sistema capitalista, faz-se necessário desenvolver 

umaă “indústriaă doă desejoă abstrato”,ă ouă seja,ă umaă “unidadeă deă produção”ă queă seă ocupaă deă

mexerăcomăelementosădoăpsiquismoăaăfimădeădesencadeară“desejosăinconscientes”ăporăbensădeă

consumo que não são de primeira necessidade. O objeto perde a relevância; o que realmente 
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importa é a produção doădesejo:ă“[...] produzir o desejo de consumir, de comprar o que quer 

que esteja à venda, é o que importa.” [grifo da autora] (SEVERIANO, 2007, p. 184).  

Entretanto, como defendem Severiano (2007) e Marcondes Filho (1985), os signos de 

consumo que traduziriam os anseios humanos não proporcionam uma verdadeira satisfação; 

em vez disso, recriam novos desejos, alimentando um perpétuo ciclo de desejo e consumo. 

Esse resultado não só não é imprevisto como está longe de ser indesejável pelos idealizadores 

e operadores dessa indústria. Como observam Schmelzer e Passadakis (2011) e Severiano 

(2007), a publicidade se interessa, cada vez mais, não pela satisfação, mas pela criação de 

“novasă necessidades”ă (que,ă naă realidade,ă sãoă desejos difusos por consumo), portanto é 

desejável que a insatisfação do consumidor se mantenha, uma vez que isso implica a repetição 

da atividade de consumo. Além disso, como afirma Baudrillard (2009), “[...]ăosăprestígiosădaă

publicidade e do consumo têm por função favorecer a absorção espontânea dos valores sociais 

ambientesăeăaăregressãoăindividualănoăconsensoăsocial.”ă(p.ă182).ăSentindo-se agraciado com a 

aparente adaptação da publicidade aos seus desejos, o indivíduo integra-se muito mais 

facilmente a essa sociedade (ibid.).  

Podemos, corroborando Severiano, tecer uma reflexão crítica final a respeito de um 

ponto levantado anteriormente, a saber, a eleição do consumo como via privilegiada de 

realização de anseios narcísicos:  

 
[...] as defesas narcísicas erigidas como forma de sobrevivência psíquica nesse 
mundo tumultuado e inseguro, de rápidas transformações, são cada vez mais 
reforçadas pela indústria da publicidade que, ao erigir sempre novos ídolos ou 
objetos/modelosăideaisăaăseremăincorporadosăouăcopiadosăpelosă‘humanosămortais’,ă
apesar de prometerem a realização desse ideal, na realidade, nada mais fazem do que 
gerară outrasă frustraçõesă eă sentimentosă deă impotência,ă umaă veză queă oă ‘ideal’ă neles 
projetado não é jamais alcançado. Existe apenas como espectro a instigar o consumo 
incessantemente – mola-mestra do capitalismo. (SEVERIANO, 2007, p. 366) 

 
Percebemos, desse modo, que a sociedade de consumo tende muito mais a reforçar a cultura 

do narcisismo e manter os indivíduos em um estado de perpétua frustração, do que a 

solucionar suas demandas. É economicamente interessante que estas não sejam solucionadas; 

e a subjetividade, mais uma vez, queda refém dos interesses econômicos. 

Os desejos que a publicidade manipula a serviço do capital são, via de regra, 

inconscientesă eă infantis.ăMezană (2002)ă exemplificaă alguns:ă “[...]ă desejo de possuir o objeto 

sexual, desejo de vencer a competição pelo amor do outro, desejo de aplacar as angústias que 

nos assolam, desejo de segurança diante dos perigos internos e externos, desejo de esmagar o 
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oponente...”ă (pp.ă 303-4). Severiano (2010) identifica, ainda, uma promessa nos objetos de 

consumo de proteger o indivíduo contra aquelas que Freud considerou as principais fontes de 

sofrimento humano, a saber: a decrepitude do corpo, as forças da natureza e a relação com o 

outro. Oferecendo objetos supostamente imantados com a capacidade de satisfazer os 

referidos desejos e a segurança contra os mais dolorosos sofrimentos, a sociedade de consumo 

parece ter conseguido trazer às prateleiras a própria realização humana, tornando o consumo 

um atraente atalho para a felicidade e uma via para uma vida sem angústias.  

Severiano (2010) realiza uma leitura desse fenômeno a partir da relação entre a 

chamadaă“lógicaădoămercado”ă(princípioăqueăregeăaăproduçãoădeămercadoriasăorientadoăparaăoă

lucroă eă aă expansãoădosă negócios)ă eă aă “lógicaă doă desejo”.ăEssaă relaçãoă éă caracterizadaă pelaă

captura de desejos humanos pela publicidade (mercado), a qual se utiliza desses desejos 

visando à consecução de seus fins, submetendo a subjetividade aos imperativos do capital e 

utilizando-a em proveito próprio, ao mesmo tempo em que frustra os indivíduos ao não 

cumprir suas promessas de realização dos desejos dos consumidores. Kehl (2005b) elucida 

esse processo:  

 
O desejo é social. Desejamos o que os outros desejam, ou o que nos convidam a 
desejar. Uma imagem publicitária eficaz deve apelar ao desejo inconsciente, ao 
mesmo tempo em que se oferece como objeto de satisfação. Ela determina quais 
serão os objetos imaginários de satisfação do desejo, e assim faz o inconsciente 
trabalhar para o capital. Só que o sujeito do inconsciente nunca encontra toda a 
satisfação prometida no produto que lhe é oferecido – nesta operação, quem goza 
mesmo é o capitalista! (p. 61) 

 
Tal gozo do capitalista se justifica por um motivo simples: a subordinação da lógica do desejo 

à lógica do mercado é, conforme Severiano (2010), a forma mais refinada de controle social 

do capitalismo contemporâneo. É exatamente ao capitalista (ou ao mercado como um todo) 

que essa estratégia busca atender, sendo o indivíduo/consumidor um mero instrumento para a 

realização de seus propósitos. 

  A compreensão do atual estágio da sociedade de consumo nos permite identificar uma 

característica em particular do nosso objeto de estudo: os blogs são fundamentalmente mídias 

segmentadas, na medida em que abordam temas específicos e atraem um público interessado 

em tais temas. Uma vez que há diversos blogs que tratam sobre as mesmas temáticas (no caso 

deste estudo, os principais temas são moda e beleza), a predileção dos seguidores por 

determinado(s) blog(s) em detrimento de outro(s) indica uma correspondência mais precisa 

entre seus interesses e o conteúdo veiculado no(s) blog(s). Consequentemente, os blogs 
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funcionam como um refinado garimpo de consumidores para a publicidade, que encontra 

nelesăoăseuă“target”ăespecífico,ăaoămesmoătempoăemăqueă“gratifica”ăesseăpúblicoăexatamenteă

com os objetos de consumoăqueăeleă“deseja”ă– ou, se não deseja, pode vir a desejar; o que 

interessa à publicidade é ter ao seu dispor o público mais apto a consumir aquilo que ela tem a 

ofertar. Assim, os blogs reproduzem fielmente os princípios da sociedade de consumo 

segmentada, afirmando-a e beneficiando-se de tais princípios: se os indivíduos buscam 

objetosă deă consumoă queă atendamă àsă suasă demandasă deă formaă “personalizada”,ă issoă éă

vantajoso para os blogs, uma vez que é exatamente isso que eles alegam oferecer, com o 

“bônus”ădeăseremărecomendadosăporăamistososă“especialistas”. 

 Em face do que foi discutido até agora, podemos adentrar, com maior profundidade e 

detalhamento, o tema dos blogs patrocinados, o que faremos no capítulo seguinte. 
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4. A INTERNET SE TORNA NEGÓCIO – COM NOVAS GRATIFICAÇÕES 

 

 Este capítulo se propõe a tratar da temática da Web 2.0, com especial atenção à 

compreensão e análise de como essa nova versão da web permitiu que produções de conteúdo 

dos usuários inicialmente dotadas de um caráter espontâneo e desinteressado (do ponto de 

vista econômico), fossem apropriadas por uma lógica outra, estrangeira a essas produções, 

mas bastante familiar a todas as produções da cultura de massas. Em outras palavras, veremos 

como a indústria cultural (investida de uma racionalidade instrumental), com sua lógica 

produtiva, passa a colonizar produções cuja proposta original não era de natureza financeira11, 

com o adicional (que o diferencia das demais produções que estão sob a sua tutela) de manter 

as aparências da espontaneidade e gratuidade inicias dessas produções. Tudo isso será 

analisado no contexto específico dos blogs de moda e beleza patrocinados. 

Iniciemos, então, por uma discussão acerca da Web 2.0. A fim de entendermos esse 

termo, é útil um rápido olhar sobre a Web 1.0 e uma análise sobre o que levou à sua 

derrocada. A Web 1.0 é a primeira geração da web, que não é sinônimo de internet, mas sua 

parte mais proeminente (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). Ela pode ser 

consideradaă umaă versãoă “somenteă leitura”ă daă web,ă tendoă iniciadoă comoă umă meioă paraă asă

empresasă transmitiremă suasă informaçõesă paraă oă públicoă (daíă aă alcunhaă “internetă dasă

empresas”),ă oă queă aă tornavaă significativamenteă limitadaă emă termosă deă interatividadeă eă

contribuição de conteúdo por parte dos usuários, cuja participação se restringia a buscar as 

informações existentes e simplesmente lê-las (ibid.). Podemos dizer, então, que a Web 1.0 era 

estática e unidirecional (ibid.); o objetivo, para as empresas, era simplesmente estabelecer 

presença na web e divulgar seus catálogos e informações básicas, à semelhança de 

publicidades em jornais (ibid.; BERTHON et al., 2012). Esse modelo, entretanto, logo 

evoluiria para a coordenação e comércio online, com conteúdos que iam do entretenimento à 

educação. A web passou a ser vista como um novo Eldorado pelas empresas, que rapidamente 

trataram de colonizá-la (BERTHON et al., 2012).  

                                                           
11 Se as novas plataformas virtuais introduzidas pela Web 2.0 não se destinavam ao ganho financeiro de seus 
usuários (e nunca cobraram, via de regra, pelo acesso a elas), não podemos desprezar a possibilidade de os seus 
idealizadores terem previsto, desde o início, uma oportunidade de eles lucrarem financeiramente com essas 
plataformas em algum momento. Portanto, para os usuários dos blogs (blogueiros e seguidores), tratava-se de 
conteúdos sem interesses financeiros, o que não necessariamente era visto da mesma forma pelos seus criadores. 
Comoă afirmaă Lovinkă (2008),ă aă ideologiaă doă “grátis”ă éă umaă parteă enganosaă daă linguagemă dosă negócios,ă eă aă
internet nos torna cegos para o que de fato pagamos, enquanto muito alegremente consumimos seus conteúdos 
“gratuitos”.ăAindaăparaăesseăautor,ăcoisasăqueăsãoă“gratuitas”ăpodemăsatisfazerăaămuitosăapenasăparaăencobrirăoă
fato de que seus promotores lucram com elas em outro ponto da cadeia.   
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 Essa não foi, todavia, a mudança mais significativa pela qual a primeira versão da web 

passaria. Tão logo as empresas sentiram que estavam no comando da internet, uma onda de 

novas tecnologias surgiu e provocou mudanças nas normas culturais e práticas inovadoras, 

deixando os empresários confusos e impotentes (ibid.). Essas mudanças iriam configurar a 

chamada Web 2.0, que levaria as empresas a perceber que os usuários da web não estão nela 

pelo comércio virtual, mas pela interação com outros indivíduos (LOVINK, 2008). Para fins 

de conceituação, vejamos a seguinte descrição de Sibilia (2008): 

 
Essa expressão [Web 2.0] foi cunhada em 2004, em um debate do qual participavam 
vários representantes da cibercultura, executivos e empresários do Vale do Silício. A 
intenção era batizar uma nova etapa de desenvolvimento da internet, após a 
decepção gerada pelo fracasso das companhias pontocom: enquanto a primeira 
geração de empresas on-lineă procuravaă ‘venderă coisas’,ă aă Webă 2.0ă ‘confiaă nosă
usuários como ‘co-desenvolvedores’.ăAgoraăaămetaăéă‘ajudarăasăpessoasăaăcriaremăeă
compartilharemă ideiasă eă informação’,ă segundo reza uma das tantas definições 
oficiais,ă‘equilibrandoăaăgrande demanda com o auto-serviço’. (p. 14). 

 
Por um diferente prisma, a Web 2.0 seria, segundo Berthon et al. (2012),  

 
[…]ăa series of technological innovations in terms of both hardware and software 
that facilitate inexpensive content creation, interaction, and interoperability, and that 
put the lay user — rather than the firm — center stage in terms of design, 
collaboration, and community on the World Wide Web12.13  (p. 262).  

 
De acordo com Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012), a Web 2.0 também é conhecida como 

aă “webă daă sabedoria”,ă “webă participativa”,ă “webă ler-escrever”.ă Poră ofereceră aoă usuárioă aă

possibilidadeă deă “ler”ă eă “escrever”ă (ouă seja,ă acessară eă produziră conteúdo),ă aă Web 2.0 teria 

adquirido um caráter bidirecional (ibid.). Assim, os consumidores tanto criam quanto 

consomem informação, dispondo agora de sites interativos com interfaces de uso simplificado 

que incentivam e facilitam sua participação (BERTHON et al., 2012).  

 Outras mudanças promovidas pela Web 2.0 que merecem ser destacadas são o fato de 

queăelaăpossibilitouăaătransformaçãoădeă“monólogosădeămídia”ă(umăparaămuitos)ăemă“diálogosă

deă mídiasă sociais”ă (muitosă paraă muitos),ă assimă comoă deslocou o centro do poder e da 

produção de valor da empresa para o consumidor (BERTHON et al., 2012). Estes 

deslocamentos são fundamentais para a viabilização do fenômeno dos blogs patrocinados, 

assim como do conteúdo patrocinado em outras plataformas de conteúdo livre. E, para 

                                                           
12 “Umaăsérieădeăinovaçõesătecnológicas,ătantoăemătermosădeăhardwareăquantoădeăsoftware, que facilita a criação 
de conteúdo a baixo custo, interação e interoperabilidade, e isso colocou o usuário leigo – em vez de a empresa – 
comoăprincipalăatorăemătermosădeădesign,ăcolaboraçãoăeăcomunidadeănaăWorldăWideăWebă[www].” 
13

 Esta tradução, bem como todas as outras feitas neste trabalho, são traduções livres minhas. 
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entendermos esse fenômeno, faz-se necessário compreender o que são, afinal, os blogs e 

como eles evoluíram até alcançar a relevância de que gozam hoje em termos de poder 

publicitário. 

O início dos blogs data de, aproximadamente, o ano de 1996 (LOVINK, 2008). O 

termo “weblog”,ă doă quală “blog”ă deriva,ă foiă criadoă poră Jornă Bargeră emă 1997ă (MUTUM;ă

WANG, 2011). Em 1999, Peter Merholz deu origem acidentalmente a este último termo, 

quandoăaăpalavraă“weblog”ăfoiăquebradaăemăumătextoăseu,ăformandoăaăexpressãoă“Weăblog”ă

(ibid.).ă Nãoă há,ă todavia,ă umă consensoă sobreă seă “weblog”ă éă umaă junçãoă deă “web”ă eă “log”ă

(palavraăinglesaăqueăpodeăsignificară“registro”,ăsendoătambémăusadaăparaăseăreferirăaă“diárioă

deăvoo”ăeă“diárioădeăbordo”),ănemăumaădefiniçãoăunívocaădeă“blog”ă(ibid.).ăMutum e Wang 

(2011) definemă“blog”ăcomo um “interactiveăwebsiteăwithăpostsă thatăareăupdated frequently 

and may contain links, images, video or music clips, of interest to its author or authors that are 

archived and arranged in reverse chronological order.14” (p. 249). Berthon et al. (2012) 

destacam ainda o fato de os blogs conterem comentáriosăeă“diários”ădeăseusăautores,ăponto a 

partir do qual se daria a passagem de simples consumidores de conteúdo para produtores. 

Discutir a temática dos blogs a partir de um recorte que privilegie os aspectos 

subjetivos, como é o que desejamos fazer aqui, requer a retomada de uma questão tratada no 

capítulo anterior, a saber, a da sociedade do espetáculo. Isso porque os blogs são uma das 

principais plataformas de exibição de si na internet (que, por sua vez, é uma das principais 

manifestações do espetáculo na contemporaneidade), embora a Web 2.0 como um todo esteja 

constantemente convidando seus usuários à autoexposição. Como vimos, as subjetividades 

hodiernas se caracterizam por uma maior centralidade em camadas superficiais do eu, 

conferindo preponderância ao corpo e à imagem na constituição da identidade. O sujeito, 

então, sente-se convocado não à introspecção, mas à exposição de si, o que os blogs, em 

essência, possibilitam e convidam a fazer, em uma modalidade daquilo que Sibilia (2008) 

chamaădeă“práticasăconfessionais”.ăAăvisibilidadeănaăinternetănãoăpodeăserăentendidaăforaădoă

contexto amplo da sociedade, na qual a exposição da intimidade tem ganhado crescente 

destaque, a exemplo dos reality shows, que se tornaram partes integrantes da programação 

televisiva nos últimos anos. 

                                                           
14 “Siteăinterativoăcomăpublicaçõesăqueăsãoăfrequentementeăatualizadasăeăpodemăconterălinks,ăimagens,ăvídeosăouă
arquivos de música de interesse de seu(s) autor(es) que são arquivados e dispostos em ordem cronológica 
inversa.” 
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 Para Sibilia (2008), os blogs possibilitam uma experiência incessantemente buscada na 

sociedade do espetáculo: a satisfação de se saber olhado por todos. Para isso, 

 
[...] é preciso converter o próprio eu em um show, é preciso espetacularizar a própria 
personalidade com estratégias performáticas e adereços técnicos, recorrendo a 
métodos comparáveis aos de uma grife pessoal que deve ser bem posicionada no 
mercado. Pois a imagem de cada um é a sua própria marca, um capital tão valioso 
que é necessário cuidá-lo e cultivá-lo, a fim de encarnar um personagem atraente no 
competitivo mercado dos olhares (SIBILIA, 2008, p. 255). 

 
É preciso, portanto, fazer da própria intimidade um espetáculo (ibid.). Para Ferrer (2010), o 

conteúdo dos blogs “raramenteă confirmaă outraă coisaă queă nãoă aă apoteoseă eă oă espetáculoă doă

‘eu’,ăessaăantigaămuletaădaăvaidade.”ă(p.ă173). Tamanha preocupação com o eu não se dá por 

acaso. Como observa Sibilia (2008), as ferramentas de expressão disponibilizadas pela Web 

2.0 são também ferramentas para a criação de si: 

  
Se os comentários deixados pelos visitantes dos blogs e fotologs são fundamentais, 
todavia, é porque os autores precisam desse apoio público: eles, os sujeitos 
criadores, e não suas obras entendidas como objetos criados. Pois a verdadeira 
criação colocada em jogo é subjetiva, portanto são os autores – estilizados como 
personagens – que precisam dessa legitimação concedida pelo olhar alheio. 
(SIBILIA, 2008, p. 236) [grifos da autora] 

 
Assim, a audiência dos blogs tem um papel não apenas de referendar os conteúdos publicados 

ou estabelecer uma interação com seus criadores, mas, principalmente, de legitimar as 

identidades forjadas por estes. Isso deixa clara a existência de uma demanda subjetiva por trás 

da ávida adesão dos internautas a plataformas que favorecem a autoexposição. 

 Essa nova dinâmica provocada por tais plataformas não tardou a despertar interesses 

que fugiam à relação entre os produtores de conteúdo e sua audiência, como ressaltado por 

Sibilia (2008): “[...] a nova onda também desatou uma revigorada eficácia na 

instrumentalização dessas forças vitais, que são avidamente capitalizadas a serviço de um 

mercado capaz de tudo devorar para convertê-loăemălixo.”ă(p.ă11).ăEsse processo, que suscitou 

reações divergentes, está longe de ser repudiado por alguns blogueiros, que aderiram 

prontamente a propostas de capitalização de seus blogs ou poder de influência. Um exemplo 

dessas propostas são os blooks (fusão de blog e book), que alguns blogueiros foram 

convidados a escrever em troca de dinheiro. A blogueira Clara Averbuck, que aderiu aos 

blooks, declarou: “‘Agoraăeuăvouăescreverălivros’,ăchegaădeăblog,ăchegaădeăescreverădeăgraça,ă

chegaădeă gastară asăminhasăhistórias’.”ă (SIBILIA,ă2008,ăp.ă 19). A respeito dessa adesão dos 
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usuários a essa nova lógica que se apresenta no universo da Web 2.0, é válido o seguinte 

comentário de Sibilia (2008): 

  
Entretanto,ăapesarădissoătudoăeădaăevidenteăsangriaăqueăháăporătrásădasă‘alegriasădoă
marketing’,ă sobretudo em sua reluzente versão interativa, os próprios jovens 
costumam pedir para serem constantemente motivados e estimulados, como advertiu 
Gilles Deleuze nos inícios dos anos 1990. Esse autor acrescentava que caberia a eles 
descobrir ‘a que são levados a servir’; a eles, quer dizer, a esses jovens que hoje 
ajudam a construir esse fenômeno conhecido como Web 2.0. (SIBILIA, 2008, p. 10) 
[grifos meus] 

 
Não obstante, os blooks são apenas uma das estratégias de capitalização sobre blogs, que 

passaram a se diversificar e se sofisticar ainda mais, principalmente quando a indústria do 

marketing percebeu que nessas plataformas abundava uma mercadoria muito cobiçada: poder 

de influência.  

 
‘Nada influi mais nas nossas decisões do que a recomendação de um amigo 
confiável’,ă explicouăoădiretoră eă fundadorădoăFacebook.ă ‘Empurrară umaămensagemă
paraă cimaădasăpessoasă jáă nãoă éămaisă suficiente’,ă acrescentou,ă ‘éă precisoă conseguiră
que a mensagem se instaleă nasă conversas’.ă Assim,ă apósă teră comprovadoă queă asă
recomendaçõesă dosă amigosă constituemă [p.ă 22]ă ‘umaă boaă maneiraă deă suscitară
demanda’,ăaănovaăgeraçãoădeăavisosăpublicitáriosătentaăcolocarăesseăvaliosoăsaberănaă
prática:ă‘Osăanúnciosădirigidosănãoăsãoăintrusivos porque podem se integrar melhor 
nas conversas que os usuários já mantém uns com os outros. (SIBILIA, 2008, pp. 
21-2) 

 
Essa tendência levou certos blogueiros aă atuarem,ă emă certaă medida,ă comoă “garotos-

propaganda”ădeăalgumasămarcas,ăenquantoăsãoăgenerosamenteărecompensadosăcomădinheiro,ă

presentes e fama. É disso que trataremos em maior profundidade mais adiante. 

 O que podemos observar a partir do exposto sobre os blogs até agora é que eles, assim 

como outras plataformas da Web 2.0, são espaços de manifestação e de produção de 

subjetividade, nos quais, a partir de um dado momento, introduziu-se uma nova lógica que 

passou a governar os seus conteúdos e objetivos.  Essa lógica, pertencente à esfera da 

produção capitalista, é marcada por uma racionalidade instrumental que se alastra por toda a 

estrutura dos blogs e pode se tornar um componente importante no processo de produção 

subjetiva que se dá nessas plataformas. O que vemos, em suma, é que todas essas tendências 

subjetivas que convergem nos blogs desde seus primórdios serão, em um momento posterior, 

postas a serviço de um negócio, que as estimula, embora não tenha qualquer interesse direto 

por elas, a não ser enquanto um meio para sua expansão e, consequentemente, sobrevivência. 

Esseă“negócio”,ăqueăresultará no fenômeno dos blogs patrocinados, bem como no da 

crescente profissionalização de blogueiros, é atravessado por uma tendência que vem se 
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intensificando nas últimas décadas nas sociedades capitalistas, principalmente no contexto 

urbano: a transformação do tempo livre15 em um tempo de produção, processo fortemente 

impulsionado pelas novas tecnologias.  

Baudrillard (2010) é categórico ao afirmar a impossibilidade lógica de um tempo 

“livre”,ăpoisă sóăhaveriaă tempoăconstrangido;ăo tempo dedicado ao consumo, que se poderia 

crer livre, é, em última instância, também um tempo de produção (portanto, reprodutor da 

mesma lógica que norteia o trabalho). Isso se justifica pelo fato de que o consumo é uma 

atividade complementar e indissociável da produção, uma vez que constitui uma etapa 

indispensável para a dinâmica do sistema capitalista. Desse modo, o consumo está a serviço 

do movimento das engrenagens do sistema tanto quanto a produção, podendo ser considerado 

uma atividade produtiva no sentido de estar igualmente submetida à ordem do capital como o 

trabalho. Nessa mesma direção, temos a afirmação de Garcia (2011) de que “Aăcategoriaădoă

trabalho e sua extensão ao tempo é o conceito dominante da vida ativa, tanto no tempo de 

trabalho como no tempo livre. Por isso se divide, organiza e comercializa também o tempo 

livre.”ă(p.ă3).ă 

 Além da atividade de consumo propriamente dita, que é crescentemente estimulada 

como uma atividade de lazer, uma série de serviços é direcionada especialmente para o tempo 

livre,ă compondoă aă chamadaă “indústriaă doă lazer”.ă Éă importanteă notară queă é a partir do 

reconhecimento do lazer como potencial gerador de valores que essa atividade ganha interesse 

econômico e social no capitalismo (AQUINO, 2003).  A maior parte do lazer na 

contemporaneidade é mediada por produtos ou serviços que pressupõem, invariavelmente, 

uma relação de consumo (TASCHNER, 2000). “Tem-se, portanto, uma dupla modalidade de 

consumo: consumo do lazer e consumo hedônico, enquanto lazer; elaborado a partir de 

múltiplas estratégias comerciais, sob a aparência de recreação e liberdade.”ă (SEVERIANO,ă

2013, p. 277) [grifos da autora]. De fato, como aponta Mascarenhas (2006), o lazer exerceria 

uma dominância quanto à apropriação do tempo livre na contemporaneidade, estando sujeito a 

determinações de diversas ordens (econômicas, políticas, sociais e culturais) engendradas pelo 

capitalismo, bem como a obrigações típicas do trabalho (AQUINO; MARTINS, 2007; 

BAUDRILLARD, 2010). O resultado é que, apesar da livre escolha e do desinteresse que 

                                                           
15 Considero mais apropriado falar-seăemă“tempoă liberadoă [doă trabalho]”,ăumaăvezăqueăaăprópriaă liberdadeădoă
chamadoă“tempoălivre”ăéăquestionável,ăcomoăaăprópriaădiscussãoădesteătrabalhoănosăpermitiráăperceber.ăTodavia,ă
adotoăoătermoă“tempoălivre”ăporăserăoămais consagrado para se referir ao tempo de não-trabalho, embora esteja 
ciente de seu caráter contraditório. 
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deveriam caracterizar o lazer, muitas vezes observamos nele práticas compulsivas e 

componentes de produtividade (MARCELLINO, 2000).  

 É graças a essa invasão do tempo livre pela lógica produtiva que as fronteiras entre 

tempo de trabalho e tempo livre, assim como ente lazer e consumo perdem gradualmente sua 

nitidez, resultando em uma mescla de temporalidades, caracterizada pelo triunfo de uma sobre 

outra; ou melhor, da lógica inerente à primeira sobre a segunda temporalidade. Daí a 

afirmaçãoădeăAdornoă(1995)ădeăqueă“[...]ăo tempo livre tende em direção contrária à de seu 

próprio conceito, tornando-se paródia deste. Nele se prolonga a não-liberdade.”ă(p.71).ă 

Os blogs patrocinados se introduzem nessa lógica ao se renderem às propostas de 

empresas que veem nessas plataformas uma promissora oportunidade de alavancar seus 

negócios. Assim, o que antes era uma atividade espontânea adquire matizes de 

profissionalização (e torna-se mesmo a principal fonte de renda de alguns blogueiros), e o que 

era buscado por alguns usuários da internet como entretenimento e informação é perpassado 

por interesses oriundos da esfera da produção que visam a induzir à atividade de consumo. De 

fato, Adorno (1995) já afirmava que, noă tempoă livre,ă“[...]ăprolongam-se as formas de vida 

social organizada segundo o regime do lucro.”ă (p.ă 73).ă Esseă crescenteă avançoă daă

profissionalização sobre uma atividade outrora desinteressada economicamente, bem como a 

diluição das fronteiras entre lazer e consumo, nos leva ao questionamento de se ainda 

podemosăfalarădeăalgunsăblogsăemătermosădeăumaă“atividadeădeătempoălivre”ăouăse,ădeăfato,ă

estamos diante de novas práticas laborais. O fato é que, como foi dito, uma lógica inerente à 

esfera da produção passa a reger, em grande medida, a atividade desses blogs, o que se 

evidencia nas estratégias publicitárias utilizadas para promover produtos e marcas nessas 

páginas. 

 

 4.1 Estratégias publicitárias na Web 2.0 

A transição da Web 1.0 para a Web 2.0, ao colocar os usuários no centro da produção 

de conteúdo na internet, acarretou profundas implicações também na relação da publicidade 

com essa nova estrutura. Ao mesmo tempo em que possibilitou ao usuário tornar-se criador de 

conteúdo, a Web 2.0 também lhe permitiu um maior poder de escolha sobre os conteúdos que 

acessa. Para Bright (2011), esse momento demarca um grau de controle dos consumidores 

sobre seu consumo de mídia inédito na história. A partir dele, tornou-se possível aos 
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indivíduos personalizar seu acesso aos conteúdos virtuais, graças a aplicativos baseados em 

rede que agregam conteúdo de acordo com as especificações do consumidor, tornando a 

exposição à mídia mais centrada no consumidor do que no produtor (BRIGHT, 2011).  

Esse deslocamento de poder das empresas para os indivíduos e comunidades está por 

trás de todas as histórias de fracasso de marcas famosas, segundo Berthon et al. (2012). Isso 

porque as formas tradicionais de publicidade na internet, como os banners e pop-ups (embora 

nunca tenham deixado de ser usadas), tornaram-se obsoletas, tanto por serem intrusivas 

quanto por serem alheias ao conteúdo original da página (MANIC, 2015). Os avanços 

tecnológicos (incluindo a Web 2.0), que dão ao consumidor maior controle sobre como ele 

consome entretenimento, tornaram cada vez mais fácil evitar mensagens comerciais 

(RUSSELL, 2007). O resultado inevitável disso, que é reiterado unanimemente na literatura 

sobre o tema (e.g. BLUESTIN, 2012; SWEENEY; SOUTAR; MAZZAROL, 2012; 

GARTLAND, 2014; STORM; STOLLER, 2015), é que os consumidores passaram a evitar 

deliberadamente a exposição a anúncios publicitários, considerados incômodos.16 Isso obrigou 

as empresas e a indústria publicitária a buscar novas formas de vender seus produtos, tendo o 

cuidado de omitir sua aparência de publicidade, a qual é considerada intrusiva para a 

experiência dos usuários da internet (GARTLAND, 2014). Daí o professor Tammy Voigt, em 

entrevista a Gartland (2014), afirmar que “We as an industry have had to be creative in 

finding avenues of what we call subtle persuasion.17”ă(s/p). Ou seja, persuadir o consumidor 

sem que ele perceba, embora não se trate de uma estratégia inédita, se tornou a palavra de 

ordem no meio publicitário, um imperativo que significava sua sobrevivência nesse novo 

território virtual. 

 Uma das primeiras percepções da indústria publicitária sobre esse novo contexto foi a 

da já mencionada transformação do consumidor de tradicionalmente passivo para uma 

importante fonte de talento criativo, o que deslocou o locus de poder da empresa para o 

consumidor (BERTHON et al., 2012). Outra percepção importante foi a de que é necessário 

se conectar com os consumidores nas plataformas que eles elegeram como favoritas e nas 

quais passam mais tempo online (redes sociais, blogs, sites de compartilhamento de vídeos, 

etc.) (BLUESTIN, 2012). Também ficou evidente para os publicitários que a atenção dos 

                                                           
16 Umăartigoădeă2015ădaă revistaăExameămostraă isso:ă seuă títuloă éă “Usoădeă ‘adăblocks’ă cresceă41%ăeăpreocupaă
anunciantes. “Ad blocks” são extensões de navegadores de internet que bloqueiam publicidade. O artigo está 
disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/uso-de-ad-blocks-cresce-41-e-preocupa-anunciantes 
17 “Nós, enquanto indústria, temos que ser criativos em buscar caminhos para o que nós chamamos de persuasão 
sutil.” 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/uso-de-ad-blocks-cresce-41-e-preocupa-anunciantes
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consumidores se tornou muito mais difícil e cara de se conseguir do que anteriormente 

(GARTLAND, 2014), o que começou a leva-los a reduzir os investimentos em anúncios 

publicitários tradicionais e considerar formas menos explícitas de persuasão, como o 

marketing boca-a-boca18, como poderosas ferramentas de marketing (SWEENEY; SOUTAR; 

MAZZAROL, 2012). Embora as empresas não tivessem o mesmo poder de criação de valor 

de antes, algumas delas perceberam, enfim, que investir nas mídias sociais poderia render 

bons retornos em termos de marketing (BERTHON et al., 2012). Desse modo, não seria 

necessário reverter a transição da Web 1.0 para a Web 2.0 (o que, provavelmente, também 

não seria mais possível); a estrutura desta, se bem aproveitada, era plenamente viável – e 

talvez tenha se revelado, posteriormente, até mais vantajosa – para a expansão do marketing. 

 A Web 2.0, portanto, não inviabilizava as manifestações publicitárias; apenas as 

técnicas utilizadas na Web 1.0 não eram satisfatoriamente eficazes nessa nova estrutura. 

Tratava-se não necessariamente de inventar novas técnicas, mas de retomar algumas que já 

existiam, mas não eram suficientemente úteis ou aplicáveis no contexto virtual até então. 

Assim, se alguns avanços tecnológicos possibilitavam ao consumidor um crescente controle 

sobre sua exposição a publicidades tradicionais, os publicitários passaram a lançar mão de 

técnicas que permitiam burlar esse controle, ao inserir a propaganda no próprio conteúdo 

buscado pelos usuários, fazendo das técnicas de persuasão sutil, de fato, recursos 

potencialmente muito lucrativos (STORM; STOLLER, 2015).  

 Mais do que simplesmente buscar formas de persuadir os consumidores em geral, os 

profissionais de marketing passaram a procurar se beneficiar do valor e do poder de influência 

gerado pelos próprios consumidores na Web 2.0. Como afirmam Berthon et al. (2012), 

“Marketers used to seek people to consume their products; now, they seek people to produce 

theăvalueătheyăseekătoăleverage.ăGivenăthisăunsettlingăscenario,ătheăgoalăshiftsăfromă‘tellingătheă

customer’ă toăenticingăcustomersă toăparticipateă inăvalueăcreation.”ă (p. 269)19. Mark Schaefer, 

autor de Return on Influence, afirma, em entrevista a Gareth Bell20, que a influência que os 

usuários da internet com muitos seguidores possuem não pode ser subestimada, e está 

revolucionando o mundo do marketing. Ainda segundo Schaefer, com a ajuda de ferramentas 

                                                           
18 Esta e outras estratégias de marketing citadas aqui serão definidas a seguir neste tópico. 
19 “Osă profissionaisă doă marketingă costumavamă procurară pessoasă paraă consumiră seusă produtos;ă agora,ă elesă
procuram pessoas para produzir o valor que eles desejam alavancar. Em face desse cenário inquietante, o 
objetivo mudaădeă‘dizerăaoăconsumidor’ para instigar os consumidores a participar da criação de valor.” 
20 Disponível em: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02580541211256549  

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02580541211256549
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que medem influência, como o site Klout, as marcas podem identificar esses influenciadores 

que oferecem um acesso direto e confiável a potenciais consumidores.  

 Dentre as diversas plataformas virtuais utilizáveis pelo marketing, Mutum e Wang 

(2011) consideram os blogs as que detêm maior atratividade. O poder de influência dos blogs 

éăreconhecidoăaoăpontoădeăváriasăempresasămonitoraremăaă“blogosfera”ăparaăseămanteremăaă

par do que está sendo dito sobre elas, e muitas já percebem, há anos, o potencial valor em se 

investir em blogueiros como parte de uma estratégia de marketing (KNIGHTS, 2007). O 

resultado é que, se a Web 2.0, incialmente, significava um modelo de internet em que os 

usuários tinham maior autonomia sobre os conteúdos que consumiam e sobre sua exposição a 

anúncios publicitários, a publicidade respondeu a isso com uma ofensiva ainda mais 

sofisticada: os anúncios, que antes eram facilmente identificáveis e distintos dos conteúdos – 

e, portanto, evitáveis –, passam a se integrar aos próprios conteúdos que os usuários escolhem 

acessar, estabelecendo um engenhoso paradoxo em que, quando se torna mais intrusiva, a 

publicidade se faz ainda menos perceptível e mais eficaz. Se, em um primeiro momento, o 

advento da Web 2.0 representou um prejuízo considerável para as empresas e os publicitários, 

estes logo perceberam nesse novo modelo de internet o terreno ideal para o florescimento de 

técnicas mais sutis e eficazes de persuasão guardadas em seu arsenal, o que não só resolvia o 

problema que se impunha à publicidade como ainda favorecia seus objetivos em relação ao 

seu público-alvo. Esse processo atende a um princípio sugerido por Storm e Stoller (2015) de 

que, assim como os consumidores buscam formas de evitar métodos tradicionais de 

publicidade, os profissionais do marketing continuarão a recorrer a novas abordagens a fim de 

alcança-los e influencia-los, o que soa familiar à afirmação de Marcuse (2002) de que a 

tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e agradáveis de controle social. 

Não se abandona o intento de dominação; apenas sofisticam-se as formas de alcança-lo 

sempre que necessário. 

Embora sejam desconhecidas pela maioria do público dos blogs e sua aparição 

massiva nestas plataformas seja relativamente recente, as técnicas publicitárias de que 

trataremos agora não são inéditas nem desconhecidas no meio publicitário; pelo contrário: são 

utilizadas em outros contextos e recebem nomes técnicos específicos. Exatamente pelo fato de 

a fronteira entre algumas delas ser imprecisa é que opto por falar de técnicas, e não de apenas 

uma, como é recorrente em algumas manifestações publicitárias. Julgo que nomear e definir 

essas técnicas desvela o caráter comercial dos conteúdos que delas se utilizam e contraria o 

propósito deliberado, pactuado entre os patrocinadores e os blogueiros, de omitir aquilo que 
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eles de fato são: um negócio. Além disso, o simples fato de consistirem em técnicas já insinua 

o caráter instrumental da racionalidade que está por trás de sua utilização. Por esse motivo e 

para os fins conceituais e formais deste trabalho, descrevê-las-ei a seguir. Antes, porém, é 

preciso observar que nem sempre há uma definição clara ou um consenso entre os 

especialistas sobre cada um desses termos; alguns são usados como sinônimos, devido às 

semelhanças que compartilham, ou possuem um ou vários sinônimos (que nem sempre estão 

todos mencionados aqui). Por fim, algunsădessesătermosăpodemăserăconsideradosă“princípios”,ă

e outros se referem a técnicas propriamente ditas (por isso, muitas vezes, a confusão entre 

eles). Passemos às definições. 

Endorsement: O endorsement é, ao pé da letra, o endosso, ou aprovação, feito por um 

determinado indivíduo sobre um produto, marca ou serviço em um contexto publicitário. De 

acordo com Feick e Higie (1992), há evidências de que a influência que um endossante 

exercerá pode variar de acordo com as características do produto ou do serviço. Ou seja, o 

potencial do endorsement feito por um determinado indivíduo não é o mesmo para qualquer 

produto. Por exemplo, o endorsement feito por uma celebridade atraente é mais eficaz para 

produtos relacionados à atratividade (KAMINS, 1990). Um fator que pode contribuir para 

esse potencial é a experiência do endossante relacionada ao produto em questão (por exemplo, 

um profissional de saúde que endossa um determinado medicamento).  Outro fator favorável 

ao endorsement é a identificação do consumidor com o endossante a partir de uma ou mais 

características (gênero, estilo de vida, nacionalidade, atributos físicos, etc.). Alguns atributos 

dos endossantes como confiabilidade, status de celebridade, atratividade e amabilidade podem 

influenciar na mudança de atitudes e opiniões, segundo pesquisas (FEICK; HIGIE, 1992). A 

forma mais comum de endorsement é feita por celebridades (celebrity endorsement), havendo 

vasta literatura acadêmica que trata do assunto e atesta sua eficácia publicitária. Além de 

celebridades, também é comum (embora bem menos do que este primeiro caso) o 

endorsement feito por especialistas. Uma vez que os blogueiros são considerados por alguns 

como celebridades, é válido realizarmos um breve aprofundamento nesse tema. 

 “Celebridades”,ăsegundoăSchlechtă(2003),ăpodemăserădefinidasăcomo 

 
[…]ă peopleă whoă enjoyă publică recognitionă byă aă largeă shareă ofă aă certaină groupă ofă
people. Whereas attributes like attractiveness, extraordinary lifestyle or special skills 
are just examples and specific common characteristics cannot be observed, it can be 
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said that within a corresponding social group celebrities generally differ from the 
social norm and enjoy a high degree of public awareness. (p. 3)21 

 

O pressuposto básico por trás do endorsement feito por celebridades, de acordo com Sharma e 

Kumar (2013), é de que o valor associado a elas é transferido para a marca e, 

consequentemente, contribui para a criação de uma imagem que pode ser facilmente referida 

pelos consumidores. Para Atkin e Block (1983), uma possível explicação para a eficácia do 

endorsement por celebridades é que os consumidores tendem a acreditar que as grandes 

estrelas são mais motivadas por uma autêntica afeição pelo produto do que por cachês. 

Freiden (1984) defende que celebridades são endossantes particularmente eficazes porque são 

vistas como altamente confiáveis, persuasivas e cativantes. De fato, como evidenciam alguns 

estudos, o celebrity endorsement resulta em uma atitude favorável do consumidor em relação 

à marca endossada (TILL; STANLEY; PRILUCK, 2008). Entretanto, como apontado 

anteriormente, nem toda celebridade tem um efeito positivo sobre um produto a ser 

endossado. Como vimos, alguns estudos propõem que a atratividade física de uma celebridade 

sóăfavoreceăoăprodutoăseăasăcaracterísticasădoăprodutoă“combinam”ăcomăaăimagemătransmitidaă

pelaăcelebridadeă(KAMINS,ă1990).ăEsseăprincípioăéăconhecidoăcomoă“hipóteseămatch-up”,ăouă

“congruência”,ăeăéăválidoătantoăparaăoăendorsement por celebridades quanto por especialistas. 

A maioria dos estudos sobre endorsement por celebridades investigou como a 

credibilidade do endossante afeta a eficácia da mensagem, e concluíram que um endossante 

de alta credibilidade tem maior poder de persuasão sobre as atitudes e comportamentos dos 

consumidores do que um considerado pouco confiável (WEI; LU, 2012). Ohanian (1990) 

propõe três dimensões da credibilidade de celebridades que fazem endorsement: expertise, 

confiabilidade e atratividade. A expertise refere-se ao quanto de conhecimento, qualificação 

ou experiência se acredita que o endossante tenha, o que definiria a precisão das informações 

por ele passadas; a confiabilidade refere-se à confiança que o público tem de que o endossante 

fornece informações de forma objetiva e honesta; e a atratividade refere-se ao quão 

fisicamente atraente, elegante ou cativante o endossante é para o seu público. Para Maddux e 

Rogers (1980), o celebrity endorsement aumenta a confiabilidade de uma publicidade 

fundamentalmente em função da elevada credibilidade do endossante. Ainda segundo esses 

autores, se o principal poder de endorsement de uma celebridade tem como base a expertise, o 

                                                           
21

 Pessoas que gozam de reconhecimento público por uma grande parcela de um determinado grupo de pessoas. 
Enquanto atributos como atratividade, estilo de vida extraordinário ou habilidades especiais são apenas exemplos 
e características específicas comuns não podem ser observadas, pode-se dizer que, dentro de um grupo social 
correspondente, as celebridades geralmente diferem da norma social e gozam de um alto grau de atenção 
pública.” 
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efeito de sua comunicação é diretamente mediado pela argumentação a respeito do produto, 

que funcionaria como uma forma de atestar, com base em seu conhecimento e experiência, as 

vantagens daquele produto sobre outros.  

 Após essa exposição conceitual, a pergunta que se coloca agora é a seguinte: seriam os 

blogueiros (pelo menos os mais famosos ou com maior número de seguidores), de fato, 

celebridades? Embora alguns deles já sejam considerados celebridades, creio não haver dados 

suficientes para se dar uma resposta precisa a essa pergunta no momento, e ela pode variar de 

acordoăcomăoăconceitoădeă“celebridade”ăadotadoă(algunsă internautasă famososăsãoăchamadosă

deă“celebridadesădeăinternet”,ăouă“web celebrities”).ăÉăpossívelăsuporăqueăessaăimprecisãoăsejaă

decorrente do surgimento de uma categoria intermediária, ainda não consolidada, na qual os 

blogueiros se inseririam. O fato é que um número crescente de blogueiros tem sido convidado 

a frequentar eventos voltados para celebridades e seu reconhecimento enquanto 

influenciadores é cada vez maior, como evidenciam alguns artigos da internet: 

            
Figura 2 – “Celebridadesăversusăblogueiras                       Figura 3 – Celebridade versus blogueiro(a) 
de moda: quem será o próximo embaixador 
favoritoădasămarcas?” 
 

 
Figura 4 – “Porăqueăblogueiros(as) de moda são             Figura 5 – “Porăqueăblogueiro(as)ăsãoămaisă 
maisăpopularesădoăqueăcelebridadesădaămoda?”ăăăăăăăăăăăăinfluentesădoăqueăcelebridadesănaăindústriaăde 
                                                                                        beleza” 
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Esses artigos22 também nos dão outras informações úteis para a nossa discussão atual. 

O artigo do site Augure (Figura 2), destaca a credibilidade dos blogueiros, bem como sua 

proximidade com o público, em contraste com as celebridades. Também encontramos as 

mesmas informações no artigo do site Buzzoole (Figura 4). O artigo da Harper’s Bazaar 

(Figura 3) reproduz dados de uma pesquisa que afirma que quando se trata de endorsement, os 

“influenciadoresă digitais”ă sãoă maisă popularesă doă queă celebridades,ă jáă queă apenasă 3%ă dosă

participantes da pesquisa afirmaram que comprariam um produto endossado por uma 

celebridade, enquanto que 60% disseram ter sido influenciados por um review de blog ou uma 

postagem em redes sociais quando foram às compras. O artigo do site Buzzoole (Figura 4) 

reproduz dados de outra pesquisa com resultados semelhantes. Por fim, o artigo do site 

Buzzstream (Figura 5) traz informações da dissertação de mestrado de sua autora, que afirma 

que sua pesquisa concluiu que blogueiros são, de fato, mais influentes que celebridades. Essa 

autora também destaca o alto grau de confiabilidade dos blogueiros, devido à sua expertise no 

assunto de que tratam e na sua transparência quanto às suas intenções. Essa é, naturalmente, a 

percepção do público, ou de parte dele. O que veremos mais adiante, com base em alguns 

autores e em dados empíricos, é que o patrocínio recebido por alguns blogs, cuja extensão 

nem sempre é clara, põe em xeque a transparência e, consequentemente, a confiabilidade 

desses blogs.  

 Como pudemos perceber, ainda que possam não ser considerados celebridades, alguns 

blogueiros, principalmente de moda e beleza, possuem algumas características relevantes para 

o endorsement compartilhadas por celebridades, como atratividade, expertise e confiabilidade, 

além de grande congruência (match-up) com os produtos que endossam. Embora 

possivelmente não gozem do mesmo reconhecimento público e da mesma fama que as 

celebridades, as informações contidas nos artigos que vimos anteriormente indicam que os 

blogueiros possuem grande vantagem em termos de expertise e confiabilidade, o que amplia 

seu poder de influência e torna-os cada vez mais procurados enquanto influenciadores. Este é, 

talvez, o grande trunfo dos blogueiros que os torna alvo do interesse de empresas que buscam 

promover sua marca na internet. 

                                                           
22 Os artigos estão disponíveis nos respetivos links:  
Figura 2 - http://www.augure.com/blog/celebrities-vs-fashion-bloggers-20151008  
Figura 3 - http://www.harpersbazaar.com.au/news/fashion-buzz/2016/4/bloggers-are-more-popular-than-
celebrities/  
Figura 4 - https://blog.buzzoole.com/influencer-marketing/fashion-blogger-versus-celebrities/ 
Figura 5 - http://www.buzzstream.com/blog/why-bloggers-are-more-influential-than-celebrities-in-the-beauty-
industry.html  

http://www.augure.com/blog/celebrities-vs-fashion-bloggers-20151008
http://www.harpersbazaar.com.au/news/fashion-buzz/2016/4/bloggers-are-more-popular-than-celebrities/
http://www.harpersbazaar.com.au/news/fashion-buzz/2016/4/bloggers-are-more-popular-than-celebrities/
https://blog.buzzoole.com/influencer-marketing/fashion-blogger-versus-celebrities/
http://www.buzzstream.com/blog/why-bloggers-are-more-influential-than-celebrities-in-the-beauty-industry.html
http://www.buzzstream.com/blog/why-bloggers-are-more-influential-than-celebrities-in-the-beauty-industry.html
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Marketing de influência: O marketing de influência, ou marketing de influência social, está 

diretamente ligado ao endorsement e ao buzz marketing (que será discutido adiante). Wong 

(2014) define marketing de influência como uma forma de marketing que identifica e se 

dirige a indivíduos com influência sobre potenciais compradores. Quando as marcas 

identificam influenciadores, estas observam, inicialmente, seu número de seguidores. 

Todavia, isso não é suficiente; também são levadas em consideração a expertise e a 

credibilidade do influenciador sobre a categoria do produto, assim como a relação daquele 

com seus seguidores. O referido autor sugere a seguinte fórmula: 

 

Influência = alcance de audiência (número de seguidores) x afinidade de marca (expertise e 

credibilidade) x grau de relacionamento com os seguidores 

 

É fácil perceber como a Web 2.0 possibilita a multiplicação e a expansão do alcance de 

influenciadores, tornando-se alvo de interesses de uma indústria (a publicitária) cujos recursos 

mais usuais estavam em decadência. De fato, plataformas como o YouTube e o Instagram (e, 

naturalmente, os blogs) possibilitaram a ascensão de uma nova geração de influenciadores que 

acumularam um grande número de seguidores em nichos temáticos como moda, beleza e 

comida (WONG, 2014).  

De acordo com Azeem Azhar, diretor executivo da PeerIndex, uma startup de 

marketing de influência, em entrevista à revista Forbes23, o marketing de influência se baseia 

no fato de que os consumidores confiam em outros consumidores, amigos ou especialistas que 

eles conhecem. Azhar parte do mesmo princípio usado para ícones da moda, que são vistos 

como criadores de tendências. Para ele, todos nós somos criadores de tendências para 

diferentes pessoas. Como afirma o artigo do site Augure citado anteriormente (Figura 2), uma 

das principais características do marketing de influência em blogs é o fato de que os 

blogueiros exercem influência significante sobre as intenções de compras dos seus seguidores. 

Além disso, parte do seu apelo reside no senso de proximidade com o público, o que nem 

sempre está presente na relação deste com as celebridades. É o que diz o artigo do site 

Buzzoole citado anteriormente (Figura 4), o qual defende, ainda, que a confiança também 

desempenha um papel importante na vantagem que os blogueiros levam em poder de 

                                                           
23 Disponível em: http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-
persuasion/#2acc7a512023  

http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#2acc7a512023
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#2acc7a512023
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influênciaăemărelaçãoăàsăcelebridades:ă“bloggers talk to their audience in a way as if they are 

their friends, and being trusted is what gives them the power to influence24”.25 

O diretor de marketing de influência brasileiro Spadaro (2015) defende que 

 
O mais importante é saber identificar esses influenciadores, dentre todas as 
conexões, e mensurar quais são mais relevantes para o consumidor ou empresa 
estudada para só depois engajá-los e encontrar uma abordagem que os faça gerar 
valor para sua marca. (s/p) 

 
É isso que o diretor executivo daă Marqui,ă S.ă J.ă King,ă chamaă deă “influenciară osă

influenciadores”.26 Essa afirmação evidencia o interesse dos profissionais do Marketing em se 

utilizar do poder de influência de internautas populares como um meio para a consecução de 

fins comerciais, ao mesmo tempo em que endossa a noção de que a influência (traduzida em 

popularidade, confiabilidade e expertise) desses indivíduos é vista como algo de grande valor 

mercadológico. E uma das formas mais eficazes pelas quais um grupo específico desses 

internautas de grande popularidade – os blogueiros – exerce seu poder de influência, é o 

endorsement por meio de testemunhos e reviews, que serão discutidos adiante. 

Buzz marketing: O buzz marketing é,ăbasicamente,ăaăcomunicaçãoă“boca-a-boca”,ăouăseja,ăaă

avaliação (positiva ou negativa) feita de um consumidor para outro sobre um produto. 

Seguindo a definição de Kawakami, Kishiya e Parry (2013), em concordância com outros 

autores, 

 
[…]ăwe define word-of-mouth communication as the exchange of information and 
evaluative beliefs between adopters and potential adopters regarding a product in 
which the communication content is not created or sponsored by the product 
manufacturer or related marketing organizations (p. 17).27 [grifo meu] 

 
De acordo com essa definição, a comunicação boca-a-boca teria um caráter espontâneo e não-

comercial, excluindo a participação dos fabricantes do produto em questão e de interferências 

de marketing. Entretanto, como mostram Groeger e Buttle (2014), os profissionais do 

marketing têm identificado nessa modalidade de comunicação uma potente ferramenta de 

publicidade e procurado formas de gerencia-la visando a influenciar o comportamento dos 

                                                           
24

 Os blogueiros falam com seu público como se fossem amigos dele, e serem confiados é o que lhes dá o poder 
deăinfluenciar.” 
25

 Disponível em: https://blog.buzzoole.com/influencer-marketing/fashion-blogger-versus-celebrities/ 
26

 Disponível em: https://www.technologyreview.com/s/404363/your-ad-here/ 
27 “[...]ă nósă definimosă aă comunicaçãoă boca-a-boca como a troca de informação e crenças valorativas entre 
usuários e potenciais usuários em relação a um produto no qual o conteúdo da comunicação não é criado ou 
patrocinado pelo fabricante do produto ouăorganizaçõesădeămarketingărelacionadas.” [grifo meu] 

https://blog.buzzoole.com/influencer-marketing/fashion-blogger-versus-celebrities/
https://www.technologyreview.com/s/404363/your-ad-here/
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consumidores. Isso dá margem a uma definição mais ampla da comunicação boca-a-boca 

como um meio de comunicação ou promoção. A este segundo caso, os autores dão o nome de 

“marketingădeăboca-a-boca”ă(word of mouth marketing). O marketing de boca-a-boca envolve 

a disseminação de produtos para grupos específicos de consumidores para incentivá-los a 

promover uma comunicação boca-a-boca positiva, resultando em um aumento das vendas 

desses produtos. NasăpalavrasădeăWattsăeăPerettiă(2007),ă“Pick some small number of people 

to seed your idea, product, or message; get it to go viral; and then watch while it spreads 

effortlessly to reach millions.”28 (p. 22) 

 Embora não possamos afirmar com segurança que os blogs sejam um exemplo de 

comunicação boca-a-boca por excelência, já que não podemos mensurar se as informações 

postadas neles se espalham em cadeia, é possível identificar elementos semelhantes em alguns 

tiposădeăpostagens.ăEmăcertosăblogsădeămodaăeăbelezaăháăseçõesăqueăfalamădeă“tendências”ădaă

moda, o que favorece a adesão dos consumidores a certos estilos, assim como os reviews, que 

são uma importante ferramenta de comunicação boca-a-boca eletrônica, uma vez que 

consistem exatamente na avaliação de um produto após sua utilização, e podem ou não ser 

patrocinados. Além disso, algumas blogueiras tornaram-se reconhecidas como influentes 

referenciais e divulgadoras de novas tendências da moda, como mostram os exemplos a 

seguir29: 

 

 
          Figura 6 – Matériaă“OăDia”ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            Figura 7 – Matériaă“OăGlobo” 

 

                                                           
28

 Selecione um pequeno número de pessoas para disseminar sua ideia, produto ou mensagem; torne-a ‘viral’; 
em seguida, observe ela se espalhar espontaneamente até alcançar milhões.” 
29 Os artigos estão disponíveis nos respetivos links:  
Figura 6 - http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2015-11-21/elas-ditam-a-moda.html 
Figura 7 - http://infograficos.oglobo.globo.com/bairros/perfil-das-blogueiras-cariocas.html  
Figura 8 - http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/03/saiba-quem-sao-20-blogueiras-de-moda-
mais-influentes-de-2016.html  
Figura 9 - https://beleza.terra.com.br/cabelos/quero-esse-cabelo/inspire-se-em-penteados-de-10-blogueiras-que-
ditam-tendencia,10d783316f15a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html  

http://odia.ig.com.br/odiabaixada/2015-11-21/elas-ditam-a-moda.html
http://infograficos.oglobo.globo.com/bairros/perfil-das-blogueiras-cariocas.html
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/03/saiba-quem-sao-20-blogueiras-de-moda-mais-influentes-de-2016.html
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/03/saiba-quem-sao-20-blogueiras-de-moda-mais-influentes-de-2016.html
https://beleza.terra.com.br/cabelos/quero-esse-cabelo/inspire-se-em-penteados-de-10-blogueiras-que-ditam-tendencia,10d783316f15a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://beleza.terra.com.br/cabelos/quero-esse-cabelo/inspire-se-em-penteados-de-10-blogueiras-que-ditam-tendencia,10d783316f15a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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         Figura 8 – Matériaă“Vogue”ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 Figura 9 – Matériaă“Terra” 

 

Considerando esse reconhecimento, bem como o número de seguidores que determinados 

blogs (principalmente patrocinados) têm, podemos supor que estes exercem, em algum grau, 

um efeito de comunicação boca-a-boca. 

Testemunhos e reviews: Testemunhos e reviews estão estreitamente relacionados. 

Ocasionalmente usados como sinônimos, ambos representam a avaliação de um indivíduo 

sobre um serviço ou produto, sendo que os testemunhos geralmente expressam a experiência 

global do indivíduo com o serviço ou produto em questão (como, por exemplo, nos 

endorsements por celebridades ou consumidores satisfeitos), enquanto que os reviews (que 

podemă seră traduzidosă comoă “crítica”,ă “resenha”ă ouă “avaliação”)ă costumamă teră caráterămaisă

técnico, de avaliação de um produto, chegando aăumă“veredito”ăfinalăsobreăeleăouăatribuindoă

uma nota. Tratam-se de formas de buzz marketing e de endorsement, que, por sua vez, 

podemos considerar formas de marketing de influência. Doravante falaremos apenas em 

reviews, que é o termo mais utilizado na literatura técnica, embora grande parte do que será 

dito também seja válido para testemunhos. 

 De acordo com Wei e Lu (2013), os reviews online têm um duplo papel: o de fornecer 

informação sobre o produto, fazendo uma avaliação de suas vantagens e desvantagens, e o de 

fazer recomendações a partir do ponto de vista de um consumidor, compartilhando a opinião 

de um usuário a fim de ajudar outros consumidores a julgar a qualidade de um produto. Este 

segundo papel merece destaque, pois, sendo os reviews feitos por outros consumidores, eles 

tendem a ter maior credibilidade do que conteúdos produzidos pelos próprios fabricantes 

(BALLANTINE; YEUNG, 2014, LEE; PARK; HAN, 2011), como é o caso das publicidades 

tradicionais. Daí o crescimento do interesse comercial em se patrocinarem blogs relacionados 

a consumo, podendo-se chegar ao pagamento de milhares de dólares a um blogueiro em troca 

do endosso e publicidade de um produto (BALLANTINE; YEUNG, 2014). Os reviews online 

apresentam uma outra vantagem para os patrocinadores: além de mais eficazes do que o 
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endorsement por celebridades, também podem custar bem menos, o que justifica o aumento, 

nos últimos anos, do uso de blogueiros para a recomendação de produtos (WEI; LU, 2012). 

Entretanto, a percepção por parte dos consumidores de que algumas publicações de blogueiros 

endossando certos produtos são pagas tem causado descrença nos reviews online feito por 

consumidores (ibid.).  

Nessa mesma direção, Colliander e Erlandsson (2013) realizaram um estudo no qual 

se informava aos seguidores de um blog que este era patrocinado por uma empresa em troca 

de reviews positivos. Os resultados do estudo indicam ter havido prejuízo para a credibilidade 

do blog e a diminuição da atitude dos consumidores em relação a ele, bem como sua interação 

comăele,ăpoisăaă“amizade” 30 formada entre o leitor e o blogueiro teria se rompido. Ballantine 

e Yeung (2014) reforçam a ideia de que há uma preocupação dos seguidores dos blogs em 

identificar se os reviews são honestos ou não, e um critério comumente utilizado por eles seria 

a desconfiança sobre se aquele review é fruto de uma experiência real e espontânea ou se o 

autor está sendo patrocinado para endossar o produto por meio de uma avaliação positiva.  

 Nos blogs de moda e beleza, os reviews geralmente são feitos em vídeos, em que o 

produto é exibido e, em alguns casos, testado na frente da câmera, como geralmente ocorre 

com produtos de maquiagem. Alguns blogs patrocinados chegam a exibir a identificação do 

produto e o preço durante o vídeo, como no exemplo abaixo: 

 

 
                                                       Figura 10 – Blogueira exibindo produto 

 
 
                                                           
30 Não se trata, evidentemente, de uma relação de amizade propriamente dita, visto que, enquanto os blogueiros 
expõem informações sobre sua vida em seu blog, eles nada sabem sobre a vida de seus inúmeros seguidores, os 
quais conhecem apenas pelos comentários em suas publicações (e apenas uma pequena minoria publica 
comentários). Colliander e Erlandsson (2013) consideram a relação do seguidor para com o blogueiro como uma 
interação parassocial, ou seja, a ilusão de uma relação face-a-face com uma figura da mídia. Segundo Auter 
(apud COLLIANDER; ERLANDSSON, 2013), a interação parassocial se desenvolve e fortalece a cada encontro 
com uma dessas figuras, podendo resultar na formação de fortes sentimentos por ela com o tempo, ao ponto de 
os seguidores poderem considera-la um amigo pessoal.  
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 Não obstante, nem sempre os seguidores dos blogs são informados de quais 

publicações são patrocinadas, o que gera a desconfiança e a perda de credibilidade dos 

blogueiros mencionadas anteriormente. 

Efeito de mera exposição:ă“Efeitoădeămeraăexposição”ă(EME)ăéăumaăexpressãoăcunhadaăpeloă

psicólogo polonês Robert Zajonc, considerado um pesquisador clássico desse fenômeno. 

Segundo Ruggieri e Boca (2013), o EME é um dos fenômenos mais estáveis e verificados na 

Psicologia Social. Zajonc (1968) o define como um princípio segundo o qual a simples 

exposição repetida de um indivíduo a um estímulo intensifica sua atitude em relação a ele. 

Posteriormente, esse mesmo autor (2001) iráă falară emă umă “paradigmaă daă meraă exposiçãoă

repetida”ă (mere-repeated-exposure paradigm), afirmando que quando um indivíduo é 

repetidamente exposto a um determinado objeto-estímulo, registra-se uma maior preferência 

por esse objeto; ou seja, não só se intensifica a atitude, mas uma atitude positiva em relação 

ao objeto. Devemos salientar que esse paradigma não configura uma lei; seu efeito pode 

diferir de acordo com as variáveis implicadas em cada contexto, mas, ainda assim, é um dos 

recursos mais utilizados no marketing e na publicidade. O próprio Zajonc (1968) credita à 

indústria publicitária a proposição pioneira da hipótese do EME, destacando o notável 

potencial publicitário que essa indústria atribui à exposição de mercadorias. Entretanto, para o 

autor,ăessaăindústriaăraramenteăseăutilizaădaă“mera”ăexposição,ăpreferindoăassociá-la a outros 

estímulosă atraentesă (leiă doă “realceă poră associação”ă – enhancement by association), que 

frequentemente se destacam mais do que o próprio produto.  

 Os blogs de moda e beleza funcionam como potentes veículos de exposição de 

produtos, mesmo os que não recebem (ou quando não recebiam) qualquer tipo de patrocínio. 

Uma vez que objetos de consumo são uma das principais matérias-primas desses blogs, eles 

se configuram como expositores de mercadorias por excelência. Seja em tutoriais de 

maquiagem, em reviews, ou nos looks do dia (categoria de postagem em que uma blogueira 

exibe as roupas que supostamente está usando ou usará no dia da publicação), mercadorias 

estão constantemente sendo expostas e – direta ou indiretamente – recomendadas. O efeito da 

exposição dessas mercadorias aos seguidores de blogs pode resultar tanto na fidelização por 

uma determinada marca, quanto no simples despertar do interesse por tais mercadorias. A 

figura seguinte exemplifica um tipo de comentário recorrente em postagens de blogs de moda 

e beleza. O comentário reproduzido na figura foi retirado da caixa de comentários de uma 

postagem de um desses blogs, a qual falava de tênis:  
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                                        Figura 11 - Comentário de seguidora de blog 

 

Como vemos, o simples fato de ter sido exposta a uma peça de roupa (que sequer era o objeto 

da postagem) despertou o interesse por ela nessa seguidora do blog. Em alguns blogs 

patrocinados, as postagens já vêm com a relação de peças utilizadas ou apresentadas pela 

blogueira, informando suas respetivas marcas e, eventualmente, também os preços. 

O EME, em si, não pode ser considerado uma técnica de marketing, mas um fenômeno 

psicológico no qual algumas técnicas se baseiam. Uma dessas técnicas que se beneficiam do 

EME é o chamado product placement.  

Product placement: O product placement é uma estratégia de marketing em que um produto 

ou marca é exibido no conteúdo de uma produção midiática que não é um anúncio 

publicitário. Ao integrar-se ao conteúdo dessa produção, o anúncio camufla seu caráter 

publicitário, não sendo percebido enquanto tal.  Exemplos de product placement podem ser 

facilmente encontrados no cinema, quando, por exemplo, o rótulo de bebidas, fachadas de 

restaurantes ou logomarcas de carros são exibidos propositalmente, sem interromper ou 

perturbar o andamento do filme; são parte do próprio enredo. O documentário Assim se vende 

um filme (The Greatest Movie Ever Sold, EUA, 2011) retrata isso na prática. O conteúdo do 

documentário nada mais é do que a busca de seu diretor por patrocínio de empresas para a 

produção do próprio documentário, que ofereceria a contrapartida de simplesmente exibir as 

marcas dos patrocinadores no filme ou o seu produto sendo consumido. O mesmo princípio 

funciona para outros filmes: o product placement é resultado de um contrato entre os 

produtores do filmeăeăpatrocinadores,ăqueă“compram”,ăcomăseuăpatrocínio,ăaăexposiçãoădeăsuaă

marca ou de um produto no filme.  

Segundo Newell, Salmon e Chang (2006), o termo product placement só passou a 

aparecer em publicações acadêmicas a partir da década de 1980, embora a origem dessa 

prática remonte às primeiras produções cinematográficas, no final do século XIX. O cinema 

permanece, até hoje, como uma das principais mídias nas quais o product placement ocorre, 
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bem como a televisão. De acordo com La Ferle e Edwards (2006), os consumidores não se 

incomodam com a inserção de marcas em filmes.  Para esses autores, assim como para Chi u 

e Tec u (2010), o uso do product placement tende a se expandir. Estes últimos autores 

atribuem essa tendência, dentre outros fatores, à contínua diminuição da atenção dada pelos 

consumidores às formas tradicionais de marketing, ou seja, o product placement seria uma 

estratégia eficaz para contornar o caráter aversivo que a publicidade tem para uma parcela do 

seu público.  

Os blogs de moda e beleza são extremamente propícios para a prática do product 

placement, uma vez que é parte integrante de seu funcionamento a exibição de produtos. Em 

um blog patrocinado, o product placement pode se dar de forma bastante simples: os produtos 

que são exibidos ou usados são determinados não mais exclusivamente pela escolha pessoal 

daăblogueira,ămasătambémăpeloăpatrocinador.ăAssim,ăseăumaăblogueiraăiráăexibirăseuă“look do 

dia”,ăesseă“look”ăteráădeăincluirăumaăpeçaăescolhidaăpeloăpatrocinadorăqueăpagouăpeloădireitoă

de divulgar sua marca naquela postagem. Em um certo sentido, os posts e o próprio corpo das 

blogueiras se tornam espaços publicitários. A seguinte imagem, retirada da revista Galileu31, 

traduz isso: 

 
Figura 12 – Revista Galileu – Product placement em blogs 

                                                           
14 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-
HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html  

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
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O product placement está intimamente relacionado a outra estratégia de marketing, o 

advertainment. Vejamos do que se trata. 

Advertainment: Advertainment é uma palavra-valise32 formada pelas palavras advertising 

(publicidade) e entertainment (entretenimento). A própria formação dessa expressão, que se 

dá a partir da amálgama ou fusão de outras duas, nos dá pistas sobre o que ela representa. 

Trata-se não só de um tipo de publicidade que envolve entretenimento, mas da fusão entre as 

duas coisas, ao ponto de diluir as fronteiras que as separavam. Russell (2007) define 

advertainment comoă“[...] promotional practices that integrate brand communications within 

the content of entertainmentă products.”33 (p. 3). Ainda segundo Russell (ibid.), o 

advertainment pode variar em graus. Sua forma mais simples seria o product placement, 

quando a marca ou o produto é adicionado a uma produção de entretenimento já existente; no 

outro extremo, estaria o branded entertainment, quando a marca determina o conteúdo do 

entretenimento, de modo que este seja desenvolvido em torno dela, ou seja, a marca adquire o 

protagonismo na produção do próprio conteúdo em vez de simplesmente se inserir nele. 

Umăartigoădoăsiteă“ZabangaăMarketing”,ăThe Brave New World Of Advertainment34, 

afirma que o borramento das fronteiras entre comunicação de marketing e entretenimento 

representa uma tentativa de driblar a rejeição dos consumidores às formas de publicidade a 

que geralmente estão expostos em grande volume. Mensagens sutis estão sendo incorporadas 

ao cotidiano dos consumidores, que frequentemente ignoram o propósito de persuasão desses 

conteúdos. Para Bob Isherwood, diretor criativo da Saatchi & Saatchi, “Aănovaă filosofiaădaă

publicidade é que ela seja invisível. Devemos entreter os consumidores se não queremos 

perder-lhes [sic]”35. Um outro artigo, da revista Upfront, do The New York Times, intitulado 

That’s Advertainment36, reproduz uma afirmação de Dario Spina, responsável pelo 

                                                           
32 Segundo definição da Wikipedia, palavra-valiseă éă “umă termoă na linguística que se refere a uma palavra 
ou morfema que faz uma fusão de duas palavras, geralmente uma perdendo a parte final e a outra perdendo a 
parteăinicială(composiçãoăporăaglutinação).”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra-valise  
33 “Práticasădeăpromoçãoă[noăsentidoădeădivulgação]ăque integram comunicações de marca dentro do conteúdo de 
produtosădeăentretenimento.” 
34 Disponível em: http://www.zabanga.us/marketing-communications/the-brave-new-world-of-
advertainment.html  
35 Essaăfalaăfoiăretiradaădoăartigoă“Advertainment:ăUmăhíbridoădoăentretenimentoăeădaăpublicidade”,ădoăblogădeă
marketing Mídia Boom, e está disponível em: http://midiaboom.com.br/artigos-de-colaboradores/advertainment-
um-hibrido-do-entretenimento-e-da-publicidade/  
36 Disponível em: 
https://static1.squarespace.com/static/559d3898e4b0ac7495ed4557/t/55e2554ae4b0fbd5342f2bde/14408963306
85/VMajerol-UPF-011011-ThatsAdvertainment.pdf 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra-valise
http://www.zabanga.us/marketing-communications/the-brave-new-world-of-advertainment.html
http://www.zabanga.us/marketing-communications/the-brave-new-world-of-advertainment.html
http://midiaboom.com.br/artigos-de-colaboradores/advertainment-um-hibrido-do-entretenimento-e-da-publicidade/
http://midiaboom.com.br/artigos-de-colaboradores/advertainment-um-hibrido-do-entretenimento-e-da-publicidade/
https://static1.squarespace.com/static/559d3898e4b0ac7495ed4557/t/55e2554ae4b0fbd5342f2bde/1440896330685/VMajerol-UPF-011011-ThatsAdvertainment.pdf
https://static1.squarespace.com/static/559d3898e4b0ac7495ed4557/t/55e2554ae4b0fbd5342f2bde/1440896330685/VMajerol-UPF-011011-ThatsAdvertainment.pdf
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“marketingă integrado”ă deă algunsă canaisă deă entretenimento:ă “Weă wantă toă blură theă linesă

between the commercial breaksă andă theă entertainmentă content.”37. O propósito disso é bem 

explicitado por Santos e Silva (2013): 

 
Entre as possíveis razões para esse apagamento de fronteiras entre publicidade e 
entretenimento, podemos citar em primeiro lugar, o caráter voluntário da apreciação. 
No YouTube, o conteúdo publicitário, à exceção daquele definido como 
compulsório deixa de ser uma interrupção do fluxo de entretenimento, para tornar-se 
parte do mesmo, dentro dessa lógica particular de apropriação. (p. 9) 

 

Isso é válido não só para o YouTube, mas também para outros veículos, como os blogs, assim 

como a seguinte afirmação dos mesmos autores (ibid.): 

 
O advertainment representa, portanto, uma irônica inversão de valores: enquanto a 
publicidade é considerada uma interrupção indesejável do fluxo de entretenimento 
tanto na TV quanto no próprio YouTube, sob determinadas circunstâncias, ela acaba 
seă tornandoă objetoă deă procura,ă partilha,ă “marcaă deă individualidade”ă eă “elementoă
demonstrador da participação em grupo (BURGESS; GREEN, 2009, p. 75). (p. 2) 
 

Se antes os consumidores evitavam a publicidade, o advertainment permite que ela passe a ser 

indireta e inadvertidamente buscada, uma vez que passou a se instalar nos próprios conteúdos 

de entretenimento pelos quais esses consumidores já se interessavam. Com o advertainment, 

os publicitários não só reconquistam a atenção dos consumidores para suas produções, mas o 

fazem em um contexto ainda mais favorável para os seus propósitos: o entretenimento.   

 Bosshart e Hellmuller (2009) definem entretenimento, em sentido amplo, como 

qualquer situação ou atividade da qual uma pessoa obtém prazer, e geralmente ocorre em 

situações nas quais os indivíduos recebem estímulos externos de uma forma 

predominantemente passiva. Baseando-se em seus próprios estudos, os autores descrevem a 

experiência de desfrutar de entretenimento a partir dos seguintes fatores: relaxamento 

psicológico, mudança e distração, estimulação, diversão, atmosfera (bela, boa, agradável e/ou 

confortável) e contentamento. Desse modo, os autores defendem que o entretenimento tem, 

basicamente, componentes ativos, redutores de tensão e positivos. Emătermosă“negativos”,ăoă

entretenimento não exige nada, não é desagradável, nem monótono, nem entediante. Ainda 

segundoăosăreferidosăautores,ăoăentretenimentoătransmiteăaăimagemădeăumă“algoămelhor”ăparaă

o qual escapar, algo profundamente desejado, mas que não é ofertado pela nossa vida 

cotidiana. E defendem que a euforia do entretenimento tem grande importância para a 

                                                           
37 “Nósăqueremosăborrarăasăfronteirasăentreăosăintervalosăcomerciaisăeăoăconteúdoădeăentretenimento.” 
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sociedade atual, oferecendo algo para conectar as pessoas emocionalmente aos produtos e 

disponibilizando informação para os indivíduos de forma estimulante. 

 Ora, tudo o que foi dito por esses autores a respeito do entretenimento nos permite 

supor que ele se constitui em um contexto altamente favorável para as mensagens 

publicitárias, uma vez que deixa os indivíduos em um estado de distração, bem-estar e 

“relaxamentoă psicológico”.ă Quandoă aă publicidadeă seă insereă emă conteúdosă buscadosă

voluntariamente pelos indivíduos e se camufla nesses mesmos conteúdos, é provável que os 

receptores tenham uma atitude mais positiva em relação às produções a que estão expostos, 

bem como que dediquem maior atenção e concentração a elas, o que é bastante diferente das 

formas tradicionais de publicidade, que são consistentemente evitadas e entendidas por muitos 

receptores como incômodas, o que provoca, portanto, uma atitude negativa. 

 Os blogs são plataformas propícias para a inserção de técnicas de advertainment, 

principalmente o product placement, que é a mais utilizada. A publicidade inserida nos 

conteúdos dos blogs, que são buscados voluntariamente por indivíduos em seu tempo livre, 

como modalidade de entretenimento, pode se beneficiar tanto da atenção e interesse dos 

consumidores quanto do endorsement feito pelos blogueiros, o que nos leva a reforçar a 

crença de que os blogs são um ambiente altamente favorável aos propósitos da publicidade, 

poră condensară diversasă técnicasă eficazesă emă umaă únicaă “jogada”.ă Todavia,ă comoă algunsă

estudos citados nos mostram, é fundamental para a eficácia de algumas dessas técnicas que os 

consumidores não saibam que estão, na verdade, sendo alvo de investidas publicitárias. Sendo 

uma das principais tendências do marketing apostar nas técnicas de marketing de guerrilha. 

Marketing de guerrillha e stealth marketing: Os termos marketing de guerrilha e stealth 

marketing (às vezes chamado de undercover marketing) estão diretamente relacionados. 

Todavia, a escassez e falta de clareza de definições sobre esses conceitos não permitem uma 

conceituação precisa sobre eles. Consideremos, em concordância com Copley (2014), o 

stealth marketing comoă sendoă umă “subconjunto”ă doă marketingă deă guerrilha,ă sendoă este,ă

portanto, um conceito mais abrangente.  

 O marketing de guerrilha é um método não-convencional de marketing que se 

concentra mais no investimento de tempo, energia e imaginação do que no de um grande 

orçamento para a promoção de uma marca. Utiliza-se, frequentemente, de técnicas pouco 

usuais que compõem uma estratégia ofensiva que visa a surpreender o consumidor, como 

algumas intervenções urbanas (street marketing), acontecimentos inusitados, eventos 
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memoráveis, etc. Uma das principais manifestações do marketing de guerrilha seria o buzz 

marketing (marketing boca-a-boca) (DINH; MAI, 2016).  

 A palavra inglesa stealth significa, segundo o Oxford Dictionaries online38,ă“umaăaçãoă

ouămovimentoăcautelosa(o)ăouă furtiva(o)”,ă tendoăprovávelăorigemănaăpalavraă steal (roubar). 

Essa definição nos ajuda a entender o que é o stealth marketing, que é definido como táticas 

utilizadas para alcançar uma certa audiência sem que as mensagens promocionais sejam 

percebidas como uma publicidade (PEHLIVAN et al., 2015). Fundamentalmente, o stealth 

marketing é promoção disfarçada, e, embora não seja novidade, a internet e as mídias sociais 

estão testemunhando sua utilização como nunca antes, e só na última década ele passou a ser 

discutido como uma ferramenta de marketing (ibid.). 

 Pehlivan et al. (2015) também chamam a atenção para a questão da enganação, 

afirmando que, em muitosă contextos,ă aă linhaă queă separaă “disfarce”ă deă “enganação”ă estáă seă

tornando tênue. Não por acaso, a maior parte das pesquisas na área de marketing tem se 

concentrado na enganação de consumidores por empresas, a qual é, talvez, tão antiga quanto o 

próprio marketing (ibid.). Essa questão se torna premente quando se trata de publicidade 

nativa, uma modalidade de stealth marketing, que discutiremos a seguir. 

Astroturfing: Astroturfing é uma estratégia específica de marketing de guerrilha, que, embora 

seja pouco frequente na literatura (a estratégia em si é frequentemente mencionada em outros 

termos), é de grande relevância para este estudo. Rongbin (2015) define o astroturfing como 

“[…] a PR technique used in politics and advertising in which actors are paid to display 

apparently spontaneous grassroots support for a particular product, policy or event.39”ă (p. 

109). Interessa-nos, especificamente, a aplicação dessa estratégia na publicidade.40 Segundo 

Jacobs (2012), o astroturfing é uma das estratégias de marketing de guerrilha mais 

controversas, além de ser altamente arriscada para a empresa que a utiliza. Na prática, se 

                                                           
38 Disponível em: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stealth  
39 “Uma técnica de Relações Públicas usada na política e na publicidade na qual atores são pagos para 
demonstrar apoio popular aparentemente espontâneo por um produto, política ou evento específicos.” 
40 Como Haug (1985) adverte e exemplifica, essa prática á bastante antiga (embora ele não se refira a ela por 
esse termo e fale, na ocasião, em manipulação de necessidades):ă“Asăgrandesăcompanhiasădeăcapitalăinglesasăeă
dos Países Baixos faziam, por sua vez, propaganda encoberta, subornando poetas, compositores, cantores e 
médicos, para que estes enaltecessem o chá ou o café. Aliás, havia médicos que indicavam o café como 
medicamento para curar a embriaguês [sic] e o chá para tornar a supressão das bebidas alcoólicas suportável. Os 
burgueses precisavam, mesmo na embriaguês, ter a mente lúcida. Há que se notar que a criação e a manipulação 
dasănecessidadesănãoăé,ăcomoămuitosăcrêem,ăalgoăpeculiarădoăcapitalismoătardio.”ă(p.ă129) 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stealth
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manifesta como endorsements, testemunhos e recomendações falsos41, feitos em blogs ou 

fóruns virtuais por um indivíduo pago para manifestar uma avaliação positiva sobre um 

produto ou serviço (ibid.), e, além das evidentes questões éticas implicadas nessa prática, ela 

pode mesmo estar sujeita a sanções penais, além da própria perda de credibilidade dos 

consumidores em relação às empresas que a utilizam. 

 Exatamente pelas questões éticas e legais, dificilmente se admite a utilização do 

astroturfing, o que torna difícil identificar quando uma publicação realmente se trata de um ou 

não. Para citar um exemplo, nos blogs de moda e beleza (independentemente de serem 

patrocinados) são comuns os reviews sobre produtos de maquiagem. Nos blogs que  

sabidamente recebem patrocínio, alguns desses produtos são escolhas dos patrocinadores. 

Todavia, não é possível afirmar para quais publicações específicas houve patrocínio e até que 

ponto a avaliação feita pela blogueira é autêntica. O fato é que, no Brasil, já houve casos de 

blogueiras que receberam advertência do CONAR (Conselho Nacional de 

AutorregulamentaçãoăPublicitária)ăporăsupostasăpráticasădeă“propagandaăvelada”,ăbemăcomoă

críticas na mídia e por parte de seguidores: 

 
Figura 13 – Matéria da revista Veja42 

                                                           
41 Umăartigoădaăinternetădeă2012,ăintituladoă“Theăhighăcostăofăpayingăforăreviews”ă(Oăaltoăcustoădeăseăpagar por 
reviews) reproduz um estudo que previa que, em 2014, de 10 a 15% dos reviews online, incluindo os publicados 
em redes sociais e sites como o YouTube, seriam falsos e pagos por empresas. O artigo está disponível em: 
http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Insight/The-High-Cost-of-Paying-for-Reviews-
86293.aspx ) 
42

 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-
e-sephora 

http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Insight/The-High-Cost-of-Paying-for-Reviews-86293.aspx
http://www.destinationcrm.com/Articles/Columns-Departments/Insight/The-High-Cost-of-Paying-for-Reviews-86293.aspx
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-e-sephora
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-e-sephora
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Figura 14 – Matéria da revista Galileu43 

 

Dentre os seguidores que estão cientes do patrocínio recebido por algumas blogueiras, uma se 

destaca por ter criado também um blog (utilizando-se de uma personagem para manter-se 

anônima), mas para denunciar práticas dessas blogueiras que ela considera antiéticas ou 

“vergonhosas”.ăOăblogăéăintituladoă“Shameăonăyou,ăblogueira!”ă(“Queăvergonha,ăblogueira!”,ă

emătraduçãoălivre),ăeăaăautoraăutilizaăoăpseudônimoădeă“TitiaăShame”.ăVejamosăabaixoăalgunsă

trechos de um artigo que inclui uma entrevista dada pela autora à revista Galileu44: 

A personalidade anônima “Titia Shame” se tornou a líder do movimento hater de blogs de moda e beleza, após 

perceber, segundo ela, o quanto eles enganavam as leitoras. De acordo com a personagem, as blogueiras não 

apenas disfarçam posts pagos de opinião própria como acabam cometendo gafes e erros na hora de falar sobre 

moda e maquiagem – tópicos sobre os quais se dizem especialistas. Em seu próprio blog, o Shame on you, 

blogueira, ela posta cerca de 10 imagens e textos por dia que “denunciam” essas situações. O site fez tanto 

sucesso que, hoje, com mais de 3 milhões de visitas por mês, Shame também ganha dinheiro com o blog – com 

posts bem sinalizados como publieditoriais, diga-se de passagem. 

P: Sabemos o que te motivou a abrir o Shame on you, blogueira. Mas o que, na sua opinião, motiva tantas 

meninas a serem blogueiras de moda? 

R: Fama na web e jabás. As mais "pobrinhas" se contentam em receber esmaltes, batons e amostras das marcas. 

As "maiores" vendem sua opinião e trocam de ideia a cada patrocinador novo que aparece. Se hoje elas odeiam 

certo produto, amanhã elas já não vivem sem. 

P: E que efeito teve toda essa movimentação? 

R: Com certeza essas blogueiras mudaram a relação empresa/consumidor. Meninas que antes compravam 

revistas como referência, hoje procuram informações nos blogs. Se uma blogueira na qual ela confia disser que 

                                                           
43

 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-
HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html 
44 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306590-17770,00.html  

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306590-17770,00.html
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tal batom "é a coisa mais linda e eu não posso mais viver sem ele", ela compra no mesmo dia. Mesmo não 

sabendo que a blogueira foi paga para escrever aquilo e que não é a opinião dela. As leitoras são totalmente 

manipuláveis pelas empresas e blogueiras.  
 

Em outro artigo45, a mesma revista mostra a resposta de algumas blogueiras a esse tipo de 

crítica. Eis o que disseram duas delas: 

Lalá Noleto  

“No meu blog, trabalho com banners, publieditoriais e eu participo de campanhas. Mas isso sempre passa por 

uma seleção minha. Não recomendaria nada às minhas leitoras que eu não usaria. E também tenho esse critério 

na hora de escolher anunciantes. Só vai para o meu blog o que eu realmente curto. E em relação a esse pessoal 

anônimo que critica o nosso trabalho, quando ele é feito de uma forma direita e honesta não sou eu que vai 

castigar: é Deus”. 

Raphaella Avena  

“Acredito que blogs brasileiros, em geral, são só mais do mesmo. Eles não agregam conhecimento de moda. Se 

você for atrás desses conselhos, acaba se vestindo igual a todo mundo. É muito jabá, muita propaganda. No 

meu blog eu faço propaganda sim, mas só do que eu uso, escolho meus anunciantes. Se não for assim acaba 

virando um comércio, não é mais um blog. Assim como é a linha editorial do meu blog, a marca anunciante tem 

que ter uma pegada fashion, ter informação de moda. Tanto que nunca vou atrás de anunciantes, eles que me 

procuram por ter essa identificação”. 

Existem diferentes versões sobre as publicações patrocinadas, e não é possível determinar 

qual delas é verdadeira. Isso é vantajoso para patrocinadores e blogueiros que porventura 

queiram praticar o astroturfing: a ambiguidade, a imprecisão, e a possibilidade de se justificar 

de diferentes maneiras são formas de se esquivar de eventuais críticas ou problemas de ordem 

legal e, ao mesmo tempo, se beneficiar da confiança dos seguidores caso estes não 

desconfiem da autenticidade dessas publicações. 

Publicidade nativa: A publicidade nativa tem se tornado uma prática recorrente em 

plataformas como o YouTube, Instagram, e os próprios blogs. Conceitualmente, a publicidade 

nativa é definidaăcomoă“[…]ăadvertising that is intended to appear identical to other content 

presented by the content host.46”47 (s/p)ăouă“[…]ăa type of ad designed to blend in the page 

                                                           
45 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306603-17770,00.html  
46 “Publicidadeăqueăseăpropõeăaăparecerăidênticaăaăoutrosăconteúdosăapresentadosăpeloăveiculadorădoăconteúdo.” 
47 Retirado do artigo Love it or hate it: native advertising on the internet. Disponível em: 
https://www.questia.com/magazine/1G1-371175334/love-it-or-hate-it-native-advertising-on-the-internet  

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306603-17770,00.html
https://www.questia.com/magazine/1G1-371175334/love-it-or-hate-it-native-advertising-on-the-internet
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content, consistent with the general aspect of the page and with the respective media platform, 

from an editorial point of view.48”ă(MANIC, 2015, p. 53). Schreyer (2015) observa que uma 

publicidadeăsóăpodeăserăconsideradaă“nativa”ăparaăumaăpáginaăouăplataformaăseăelaăsóăpuderă

existirănessaăpáginaăouăplataforma,ăoăqueăelucidaăoătermoă“nativa”.ăCampbell e Marks (2015), 

por sua vez, definem essa estratégia como um espectro de novas formas de publicidade virtual 

que se preocupam em minimizar a interrupção da experiência online dos consumidores por 

aparecer dentro do próprio fluxo dessa experiência. Em outras palavras, a publicidade nativa 

seria simplesmente uma comunicaçãoă deă marketingă “intrafluxo”ă (ibid.).ăAssim,ă oă conteúdoă

promocional é deslocado de sua posição tradicional na tela (barra superior ou coluna lateral) 

para o próprio conteúdo da página (MANIC, 2015). 

 Lucia Moses, em artigo do periódico AdWeek49 destaca os esforços dos profissionais 

do marketing e da publicidade para criar mensagens que não pareçam publicidade nem 

incomodem os leitores, e estima-se um crescimento significativo de investimentos em 

publicidade nativa dentro dos próximos anos50. Para Larry Weber, autor do livro The Digital 

Marketer, o erro dos profissionais de marketing seria justamente o fato de que eles estão 

interrompendo a experiência dos internautas51. Publicidades desse tipo, como os banners e 

pop-ups, devido a seus efeitos de interrupção e distração, são altamente indesejáveis. A 

publicidade nativa, em contrapartida, é criada para ser consistente com a experiência online de 

que o consumidor está desfrutando (CAMPBELL; MARKS, 2015).  

 A crescente utilização da publicidade nativa no meio virtual traz à tona uma discussão 

que é aprofundada por autores como Campbell e Marks (2015) no contexto dessa estratégia 

publicitária. Tal discussão se dá em torno da questão da revelação da natureza publicitária de 

algumas publicações e da confiança dos consumidores. Em seu artigo, os referidos autores 

analisam possíveis consequências de se revelar ou não quando um conteúdo é patrocinado, 

ressaltando a necessidade de se preservar a confiança dos receptores desse tipo de conteúdo, 

muito embora se saiba que publicações pagas tendem a ser mais exitosas quando sua natureza 

publicitária é omitida. Omitindo-a, corre-se o risco de se perder a confiança do receptor; 

                                                           
48 “Um tipo de anúncio projetado para se fundir com o conteúdo da página, em coerência com o aspecto geral da 
página e com a respectiva plataforma de mídia, a partir de um ponto de vista editorial.” 
49 Disponível em: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/roadblocks-native-advertising-153261  
50 Blurring the lines. Disponível em: http://www.editorandpublisher.com/news/blurring-the-lines/ 

51 Consumers coming to accept native advertising done right. Disponível em: 
http://www.econtentmag.com/Articles/News/News-Feature/Consumers-Coming-to-Accept-Native-Advertising-
Done-Right-97907.htm  

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/roadblocks-native-advertising-153261
http://www.editorandpublisher.com/news/blurring-the-lines/
http://www.econtentmag.com/Articles/News/News-Feature/Consumers-Coming-to-Accept-Native-Advertising-Done-Right-97907.htm
http://www.econtentmag.com/Articles/News/News-Feature/Consumers-Coming-to-Accept-Native-Advertising-Done-Right-97907.htm
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revelando-a, pode-se comprometer sua eficácia. O que essa discussão revela é uma obstinada 

tentativa de encontrar o ponto de equilíbrio entre os interesses dos publicitários e os dos 

consumidores, apenas para favorecer os ganhos dos primeiros, sendo os consumidores levados 

em consideração somente enquanto podem se tornar uma variável negativa nessa equação. E o 

que subjaz tal discussão é o fato de que, fundamentalmente, é de uma enganação do 

consumidor que se trata, que é equacionada no sentido de maximizar as chances de ganhos 

por parte dos publicitários e minimizar o risco de perdas. Calcula-se minuciosamente a 

melhor forma de capitalizar sobre a desinformação do consumidor a respeito de algo que, 

como é sabido, ele provavelmente rejeitaria caso se apresentasse de forma não-velada. Como 

Campbell e Marks (2015) afirmam, a falta de transparência mascara o verdadeiro propósito de 

persuasão do publicitário e sinaliza um desejo de se beneficiar do alto grau de confiança do 

consumidor em um conteúdo não-publicitário ou editorial. Tudo isso é sintetizado por Adorno 

(1994) na seguinte afirmação:  

 
A indústria cultural inegavelmente especula sobre o estado de consciência e 
inconsciência de milhões de pessoas às quais ela se dirige, as massas não são, então, 
o fator primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório da 
maquinaria. O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, 
ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto. (p. 93) 

 
 Algumas pesquisas indicam que os consumidores nem sempre estão cientes da 

publicidade nativa, mesmo nos casos em que ela é sinalizada. Campbell e Marks (2015) 

acreditam ser provável que esse desconhecimento por parte dos consumidores seja o 

responsável pelos melhores resultados publicitários da publicidade nativa em relação à 

publicidade explícita. Isso motivaria os profissionais do marketing a manter a publicidade 

nativa em segredo, revelando-a o mínimo possível (ibid.). Entretanto, esses mesmos autores 

(ibid.) advertem que essa falta de transparência pode ser potencialmente prejudicial, pois 

quando os consumidores descobrem por conta própria a verdadeira natureza daquele 

conteúdo, eles podem ficar bastante aborrecidos com a mensagem ou com o veículo.  

Portanto, concluem os autores, a publicidade nativa deve escolher entre um modelo de 

publicidade potencialmente enganoso para os consumidores e um modelo no qual a 

autonomia e a liberdade desses consumidores é respeitada.  

 Esse cenário nos dá elementos para entender o porquê de algumas blogueiras de moda 

e beleza omitirem o fato de receberem patrocínio para certas publicações ou de manterem 

uma postura ambígua e furtiva com relação à publicidade em seus blogs. Essa questão é 

deveras delicada, pois boa parte da publicidade feita nesses blogs é nativa, por um motivo 
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simples: como o próprio conteúdo desses blogs sempre foi relacionado a consumo e a objetos 

deăconsumoă(tutoriaisădeămaquiagem,ă“looksădoădia”,ăreviews, etc.), pouco ou nada se precisa 

mudar para se inserir um conteúdo patrocinado. Basta substituírem-se os produtos que seriam 

apresentados por aqueles que os patrocinadores determinam. Isso possibilita manter um baixo 

grau de transparência sobre o patrocínio com um menor risco de desconfiança por parte do 

público, uma vez que o blog pode manter sua estrutura e conteúdo inalterados ao incluir neste 

uma publicidade.  

 Todo o exposto neste capítulo até agora, desde a transformação dos blogs em espaços 

“comerciais”,ăpassandoăpelaăinvasãoădoătempoălivreăpelaălógicaăprodutivaăeăchegandoăatéăasă

engenhosas técnicas de marketing que acabamos de ver, tem como fio condutor a própria 

inserção da razão instrumental nessas plataformas virtuais. Todavia, a fim de demonstrar mais 

explicitamente como essa racionalidade se manifesta nos blogs, é necessário recorrer a alguns 

exemplos empíricos além dos já mencionados, a título de ilustração de alguns temas. 

 

4.2 A razão instrumental em blogs patrocinados 

A discussão desenvolvida nos dá subsídios para avançarmos em direção a um 

aprofundamento da análise do universo dos blogs patrocinados. Identificamos alguns 

exemplos empíricos de manifestações da razão instrumental nesses blogs, a fim de fomentar 

novas reflexões sobre o tema. Serão privilegiadas fontes secundárias, principalmente de 

natureza jornalística, uma vez que estas parecem ser o melhor recurso para a abordagem de 

umătemaăcujasăimplicaçõesăéticas,ăbemăcomoăaărentabilidadeădoă“sigilo”ăsobreăcertasăpráticas,ă

como já sinalizado, tornariam a opinião dos atores diretamente envolvidos com essas práticas 

pouco confiáveis. Além disso, muitas dessas fontes fornecem informações que seriam difíceis 

de se obter por outras vias. 

 Discorremos sobre as diversas formas pelas quais a influência dos blogueiros é 

identificada pelos profissionais do marketing como extremamente valiosa para seus interesses. 

De fato, esse parece ser um dos principais recursos vendidos pelos blogueiros. O que justifica 

Jonathan Zittrain, professor de Direito de Harvard, ter falado para o New York Times52, em 

2009,ă emă umă “quiteă possible futureă whenă thereă isă aă marketă toă buyă ‘authentic’ă publică

                                                           
52

 Disponível em: http://www.nytimes.com/2009/10/06/business/media/06adco.html 

http://www.nytimes.com/2009/10/06/business/media/06adco.html
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endorsements.”53 Isso talvez já tenha se tornado realidade se observarmos, por exemplo, a 

PeerIndex, startup de marketing de influência mencionada neste capítulo54:  

 
“With a mere $3m in funding, PeerIndex is looking to compete by using the very influence it hopes to identify. 

PeerIndex intends to become the defacto standard of measurement of people’s individual Influence while also 

helping brands figure out how to reward those influencers for the social capital they have built up in various 

areas.”55 

 
O diretor executivo da PeerIndex usa a si mesmo como exemplo de influência, uma 

vez que já convenceu diversos amigos a usarem produtos da Apple graças à confiança que 

estes têm em sua opinião sobre tecnologia. “So a tech company might want to find a way of 

activating me as an advocate because of the network value of the sales I will bring in, and not 

just on what I buy from them.”56, diz ele.  

Um artigo do site iG, intitulado Blogueiros profissionais ganham (muito) dinheiro com 

posts na internet57 demonstra comoăaă“compra”ădeăinfluênciaăacontece:ă 
 

 “Chamado de influenciador pelas agências de relações públicas, o profissional blogueiro funciona como uma 

ferramenta de marketing que pode criar a necessidade de consumo para algum produto lançado e é utilizado 

para agitar as vendas de produtos”. 

“Eles já estão nas estratégias e planos de mídia que fazemos para nossos clientes. Dentro da área de ativação 

[post pagos nas redes sociais] da agência, cerca de um terço do orçamento é direcionado para conteúdos de 

blogueiros reconhecidos em determinados setores”, relata Vitor Vieira, diretor de Ativação e Bussiness 

Inteligence da Ideal.” [grifo meu] 

 
Outro artigo, da revista Veja58, destaca o valor da influência dos blogueiros e a utilidade 

publicitária de publicações recorrentes em blogs de moda e beleza: 

 
“Na internet, beleza e moda já figuram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, como os segmentos que 

mais faturam, de acordo com o relatório WebShoppers, da e-bit, consultoria especializada em e-commerce. 

                                                           
53 “futuroăplenamenteăpossívelăemăqueăhaveriaăumămercadoăparaăcomprarăendossosăpúblicosă‘autênticos’”. 
54 http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-
persuasion/#5e8ae4f72023 
55

 “Comă apenasă 3ă milhõesă deă dólaresă emă financiamento,ă aă PeerIndexă almejaă competiră utilizandoă aă própriaă
influência que ela espera identificar. A PeerIndex pretende se tornar o padrão em si de medida de influência 
individual das pessoas enquanto também ajudaria as marcas a descobrir como recompensar esses influenciadores 
peloăcapitalăsocialăqueăelesăconstruíramăemădiversasăáreas.” 
56 “Entãoăumaăempresaădeă tecnologiaăpodeăquererădescobrirăumaă formaădeămeăacionarăcomoăumădefensoră [daă
marca] devido ao valor de difusão em rede das vendas que eu vou desencadear, e não apenas ao que eu compro 
deles.” 
57 Disponível em: http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-
muito-dinheiro-com-posts-na-internet.html 
58 Disponível em: http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/ 

http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#5e8ae4f72023
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#5e8ae4f72023
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-muito-dinheiro-com-posts-na-internet.html
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-muito-dinheiro-com-posts-na-internet.html
http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/
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Consequentemente, a marcação #lookdodia, hashtag utilizada no Instagram para identificar as sugestões das 

blogueiras, ganha relevância - e valor publicitário. Entre a exposição de uma peça e a sua venda o caminho 

virtual é curto. E a influência das blogueiras é crucial nessa conversão.”  

 

Segundo a autora do blog Shame on you, blogueira!, citado anteriormente, algumas marcas 

mandamătextosăprontosăparaăasăblogueirasăpublicarem,ăoăqueăelaăchamaădeă“jabáăcomoădicaădeă

amiguete”59, o que evidencia a importância não só do poder de influência e de endosso das 

blogueiras, mas também a utilização de afetos como um elemento de sedução do público para 

o consumo. 

 O mercado de influência representado por plataformas como blogs fez surgir um 

mercado paralelo, de páginas da internet que se propõem a intermediar e facilitar o encontro 

entre potenciais patrocinadores e blogueiros que desejam receber dinheiro por suas 

publicações. Alguns sites chegam a listar esse tipo de páginas, como no exemplo a seguir60: 

 
Figura 15 – 5 sites de reviews patrocinados em blogs que te pagamăparaă“blogar”.ă– Escreva reviews 

patrocinados em seu blog e ganhe dinheiro. 

 

Essasăpáginasăcostumamămostrarăasăvantagensădasă“parcerias”ătantoăparaăpatrocinadoresă(ouă

“anunciantes”ă- advertisers) quanto para blogueiros, levando-os à conclusão de que se trata de 

um ótimo negócio para ambos. É importante observar que os reviews e outros posts que são 

patrocinados não necessariamente omitem esta informação. Todavia, páginas como as 

exemplificadas abaixo evidenciam fortemente a presença de uma racionalidade instrumental 

em torno do fato do patrocínio em si, seja ele sinalizado ou não: 

 

                                                           
59 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-
HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html 
60 Disponível em: http://weblogs.about.com/od/monetizingablog/tp/SponsoredReviewSites.htm 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://weblogs.about.com/od/monetizingablog/tp/SponsoredReviewSites.htm
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                         Figura 16 – Site Sponsored Reviews  (www.sponsoredreviews.com) 

 

 
                               Figura 17 – Site Social Brunch (www.socialbrunch.com.br) 

 

 O patrocínio recebido por alguns blogs implica mudanças em sua natureza (deixa de 

ser meramente espontâneo para ser também comercial), bem como, eventualmente, em sua 

estrutura e estética, além do conteúdo. Smith (2012) explica detalhadamente esse processo de 

transformação: 
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Those bloggers start by building up an audience: parents, foodies, outdoor 
enthusiasts, do-it-yourselfers. At first the blog is small, with only a handful of hits 
each day, but it grows over time as people keep coming back for the original, fresh 
contentăandăbecauseăthey'reădevelopingăaăconnectionăwithătheăwriter.ă[…]ăOverătime,ă
the hobby blog turns into something else. Advertisers have realised that the personal 
blog is an untapped goldmine, a packaged media platform with a trusty 
spokesperson ready to become a shill. Suddenly the cozy, homey blog starts to shift 
in tone; it has a new, shiny theme, there are more ads at the side of the page, and it 
becomes difficult to distinguish content from advertisements.61 (s/p) 

 
De forma semelhante, o artigo da revista Veja mencionado,62 comenta o seguinte: 

 
“A maioria dos blogs considerados "top" pelos anunciantes - aqueles que reúnem boa audiência e relevância - 

tem ao menos três anos de vida e não nasceu com proposta comercial. O sucesso desses endereços logo atraiu 

as empresas. As garotas, que começaram sozinhas, passaram a contar com a ajuda de consultorias, que fazem 

quase de tudo: ajudam a incrementar os blogs, revisam textos e editam fotos, além de mediar a relação entre 

blogueiras e anunciantes.” 

  
O artigo do site The Shelf intitulado Why do bloggers charge for sponsored posts63 descreve, 

em nove itens, como se dá a formatação dos conteúdos dos blogs patrocinados. Dois desses 

itens merecem ser citados aqui: 

 
“1. Brands tend to be super picky. They want the blogger to mention a variety of key points. They want their 

items displayed in a certain way. We’ve seen that our customers go back and forth with a blogger an average of 

23 times before the post goes live. That’s a lot of time spent on just emailing back and forth about the details! 

[…] 

 

4. For most verticals, photos are a super important part of the post. So planning is required from the blogger’s 

standpoint. In fashion, what photos will the sponsored product get paired with? Where will the photos be taken? 

(While location doesn’t sound important, it is!) Good bloggers (we’ve seen) don’t take their photos in the same 

                                                           
61

 “Esses blogueiros começam construindo uma audiência: pais, pessoas interessadas em comida, em atividades 
aoă ară livre,ă ouă noă “façaă vocêă mesmo”.ă Inicialmente,ă oă blogă éă pequeno,ă comă apenasă umă pequeno número de 
acessos diários, mas ele cresce com o tempo à medida que as pessoas continuam retornando em busca de 
conteúdo original e novo e porque eles estão desenvolvendo uma conexão com o escritor. [...] Com o tempo, o 
blog, que era um hobby, se torna uma outra coisa. Publicitários perceberam que o blog pessoal é uma mina de 
ouro inexplorada, uma plataforma de mídia embalada [como presente], com um porta-voz confiável, pronta para 
se tornar um chamariz de clientes. De repente, o blog aconchegante e acolhedor começa a mudar de tom; ele tem 
um tema novo e reluzente, há mais anúncios na lateral da página, e torna-se difícil diferenciar conteúdo de 
publicidade.” 

 
62 Disponível em: http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/ 
63 Disponível em: http://www.theshelf.com/the-blog/2015/3/18/why-do-bloggers-charge-for-sponsored-posts 

http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/
http://www.theshelf.com/the-blog/2015/3/18/why-do-bloggers-charge-for-sponsored-posts
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location each day. Just like the unique outfits and products they’re showing, the setting gets swapped out too. It 

keeps things fresh and interesting for her regular readers. […]”64 

 
O texto ainda menciona a etapa da assinatura de contratos, a contratação de fotógrafos 

profissionais por alguns blogs, a edição das fotos, a escrita do post, a divulgação e o 

acompanhamento dos comentários. Trata-se de um exaustivo e minucioso trabalho que seria 

um dos motivos pelos quais os blogueiros cobram por posts patrocinados. O resultado é que 

os posts acabam por aparentar como verdadeiros anúncios publicitários, indicando a 

supremacia dos patrocinadores na determinação dos conteúdos, os quais adquirem as feições 

próprias das produções publicitárias. A possibilidade que os blogueiros têm de cobrar por seus 

posts se mostra como uma proposta potencialmente muito atraente, como sugere o trecho 

abaixo do artigo How To Get Paid Sponsorship For Your Blog65: 

 

“Are you one of the many bloggers out there who wish they could get blog sponsorship but don’t know where to 

start? Are you looking to monetise your blog, but don’t want to fill your blog up with Google ads? Well, here’s 

some tips about blog sponsorship and a few leads to get you started.”66 

 

O artigo How Top Style Bloggers Are Earning $1 Million A Year67 afirma que os blogs estão 

se tornando marcas e transformando suas reflexões sobre moda –  inicialmente, um hobby – , 

em um negócio. Manter um blog como uma criação puramente espontânea, aliás, parece ter se 

tornado uma ideia obsoleta: 

 

                                                           
64

 “1- Marcas tendem a ser extremamente meticulosas. Elas querem que os blogueiros mencionem diversos 
pontos-chave. Elas querem que seus itens sejam exibidos de uma determinada forma. Nós vimos que nossos 
clientesă “vãoă eă voltam”ă comă umă blogueiroă cercaă deă 23ă vezesă antesă deă oă postă iră aoă ar.ă Éă muitoă tempoă gastoă
simplesmente trocando e-mails sobre os detalhes! [...] 
 
4- Para a maioria das categorias de blogs, as fotos são uma parte muito importante do post. Então é necessário 
planejamento por parte do blogueiro. Na categoria moda, com quais fotos o produto patrocinado vai ser 
emparelhado? Onde as fotos serão tiradas? (Se o local não parece importante, ele é, sim!) Bons blogueiros (que 
nós vimos) não tiram suas fotos no mesmo local todo dia. Assim como as roupas excepcionais que eles estão 
exibindo, a ambientação também é trocada. Isso mantém as coisas com aspecto de novas e interessantes para 
seus leitores frequentes. [...]” 
 
65 Disponível em: http://www.makeuseof.com/tag/paid-sponsorship-blog/ 
66

 “Vocêăéăumădosămuitosăblogueiros por aí que desejam conseguir patrocínio para seu blog mas não sabe por 
onde começar? Você deseja monetizar seu blog, mas não quer enchê-lo com anúncios do Google? Bem, aqui vão 
algumas dicas sobre patrocínio de blogs e algumas orientações para você começar.” 
67 Disponível em: http://www.fastcodesign.com/3032096/how-top-style-bloggers-are-earning-1-million-a-year 

http://www.makeuseof.com/tag/paid-sponsorship-blog/
http://www.fastcodesign.com/3032096/how-top-style-bloggers-are-earning-1-million-a-year
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 “A ideia preconcebida de garotas com tempo livre e que alimentam diários virtuais por hobby é, segunda elas 

[blogueiras entrevistadas], ultrapassada. A grande maioria já criou as páginas com a intenção de monetizar 

direta ou indiretamente.”68  

 
Na mesma direção, a especialista em mídias digitais Ana Paula Passarelli afirma: 

 

“[...] para se manter a longo prazo é preciso conteúdo que vá além de fazer da vida um reality show. “Sempre 

teremos pessoas famosas na internet. Fazer disso um negócio que vá além de posts de look do dia é o desafio 

que as blogueiras têm pela frente”[...].”69 

 

Isso nos remete de volta, inevitavelmente, ao tema da profissionalização dos blogs, 

que parece ser uma etapa posterior à simples publicação de conteúdo patrocinado, e é 

almejada por muitos blogueiros, alguns dos quais, como foi dito, já iniciam um blog com a 

intenção de monetizá-lo e racionalizam a sua gestão segundo esse objetivo. A linguagem 

profissional, a propósito, é evidente neste depoimento de uma blogueira de 19 anos retirado 

de um artigo do jornal Folha de São Paulo70: "As pessoas têm essa impressão de que é só 

dinheiro. Mas demora muito tempo para você criar um nome e as empresas te procurarem." 

O título abaixo, de um artigo do site Fast Co.Design71, faz parecer convidativa a 

profissão de blogueiro, ao mencionar casos desses profissionais que recebem 1 milhão de 

dólares por ano: 

 

 
                                                           Figura 18 – Artigo Fast Co.Design 

                                                           
68 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-
cariocas-12499401 
69 Disponível em: http://www.ypbmarketing.com/#!Blogueiras-ganham-at%C3%A9-95-mil-reais-com-posts-e-
presen%C3%A7as-em-eventos/cfam/934F786F-5542-496D-AFFB-94DFC0A08B83 
70 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-
por-postagem-de-marcas.shtml 
 
71 Disponível em: http://www.fastcodesign.com/3032096/how-top-style-bloggers-are-earning-1-million-a-year  

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-cariocas-12499401
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-cariocas-12499401
http://www.ypbmarketing.com/#!Blogueiras-ganham-at%C3%A9-95-mil-reais-com-posts-e-presen%C3%A7as-em-eventos/cfam/934F786F-5542-496D-AFFB-94DFC0A08B83
http://www.ypbmarketing.com/#!Blogueiras-ganham-at%C3%A9-95-mil-reais-com-posts-e-presen%C3%A7as-em-eventos/cfam/934F786F-5542-496D-AFFB-94DFC0A08B83
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-por-postagem-de-marcas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-por-postagem-de-marcas.shtml
http://www.fastcodesign.com/3032096/how-top-style-bloggers-are-earning-1-million-a-year
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Oă subtítuloă tambémă éă sugestivo:ă “Talveză considereă largară seuă trabalhoă paraă escreveră sobreă

sapatos.”.ăDeste modo, o blog não apenas se torna uma profissão, mas pode também ser visto 

como um meio para se conseguir dinheiro como um fim último. 

Um outro passo no sentido da consolidação da profissionalização dos blogs, e que 

evidencia que alguns blogueiros, de fato, são patrocinados, é o surgimento de agências de 

blogueiros: 

 
“A primeira empresa a reunir blogueiras foi a paulistana F*Hits. Fundada em 2011 pela empresária de 

comunicação Alice Ferraz, sua proposta era reunir blogs com diferentes perfis e muitos seguidores em 

diferentes pontos do país. Com 27 blogueiros [...] a F*Hits soma 15 milhões de pageviews, quatro milhões de 

seguidores no Instagram e um canal de vídeos no YouTube com mais de 200 mil visualizações.”72
 

 “Em tese, cada uma das garotas promove marcas com as quais se identifica. "Como nesse tipo de trabalho 

cria-se um envolvimento entre a marca e a blogueira, cada parceria é analisada previamente pela autora do 

blog", diz Carol Quinteiro, sócia da F*Hits, rede do segmento de moda que reúne 24 blogueiras. "É importante 

que haja alguma identidade entre a marca e o caráter do blog."73” 74 

 

 A profissionalização dos blogs, no Brasil, ganhou um impulso extra, culminando na 

criação, em 2015, na cidade de São Paulo, de um curso universitário que tem como principal 

foco a formação de blogueiros profissionais. Trata-se do curso de Mídias Sociais Digitais, 

idealizado por Alice Ferraz, fundadora da F*Hits. “Aă empresária diz que percebeu a 

necessidade de ter um repertório acadêmico e formação profissional na área enquanto 

trabalhavaăcomăasăsuasăpupilasăeăclientes.”75
 De acordo com o artigo da Folha de São Paulo 

intitulado Blogueiras cobram até R$ 40 mil por postagem de marcas76, de 2014, essa seria a 

primeiraă“faculdadeădeăblogueiras”ădoăpaísăeădoămundo.ăOăcurso,ădaăfaculdadeădeăBelasăArtes,ă

                                                           
72 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-
cariocas-12499401 
73 Aă respeitoă desteă trecho,ă lembremosă daă “hipóteseă match-up”,ă ouă “congruência”,ă vistaă naă discussãoă sobreă
endorsement. Estando cientes de que isso se trata de uma estratégia de marketing, podemos supor que a 
necessidadeădeăseăincumbirăumaăblogueiraădeăpromoverămarcasă“comăasăquaisăseăidentifica”ăpodeăsignificarăumaă
segmentação do mercado e um cuidado com a preservação da confiabilidade, embora o discurso da sócia em 
questãoăinduzaăaăoutrasăconclusões,ăqueă“despistam”ăoăleitorăsobreăessaăpossibilidade.ă  

74 Disponível em: http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/ 
75 Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/criadora-de-faculdade-para-
blogueiras-rebate-criticas-uma-profissao-14448638.html?service=print 

76 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-
por-postagem-de-marcas.shtml 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-cariocas-12499401
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/o-universo-polemico-cheio-de-seguidoras-das-blogueiras-cariocas-12499401
http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/
http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/criadora-de-faculdade-para-blogueiras-rebate-criticas-uma-profissao-14448638.html?service=print
http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/criadora-de-faculdade-para-blogueiras-rebate-criticas-uma-profissao-14448638.html?service=print
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-por-postagem-de-marcas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/11/1554807-blogueiras-cobram-ate-r-40-mil-por-postagem-de-marcas.shtml
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iniciou suas atividades letivas em 2015 e tem duração de dois anos. A seguir, vemos um 

material de divulgação do curso: 

           
                            Figura 19 – Divulgação do curso de Mídias Sociais Digitais da faculdade Belas Artes77 
 

Embora o poder de influência seja um fator determinante na escolha de blogueiros 

para a composição de estratégias de marketing, ele está intrinsecamente associado a outro 

fator igualmente valioso: o número de seguidores. Sobre esse tema, Generation Like78 – 

episódio da série Frontline, da rede de televisão estadunidense PBS, produzido por Douglas 

Rushkoff, professor de Teoria da Comunicação e Economia Digital na City University Of 

New York – é uma importante referência. Nesse documentário, Rushkoff analisa diversas 

tendências das redes sociais que são populares entre jovens e são dotadas de alto potencial de 

marketing, sendo, efetivamente, usadas para esse propósito. Passando por diversas estratégias 

de marketing como o advertainment, o marketing viral e a publicidade nativa, o documentário 

aborda, dentre outros temas, o fenômeno dos posts patrocinados, principalmente no YouTube. 

Segundoă Rushkoff,ă asă “curtidas”ă (likes) nas redes sociais se tornaram a moeda social da 

geração atual e foram sabiamente convertidas, pelas empresas, em dinheiro. Ou seja, as 

                                                           
77 Disponível em: http://ffw.com.br/blog/business/faculdade-de-blogueira-o-primeiro-dia-de-aula-da-graduacao-
em-midias-sociais-da-belas-artes/  
78 Nãoă possuiă traduçãoă oficială noă Brasil,ă masă oă termoă significa,ă emă sentidoă literal,ă “Geraçãoă ‘Curtir’”,ă ouă
“Geraçãoă ‘Curtida’”,ă queă fază referênciaă àă opçãoă “curtir”,ă queă demonstraă aă aprovaçãoă doă conteúdoă publicado,ă
presente em redes sociais como o Facebookăeădiversasăoutrasăplataformas,ă seănãoăcomăoănomeă“curtir” (like), 
com algum outro semelhante. 

http://ffw.com.br/blog/business/faculdade-de-blogueira-o-primeiro-dia-de-aula-da-graduacao-em-midias-sociais-da-belas-artes/
http://ffw.com.br/blog/business/faculdade-de-blogueira-o-primeiro-dia-de-aula-da-graduacao-em-midias-sociais-da-belas-artes/
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curtidas foram monetizadas e passaram a ser tratadas, de fato e objetivamente, como uma 

moeda, sendo ignorado o fato de que, por trás delas, reside uma complexidade de relações 

sociais, com significativas implicações de ordem subjetiva para os indivíduos envolvidos 

nelas. Em outras palavras, ao se reduzirem as curtidas à sua dimensão objetiva em função da 

“descoberta”ădeăseuăvalorămonetário,ădespreza-se e escamoteia-se sua dimensão subjetiva. E, 

nesse processo, retornando ao que diz Rushkoff, os YouTubers79 (ou, no caso de que estamos 

tratando, blogueiros),ă nãoă apenasă “vendem”ă produtosă deă seusă patrocinadoresă paraă oă seuă

público; eles também vendem seu público para os seus patrocinadores.  

 Isso fica visível, na prática, em um artigo do site Moz.com intitulado Everything you 

need to know about sponsored content80 (Tudo que você precisa saber sobre conteúdo 

patrocinado), que trata de um minucioso estudo levado a cabo pelo site a fim de chegar a 

fórmulas para calcular o valor de blogs e de publicações patrocinadas, de modo a oferecer um 

parâmetro para a negociação ou compra de artigos patrocinados em blogs ou outras 

publicações. Cabe destacar que, nessas fórmulas, o número de seguidores no Facebook (e no 

Pinterest) entra como uma das variáveis de cálculo: 

 
                                                        Figura 20 – Fórmulas do site Moz.com 

  

Outro site, o SecretBloggersBusiness.com, também oferece dicas, fórmulas, e até mesmo uma 

calculadora de preço para posts patrocinados: 

                                                           
79 Termo utilizado para se referir a usuários do YouTube com canais com um número considerável de seguidores, 
ouă“celebridades”ădoăYouTube. 
80 Disponível em: https://moz.com/blog/everything-you-need-to-know-about-sponsored-content  

https://moz.com/blog/everything-you-need-to-know-about-sponsored-content
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                              Figura 21 – Calculadora do SecretBloggersBusiness.com 

 
Embora, no primeiro exemplo, use-se o número de fãs no Facebook como elemento de 

cálculo, o número de seguidores é igualmente relevante em outras plataformas e também para 

blogueiros, como mostra o trecho abaixo de uma notícia que fala da perda repentina de um 

grande número de seguidores por blogueiras no Instagram81: 

 “Anunciada há uma semana, a limpeza prometida pelo Instagram para eliminar perfis falsos e spamers 

começou nesta quinta-feira (18). A “faxina” na rede social de compartilhamento de fotos atingiu principalmente 

as webcelebridades. Da noite para o dia, literalmente, famosos viram seus milhares de seguidores 

desaparecerem. Foi o que aconteceu com blogueiras de moda e fitness, que faturam fazendo publicações 

patrocinadas para seus fãs. Quanto mais seguidores, mais elas ganham poder de negociação com as marcas, 

argumentando o potencial de alcance e de influência sobre os internautas.” [grifo meu] 

 

Há, inclusive, sites que dão sugestões para aumentar o número de visitas em blogs, como no 

exemplo abaixo82, que expõe alguns dos tipos de publicações que mais atraem visitantes (ou 

seja,ărevelaăasă“fórmulasădeăsucesso”,ăcontribuindoăparaăaăpadronização): 

 
                       Figura 22 – 12 tipos de posts de blog que atraem mais fluxo para seu blog 
 

                                                           
81 Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/faxina-no-instagram-blogueiras-perderem-milhoes-de-
seguidores 
82 Disponível em: http://www.socialmediaexaminer.com/12-types-of-blog-posts/  

http://vejasp.abril.com.br/materia/faxina-no-instagram-blogueiras-perderem-milhoes-de-seguidores
http://vejasp.abril.com.br/materia/faxina-no-instagram-blogueiras-perderem-milhoes-de-seguidores
http://www.socialmediaexaminer.com/12-types-of-blog-posts/
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Se, como diz essa notícia, diversas blogueiras faturam com posts patrocinados, alguns deles, 

como sabemos, não são identificados enquanto tais. A suspeita sobre a realização de 

publicidade velada se intensifica quando sabemos que algumas das blogueiras envolvidas 

nesse tipo de polêmica pertencem a agências como a F*Hits e têm uma tabela de preço 

própria para cada tipo de publicação (ver figura abaixo), ao mesmo tempo em que nem 

sempre (ou mesmo raramente) indicam que suas publicações são patrocinadas. 

 
                                               Figura 23 – Tabela de preços de blogueiras83 

 

Como vemos, algumas blogueiras recebem patrocínio por alguns posts, podendo chegar a 

ganhar bastante dinheiro por cada um deles. Porém, algumas contribuições teóricas levantadas 

nos mostram que a não-revelação do fato de esse tipo de post ser patrocinado é vantajosa do 

ponto de vista publicitário, o que provavelmente explica a ocorrência dessa prática mesmo 

diante do risco de perda de credibilidade e de sanções legais. Entretanto, é sabida por muitos 

seguidores de blogs a existência de posts patrocinados não-sinalizados, o que suscitou – e 

ainda suscita – alguma polêmica em torno do tema, como vemos nos exemplos a seguir, 

ambos do artigo intitulado: Há algo de podre no reino dos blogs de moda e beleza84: 

 
 “A publicidade ainda é a alma do negócio dos blogs fashion — e não há nada de errado com isso. O problema 

é que muitos deles não indicam devidamente o que é conteúdo pago. Alguns o fazem de modo sutil, com um 

                                                           
83 Disponível em: http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/ 
84 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-
HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html 

http://veja.abril.com.br/tecnologia/como-blogueiras-fazem-da-moda-um-negocio-lucrativo/
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
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asterisco bem discreto no fim do post, ou com textos ambíguos — a blogueira diz que foi “procurada pela 

marca”, por exemplo. Aí voltamos à pergunta lá de cima: isso é justo com suas leitoras?”  

 
“Algumas blogueiras têm milhões de visitantes únicos por dia. Os anunciantes vão atrás delas em busca de um 

contato mais segmentado e direto com as consumidoras. E não falta dinheiro para investir — só a indústria de 

cosméticos fatura mais de R$ 30 bilhões por ano no Brasil, terceiro maior mercado do mundo. Isso explica por 

que algumas blogueiras cobram R$ 1.300 por uma simples menção de marca em seus perfis de Twitter ou até R$ 

80 mil por mês pelo espaço de um banner. O detalhe é que a maioria delas faz isso sem dizer que está sendo 

paga por isso. Essa publicidade disfarçada é o centro da polêmica.” 

 
Um outro artigo, da revista Veja85, retrata um caso de propaganda não sinalizada em blogs 

que teve grande repercussão: 

 
 “O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) emitiu, na última quarta-feira, seu 

julgamento sobre o processo movido contra a varejista de cosméticos Sephora e três blogueiras de moda. Pela 

decisão do órgão, as blogueiras receberam uma advertência pública recomendando que, daqui para frente, 

deixem bem claro quando um de seus posts for patrocinado por uma marca e tenha natureza comercial. […] Os 

responsáveis pelo caso avaliaram que não havia evidências suficientes para julgar que os posts feitos pelas 

blogueiras teriam sido pagos pela Sephora.”  

 
O site da Associação Brasileira de Blogs de Viagens (ABBV) publicou um texto se 

posicionando sobre esse caso: Um jabá indigesto – sobre o caso CONAR, Sephora e 

blogueiras de moda86: 

 
“Se uma empresa procura seu blog para anunciar um produto, você pode e deve negociar preços, prazos, 

formas de pagamento etc. O único ponto não negociável é a obrigatoriedade de sinalizar a publicidade em seu 

espaço (seja através de tags, banners ou uma observação). Apesar de muitas empresas estarem alinhadas com 

esta necessidade, há muitas que tentam ludibriar o consumidor e não são raras aquelas que pedem para que um 

post pago não seja sinalizado como tal.” 

 
Esses artigos, sobretudo os dois últimos, trazem à discussão a questão legal envolvida 

nos posts patrocinados sem sinalização. Nos Estados Unidos, desde 2009, a Federal Trade 

Comission estabelece regras rígidas sobre a transparência em blogs, obrigando os blogueiros a 

informar sobre qualquer ligação material com as empresas com as quais trabalham, o que 

inclui não só posts patrocinados, mas também o recebimento de produtos ou viagens de graça 

oferecidos por empresas (SMITH, 2012). No Brasil, a legislação existente, embora não 

                                                           
85 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-
e-sephora 
86 Disponível em: http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-
moda/ 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-e-sephora
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/conar-da-advertencia-publica-a-blogueiras-de-moda-e-sephora
http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-moda/
http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-moda/
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especifique particularidades dos blogs, engloba a ocorrência da publicidade nessas 

plataformas. Senão, vejamos: O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, no 

Capítulo II – Princípios Gerais, Seção 6 – Identificação Publicitária, Artigo 28, resolve que 

“O anúncio deve ser claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou seu meio 

de veiculação.”87 Já o Código de Defesa do Consumidor (1990), Capítulo V – Das práticas 

comerciais, Seção III – Daăpublicidade,ăartigoă36,ărezaăqueă“A publicidade deve ser veiculada 

de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.”ă 

 A legislação brasileira, por não prever nem especificar as diversas manifestações 

publicitáriasăpossíveisăemăblogs,ăpodeădarămargemăparaăpráticasă“indiretas”ăqueăaălegislaçãoă

estadunidense, por sua vez, prevê e discrimina, como o recebimento (e posterior exibição no 

blog)ă deă “presentes”ă eă viagensă (ouă convitesă para eventos). Se a legislação proíbe essas 

práticas é porque elas ocorrem, e isso se dá por um motivo, que já vimos anteriormente, a 

saber: o desconhecimento do consumidor sobre a natureza publicitária de um determinado 

conteúdo é um fator que favorece a persuasão diligenciada pela publicidade. Ou seja, a 

ignorância do consumidor sobre o fato de estar sendo alvo de uma investida publicitária 

favorece apenas aos publicitários, e se a legislação proíbe é por considerar um direito do 

consumidor (portanto, algo desejável) saber sobre a real natureza dos conteúdos que se lhe 

apresentam. E o que os excertos de artigos já apresentados, bem como a própria existência de 

uma legislação específica mostram é que há um propósito deliberado por parte da indústria 

publicitária, amparado em estudos empíricos, de manter o consumidor alheio ao caráter 

publicitário de produções que o circundam e, portanto, às intenções de persuadi-lo. O 

resultadoăéăoăusoădeăestratégiasăcadaăvezămaisăsutisăeădisfarçadasădeă“casualidade”: 
 
“The reason why social media works as a marketing tool is because of its appearance as a casual medium. A 

major concern is what happens once your friends and social contacts realize that they are being marketed to. It’s 

a fine line that companies like PeerIndex and the brands who hope to tap into this new found segment need to 

adjust for.88”89 

 

                                                           
87 Disponível em: http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php 
88 “Oămotivoăpeloăqualăasămídiasăsociaisăfuncionamăcomoăumaăferramentaădeămarketingăéăporăaparentarăserăumă
meio casual. Uma grande preocupação é o que acontece quando seus amigos e contatos sociais percebem que 
eles estavam sendo alvo de marketing. É uma linha tênue à qual empresas como a PeerIndex e as marcas que 
esperam tirar proveito desse segmento recém-descobertoăprecisamăseăajustar.” 
 
89 Disponível em: http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-
persuasion/#5e8ae4f72023 

http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#5e8ae4f72023
http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2012/05/22/marketing-influence-the-power-of-persuasion/#5e8ae4f72023
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Outra consequência desse impasse em que os anunciantes e publicitários se encontram 

éă umă “cálculoă ético”,ă que,ă guiadoă poră umaă racionalidadeă instrumental,ă preocupa-se muito 

menos com o bem-estar dos consumidores do que com a evitação de problemas de ordem 

legal e manutenção de seus ganhos e da credibilidade de seus influenciadores (como os 

blogueiros). A figura seguinte, retirada de um artigo sobre blogs patrocinados de uma página 

da internet90 retrata essa situação: 

 
                                          Figura 24 - Artigo da Blog Advertising Rates 

 

Aă perguntaă podeă seră traduzidaă comoă “Euă precisoă revelar?”,ă referindo-se à necessidade de 

sinalizar que o post é patrocinado. A resposta, logo abaixo, afirma que a legislação exigiria 

que fosse revelado que o post é patrocinado. A dúvida sugere um possível desejo de não 

revelar. E a resposta afirmativa tem como único argumento uma imposição legal, não 

demonstrando preocupação ética para com os leitores do post. 

   Os dois trechos de artigos adiante sintetizam uma tônica recorrente em muitos artigos 

encontrados na internet sobre posts patrocinados, nos quais se discutem os perigos da não-

revelação do patrocínio, questões éticas e possíveis prejuízos, deixando transparecer uma 

faceta problemática dessa prática e um posicionamento impreciso dos autores dos textos sobre 

a questão: 

 

 “As blogs take their place alongside traditional media, their writers must grapple with how to take advantage of 

moneymaking opportunities, steer clear of federal regulations -- and remain their ornery independent selves. 

The promise of a blog lies in its unfiltered voice.91”92 

 

                                                           
90 Anteriormente disponível em: http://blogadvertisingrates.com/2011/09/09/whatisasponsoredpost 
Atualmente, a página se encontra fora do ar. 
91 “Àămedidaăqueăosăblogsăocupamăumălugarăaoăladoădaămídiaătradicional,ăseusăescritoresădevemăseădebaterăentreă
como tirar vantagem das oportunidades de ganhar dinheiro, ficar longe de problemas legais – e permanecer a 
mesma pessoa geniosa e independente de antes. A promessa de um blog reside na sua voz não-filtrada.” 
92 Disponível em: http://www.nytimes.com/2010/06/13/weekinreview/13goodman.html 

http://blogadvertisingrates.com/2011/09/09/whatisasponsoredpost
http://www.nytimes.com/2010/06/13/weekinreview/13goodman.html
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 “It’s up to you to decide whether you’ll accept sponsored posts on your blog, but it’s important to be aware of 

the potential consequences.93”94 

 
 O artigo An insider's view on bloggers, sponsored content and ethics95, escrito por 

uma blogueira patrocinada, trata da questão do patrocínio a partir do ponto de vista de alguém 

que o recebe, e discute sobre o que é mais correto e vantajoso de se fazer. Em parte do texto, 

ao discutir os possíveis efeitos da revelação do patrocínio para os leitores do blog, a autora 

destaca os riscos para os patrocinadores de perderem dinheiro e prestígio de marca, e para os 

blogueiros de perderem sua confiabilidade, ter menos acessos, danificar sua reputação e, com 

o tempo, ter sua receita diminuída. Ao fim do texto, todavia, a autora se posiciona de forma 

clara e firme: 

 
 “Advertisers: Don’t force your bloggers to write about something in a certain way. 

Bloggers: Don’t compromise your ethics for a bunch of bucks. 

And most importantly, both of you: Put your audience first.96” 

 

 Quanto aos indivíduos que acessam conteúdos patrocinados, são recorrentes os relatos 

de repúdio a esse tipo de prática, embora esta não seja uma reação unânime. Em uma pesquisa 

realizada pelo site Relevance.com97 com 542 usuários da internet estadunidenses, ficou 

evidente a rejeição dos participantes às publicações patrocinadas: 57,2% afirmaram preferir 

anúncios no formato banner a artigos patrocinados em sites de notícias; ao mesmo tempo em 

que 66,6% afirmaram terem se sentido enganados por um artigo ou vídeo patrocinado por 

uma marca, número praticamente idêntico ao de participantes que declararam que 

provavelmente não clicariam em um artigo patrocinado por uma marca (66,4%). Outro dado 

relevante é que 53,9% dos pesquisados afirmaram não confiar em conteúdos patrocinados. 

 A autora do blog Shame on you, blogueira! diz combater a publicidade velada em 

blogs de moda por se preocupar com leitoras adolescentes que chegam a se endividar para 

comprar produtos recomendados pelas blogueiras. "Recebo muitos e-mails de meninas me 

                                                           
93 “Cabeăaăvocêădeciderăseăvocêăaceitaráăpostsăpatrocinadosănoăseuăblog,ămasăéăimportanteăestarăcienteădasă
potenciaisăconsequências.” 
94 Disponível em: https://www.nutsandboltsmedia.com/the-truth-about-sponsored-blog-posts/ 
95 Disponível em: http://relevance.com/an-insiders-view-on-bloggers-sponsored-content-and-ethics/ 
96 “Anunciantes:ăNãoăforcemăosăblogueirosăaăescreverăsobreăalgoădeăumaădeterminadaăforma. 
Blogueiros: Não comprometam sua ética por um punhado de dinheiro. 
E mais importante,ăparaăambos:ăColoquemăoăpúblicoăemăprimeiroălugar.” 
97 Disponível em: https://contently.com/strategist/2014/07/09/study-sponsored-content-has-a-trust-problem-2/ 

https://www.nutsandboltsmedia.com/the-truth-about-sponsored-blog-posts/
http://relevance.com/an-insiders-view-on-bloggers-sponsored-content-and-ethics/
https://contently.com/strategist/2014/07/09/study-sponsored-content-has-a-trust-problem-2/
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agradecendo por ter desmascarado esse tipo de post, porque elas acreditavam que as 

blogueiras realmente gostavam e usavam os produtos."98, diz.  

 
 “Para Vic Ceridono, uma das pioneiras dos blogs de beleza e atualmente editora da Vogue, as próprias leitoras 

vão tratar de reagir a esse fenômeno. “Elas não são burras. Se você só posta propaganda e não produz 

conteúdo de qualidade, as leitoras percebem e seu blog perde acesso”, opina. Para ela, a bolha dos blogs 

chegou ao seu auge. E, conforme as enganações, que titia Shame denuncia, continuam a aparecer, o mercado 

vai encontrar seu próprio equilíbrio. “Agora a tendência é que só quem faz um serviço de qualidade, honesto, 

com conteúdo de verdade vai continuar no ramo. As que só querem saber de jabá vão sumir.””99  

 
O comentário a seguir revela a opinião de uma leitora de blogs de moda a respeito do 

fato de algumas publicações patrocinadas não receberem a devida sinalização100: 

 
                                       Figura 25 – Comentário de leitora na página da ABBV 
 

Em um tom semelhante ao dos comentários anteriores, Smith (2012) afirma: 

 

[…]ătheăwatersăbecomeăevenămurkierăwhenătheyămentionăspecificăproductsăinăpostsă
that, on the surface, don't contain anything that looks like an obvious advertisement. 
Is a stated brand preference genuine, made at the behest of a sponsor, or influenced 
by some other factor? Is a casual mention of a specific brand really so casual? Such 
posts can be offputting for readers, who do not appreciate attempts to dupe them.101 
(s/p) 

  

                                                           
98 Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-
pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm 
99 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-
HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html 
100 Disponível em: http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-
moda/ 
101 “[…]ă asă águasă seă tornamă aindaă maisă turvasă quandoă elesă [blogueiros]ă mencionamăprodutosă específicosă emă
posts que, superficialmente, não contêm nada que pareça com uma publicidade óbvia. A alegada preferência por 
uma marca é autêntica, atende a uma solicitação de um patrocinador ou é influenciada por algum outro fator? 
Uma menção casual de uma marca específica é mesmo tão casual? Tais posts podem ser repelentes para leitores, 
que não gostam de tentativas de enganá-los.” 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-17773,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html
http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-moda/
http://abbv.net.br/2012/09/um-jaba-indigesto-sobre-o-caso-conar-sephora-e-blogueiras-de-moda/
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Os questionamentos do autor nos permitem supor que, se a certeza de estar sendo enganado 

tem um efeito negativo sobre a atitude dos leitores para com os blogs, a simples dúvida ou 

suspeita sobre a ocorrência de práticas enganosas já pode estar minando a confiança que os 

leitores depositam nos blogueiros. 

Os princípios e técnicas utilizados pelo marketing na internet discutidos neste capítulo, 

juntamente com os exemplos empíricos levantados neste último tópico, reafirmam e atestam a 

atualidade de algumas teses postuladas pelos autores frankfurtianos que fundamentam este 

trabalho, a saber: 

A prevalência da racionalidade mercantil, enquanto razão instrumental como princípio 

norteador da vida nas sociedades (pós-)modernas, observável na colonização da Web 2.0 por 

uma racionalidade que subordina as produções de conteúdo dos indivíduos e as entende 

exclusivamente como um meio para a realização de fins estranhos a esses indivíduos (até 

alguns aceitarem o convite para participar dos ganhos), que interessam apenas como mais um 

elemento de cálculo dentre outros meramente lucrativos. A razão instrumental se manifesta 

nas estratégias de persuasão e sedução que visam a tirar dos indivíduos seu poder de escolha 

sobre o consumo de publicidade, uma vez que tais estratégias primam pela sutileza e 

procuram driblar o julgamento consciente, inserindo-se no campo dos afetos, desejos e ideais. 

Aăprópriaămetamorfoseădosăblogs,ăqueăpassamădeă“espontâneos”ăparaă“comerciais”, revela a 

presença da razão instrumental, sem explicitar, todavia, esta natureza, mas, ao contrário, 

insinuando-seă comoă “conselheira”,ă “amiga”,ă ouă simples “entretenimento”.ă Sobreă essaă

padronização dos blogs conforme os princípios da indústria cultural, principal via de entrada 

da razão instrumental nessas plataformas, é pertinente a seguinte afirmação de Gatti (2013): 

 
Elaborados com regras ditadas de fora, seus produtos [da indústria cultural] 
representam apenas a afirmação dessas normas e, por extensão, da ordem vigente, o 
sistema econômico capitalista que as prescreve. A indústria cultural pode ser 
definida então como o estilo total, do qual toda negação foi excluída. (p. 81) 

 
Essa afirmação, por sua vez, vai ao encontro do que dizem Adorno e Horkheimer 

sobre o mesmo tema (1985): 

 
Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à 
produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do 
sistema social. Isso, porém, não deve ser atribuído a uma lei evolutiva da técnica 
enquanto tal, mas à sua função na economia atual. (p. 100) 
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Uma outra tese é a de que a cultura se torna mercadoria no capitalismo, como 

enunciado por Adorno e Horkheimer (1985) quando de sua teorização sobre a Indústria 

Cultural. Tal como ocorre com diversas produções culturais, como o cinema, a música e a 

literatura, a Web 2.0 também passou a falar a língua universal da Indústria Cultural e a ter 

parte de suas produções orientada a partir dos princípios dessa indústria, serva fiel da razão 

instrumental. Nesse processo, produções antes espontâneas passam a ser formatadas por um 

padrão hegemônico imposto a partir de fora, dos seus financiadores, em um processo 

homogeneizanteăqueăfazădessesăconteúdosămercadoriasăformatadasăparaăatenderăaăumă“gosto”ă

universal eăaoăpropósitoădeă“venda”.ăComoăjáăenunciavaăAdornoă(1994),ă“Todaăaăpráticaădaă

indústria cultural transfere, sem mais,ăaămotivaçãoădoălucroăàsăcriaçõesăespirituais.”ă(p.ă93).ăAă

ocorrência desse processo é explicada com clareza por Sibilia (2008): 

 
Tanto na internet quanto fora dela, hoje a capacidade de criação é sistematicamente 
capturada pelos tentáculos do mercado, que atiçam como nunca essas forças vitais e, 
ao mesmo tempo, não cessam de transformá-las em mercadorias. Assim, o seu 
potencial de invenção costuma ser desativado, pois a criatividade tem se convertido 
no combustível de luxo do capitalismo contemporâneo:ă seuă ‘protoplasma’,ă comoă
diria Suely Rolnik. (p. 10) [grifo meu] 

 
A mistificação das massas, meio e fim da Indústria Cultural, é também meio e fim da 

publicidadeănaăWebă2.0.ăTodasăessasăestratégiasădeăpersuasãoăsutil,ă“invisível” e “divertida”,ă

não têm outro objetivo senão o exercício de um domínio sobre as consciências, cujo controle 

deve estar sob a posse não dos próprios indivíduos, mas de terceiros que se utilizam desse 

controle em benefício próprio. A face de entretenimento e diversão desse mecanismo é peça 

fundamental nesse processo mistificador. A respeito desse tema, Adorno (1994) é bastante 

claroă aoă afirmară queă “[...]ă aă dominação técnica progressiva se transforma em engodo das 

massas, isto é, em meio de tolher a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos 

autônomos,ăindependentes,ăcapazesădeăjulgarăeădeădecidirăconscientemente.”ă(p. 99). De forma 

mais detalhada, esse autor nos explica: 

 
A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às pessoas ao despertar 
nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, frustra-as na própria 
felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia. O efeito de conjunto da indústria 
cultural é o de uma antidesmistificação, a de um anti-iluminismo (anti-Aufklärung); 
nela, como Horkheimer e eu dissemos, a desmistificação, a Aufklärung, a saber, a 
dominação técnica progressiva, se transforma em engodo das massas, isto é, em 
meio de tolher a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos autônomos, 
independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Mas estes 
constituem, contudo, a condição prévia de uma sociedade democrática, que não se 
poderia salvaguardar e desabrochar senão através de homens não tutelados. (p. 99) 
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Desse processo decorre a tese de que a dominação se apresenta como gratificação, da 

qual a Web 2.0 se tornou um exemplo paradigmático. Isso porque, nela, os mecanismos de 

controle se instalam exatamente em formas de entretenimento livremente eleitas e aí se 

camuflam. Os indivíduos, valendo-se das possibilidades de escolha de conteúdo que a Web 

2.0 lhe proporciona, buscam exatamente aqueles que mais lhe interessam, ao mesmo tempo 

em que creem estar escapando às investidas da publicidade. Imaginando-se “refugiados”ăemă

um ambiente imune à publicidade, dificilmente suspeitam que ela possa ter penetrado de 

forma quase imperceptível nesse ambiente, de modo que as aparências se mantêm inalteradas. 

A dominação, portanto, se apresenta como gratificação por excelência, já que nenhum 

elemento de controle parece existir (nem qualquer relação comercial), restando apenas o 

entretenimento, produzido horizontalmente (ou seja, pelos próprios usuários e para eles 

mesmos). Soma-se a isso a ilusão de livre escolha, pois os conteúdos em questão são buscados 

noătempoălivreăeăaăpartirădeăumaăutilizaçãoă“personalizada”ădosărecursosădaăinternet.ăTudoăissoă

concorre para a crença de que não há justificativa possível para qualquer oposição a esse 

mundo que se apresenta como a materialização dos desejos de todos, embora, como mostra 

Severiano (2013), essa crença seja enganosa, pois 

 
[...] a promessa de realização imediata dos anseios e carências humanas por meio de 
objetos e serviços escamoteia a atual supremacia da esfera econômica, que, 
travestida de cultura, liberdade e pluralidade, apresenta esta sociedade como a utopia 
já realizada: um mundo dadivoso, democrático e feliz, graças às benesses auferidas 
pelo consumo; elidindo desta forma uma reflexão crítica sobre as novas formas de 
dominação provenientes, justamente, da racionalidade instrumental mercantil. (p. 
272) 

 

Essa discussão e a pesquisa teórica feita a respeito das técnicas de marketing deixa 

duas coisas bastante evidentes: em primeiro lugar, que os consumidores tendem a considerar a 

publicidade algo desagradável e a evitam; em segundo, que a publicidade procura diversas 

maneiras de se impor aos consumidores à revelia disso. Como ela faz isso, ou seja, a 

utilização de técnicas de marketing invisível, entretenimento, e mesmo o engodo produzido 

sobre os consumidores, é uma questão sobre a qual os frankfurtianos já há décadas 

advertiram. Na era da internet, como este estudo demonstra, esta questão se revela plenamente 

atual. A indústria cultural continua a se expandir, engolfando as produções culturais em nossa 

sociedade administrada e suplantando, desse modo, qualquer esboço de rivalidade contra seu 

império. Para tanto, mantém os indivíduos em um perpétuo estado de mistificação, utilizando-

se de técnicas ainda mais sutis, sofisticadas e gratificantes de persuasão, mas que continuam 

servindo a fins orientados por uma racionalidade instrumental. 
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Nesse sentido, os recursos disponibilizados pela internet, principalmente pela Web 2.0, 

ao aparentarem inaugurar uma era de maior pluralidade de opções de entretenimento, cada 

vez mais personalizadas e personalizáveis, bem como de uma inédita liberdade para os 

indivíduos, que poderiam consumir e produzirăconteúdoădeăformaă“independente”,ăfindamăporă

servir à reprodução dos mesmos princípios já expostos por Adorno e Horkheimer na Dialética 

do Esclarecimento. Como esses mesmos autores afirmam, 

 
O que é novo na fase da cultura de massas em comparação com a fase do liberalismo 
avançado é a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. [...] Nada deve 
ficar como era, tudo deve estar em constante movimento. Pois só a vitória universal 
do ritmo da produção e reprodução mecânica é garantia de que nada mudará, de que 
nada surgirá que não se adapte. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 111) 

 

A mudança, portanto, permanece apenas na aparência e na sofisticação das técnicas. Já os 

princípios fundamentais, estes, sim, permanecem inalterados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Desconfiai do mais trivial,  
na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.” 
 

(Bertold Brecht) 
 
 
 

Este trabalho nos permitiu observar e analisar, a partir de um recorte que elegeu os 

blogs como objeto de estudo, um processo de transformação em ininterrupto curso na Web 

2.0,ănoăqualăasăplataformasădeăconteúdoă“livre”,ăqueăalforriaramăosăusuáriosădaăinternetădeăsuaă

condição de meros consumidores, tornando-os também produtores de conteúdo, são 

apropriadas por uma lógica que contradiz seu ethos original de espontaneidade e desinteresse 

financeiro, ressignificando as finalidades dessas plataformas. Ss blogs, que foram um dos 

primeiros cenários de implicação de subjetividades no meio virtual, são os precursores de 

plataformas contemporâneas como o Facebook e o Instagram. Se, em seu estado original, os 

blogsăseăoferecemăcomoăpalcosăparaăaăencenaçãoădeă“identidades”ăconstruídasăvirtualmente,ă

em busca de um olhar da alteridade a referenda-las, com a nova lógica que passa a orienta-los, 

eles vão se tornando meios de se obterem ganhos monetários. Os conteúdos, outrora 

espontâneos e carregados de subjetividade, transformam-se em mercadoria e, como tal, 

sujeitam-se a leis de mercado e são padronizados e precificados.  

 Essa lógica, oriunda da esfera produtiva e introduzida nos blogs pela publicidade, 

carrega o brasão da racionalidade instrumental, que passa a ser o ventríloquo que comanda os 

movimentos dos blogs a partir de sua chegada. A relevância desse fenômeno para a Psicologia 

Social é que a razão instrumental se interpõe como um novo elemento no processo de 

produção de subjetividade que ocorre nos blogs. Ainda que a razão instrumental seja 

prevalente nas sociedades capitalistas contemporâneas e, portanto, esteja presente nos 

processos amplos de subjetivação e socialização dos indivíduos dessas sociedades, o seu 

domínio sobre os blogs tem pelo menos três implicações que merecem ser observadas: a 

primeira é que ele representa uma expansão da razão instrumental sobre uma esfera da vida 

que permitia relações relativamente desinteressadas, transformando (mais) um hobby em 

negócio (embora, cabe ressaltar, nem todos os blogs tenham aderido a essa lógica). A 

segunda, que decorre da primeira, é que essa é mais uma forma pela qual o tempo livre é 
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invadido pela lógica produtiva, operando-se uma diluição das fronteiras entre atividade 

desinteressada e profissão, lazer e consumo; é o princípio de que o tempo livre pode se tornar 

um tempo de produção que abre as portas para a entrada da publicidade nos blogs. E a terceira 

é que isso se dá de forma silenciosa, sem que todos os atores envolvidos estejam inteiramente 

advertidos das mudanças que se processaram. De fato, o que ocorre é que uma parte desses 

atores (no caso, os visitantes dos blogs) é frequentemente privada dessa informação em 

benefício de outras partes (os blogueiros e seus patrocinadores). Desse modo, se a audiência 

dos blogs interessava a seus autores principalmente para reconhecer e legitimar sua 

identidade, a chegada da publicidade modifica o significado dessa audiência, que, reduzida a 

números, passa a representar principalmente um instrumento de ganhos financeiros. 

 Nesse processo, a influência e a confiança que os blogueiros detêm, aliadas a seu 

poderădeăalcanceă(númeroădeăseguidores)ăseătornamăoă“SantoăGraal”ădaăpublicidadeănaăWebă

2.0. Transformados em uma mercadoria que traduz o valor de cada blogueiro, esses atributos 

passam a ser instrumentalizados pelos blogueiros em favor dos patrocinadores, que os 

convertem em dinheiro em contrapartida, tornando essa parceria lucrativa para as partes que 

dela participam e potencialmente aborrecedora para aqueles que inadvertidamente serviram de 

meio e nada ganharam a não ser uma falsa relaçãoă deă “amizade”. A confiança depositada 

pelos seguidores nos blogueiros, que se ampara na crença em sua expertise e transparência, ao 

mesmo tempo em que tem um alto potencial publicitário, pode ser facilmente perdida e 

revertida em prejuízos, principalmente para o próprio blogueiro, de modo que o uso desse 

recurso para fins publicitários requer um cuidadoso cálculo, pois traz à tona a questão ética, a 

ser considerada em termos de uma racionalidade instrumental.  

 Se, como vimos, os indivíduos gozam hoje de um inédito poder de controle sobre o 

conteúdo publicitário que lhes chega, eles talvez nunca tenham estado tão sujeitos e expostos 

a ele sem perceber, a despeito desse mesmo controle. As técnicas de marketing priorizadas 

atualmente em plataformas virtuais como os blogs procuram burlar esse controle e instalar a 

publicidade nos próprios conteúdos buscados pelos usuários que acreditavam estar escapando 

à sua influência. Se antes era evitada, ela passa a ser indiretamente buscada, procurando 

compensar a sua intrusão com uma roupagem de entretenimento ou com uma pretensa 

invisibilidade, bem como com a utilização de eufemismos que camuflam o caráter de negócio 

deăsuasăpráticas,ăcomoăoătermoă“parceria”,ăutilizadoăparaăseăreferirăaosăcontratosăcomerciaisă

entre blogueiros e patrocinadores. 
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 A reiterada utilização de blogueiros como influenciadores, pela publicidade, resultou 

na inevitável descoberta, por parte dos seguidores de blogs e do público em geral, das relações 

comerciais existentes por trás de alguns posts; o que abala a credibilidade de blogueiros que 

recebem algum tipo de patrocínio. Os visitantes dos blogs ficam sem saber quais posts são 

autênticos e quais não são e, como consequência, a desconfiança passa a substituir a 

espontaneidade e a se interpor como uma defesa em um ambiente onde a ameaça de estar 

sendoă enganadoă poră quemă seă apresentaă comoă “amigo”ă é uma constante. Manter-se em um 

permanente estado de alerta se torna, assim, uma estratégia imprescindível para quem deseja 

navegar na Web 2.0 sem cair nas armadilhas muito bem camufladas nesse universo de 

“entretenimento”. 

 Esse contexto nos permite identificar a atualidade e a diversificação de um antigo 

princípio adotado pela publicidade, que é a utilização da Psicologia (incluindo-se aí a 

Psicanálise) e da subjetividade dos indivíduos para fomentar a atividade de consumo, 

conforme reiterado, explícita ou implicitamente, por diversos autores (e.g. ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985; PACKARD, 1957; MARCUSE, 2002; SEVERIANO, 2007; 

MARCONDES FILHO, 1989; MEZAN, 2002; KEHL, 2005a).  Também podemos identificar 

o surgimento ou proeminência de possíveis novas tendências na atuação da publicidade, que 

não necessariamente abolem as anteriores, mas têm ocorrido em maior escala, principalmente 

nos blogs e na Web 2.0 como um todo.  

Uma delas emerge principalmente da comparação com a publicidade televisiva e com 

algumas modalidades de publicidade impressa, que se apresentam explicitamente e são 

imediatamente identificadas como publicidade pelos receptores, tendo um caráter 

reconhecidamente ficcional e, ocasionalmente, até mesmo fantástico. Em alguns casos, como 

observou Severiano (2007), ocorre uma tendência no sentindo de uma gradual desaparição da 

mercadoria anunciada do próprio anúncio, sobressaindo-se a marca, fetichizada enquanto 

signo de consumo, ao passo que os apelos para o consumo tendem a ser de ordem menos 

racional e mais dirigidos a desejos, carências subjetivas e impulsos, sendo recorrente, na 

linguagem publicitária, falar-seă naă vendaă deă “sonhos”.ă Aă publicidadeă em blogs, 

principalmente a publicidade nativa, opera uma inversão nessa lógica. Se a publicidade 

televisiva era explícita e tinha um caráter predominantemente ficcional, nesse tipo de 

publicidade em blogs ela se dissolve na realidade, confundindo-se com esta, sendo, portanto, 

implícitaă eă travestidaă deă “realidade”.ă Oă objetoă deă consumo,ă poră suaă vez,ă “reaparece”,ă eă éă

ostensivamente exposto. Ao mesmo tempo, se a publicidade televisiva se caracteriza 



 

112 

 

predominantementeăporăumăcaráteră“irracional”ăeăumăapeloăsubjetivoăeă“onírico”,ănosăblogs,ăaă

persuasão utiliza-se de uma aparência de racionalidade: o consumidor se convence por 

acreditarăestarăsendoăapresentadoăaăprodutosăescolhidosăporăumă“especialista”ă(oăblogueiro),ăeă

por vê-lo sendo testado diante das câmeras, podendo comprovar imediatamente seu efeito ou 

eficácia. A fisgada, agora, é de outra ordem: a da crença de que aquilo é autêntico, e de que 

não é publicidade, portanto, a escolha por um determinado objeto de consumo não sofreu 

influência de quem quer vende-lo.  Ainda que, em realidade – mas disso o consumidor não 

sabe – tenha sofrido. 

 Nos blogs, o valor-sígnico do objeto, contrariamente aos outros tipos de publicidade 

anteriormente mencionados, desloca-se para um plano secundário em favor do valor de uso, o 

qual, por sua vez, perdia destaque nesses outros anúncios. Embora o valor-sígnico esteja 

implicado em todo o contexto do consumo (inclusive na construção da marca do objeto 

enquanto signo, que antecede sua aparição em blogs), é para o valor de uso que os blogueiros 

mais apelam, enquanto a influência do valor-sígnico é encoberta e o visitante do blog acredita 

estar optando por adquirir aquele objeto principalmente por sua funcionalidade, a partir de 

uma escolha racional. Assim, podemos dizer que, na composição da ilusão de escolha 

racional, o valor-sígnico submerge e o de uso adquire proeminência, mas um componente 

importante nessa escolha parece ser a palavra do blogueiro, amparada em sua expertise e na 

confiançaăeărelaçãoădeă“amizade”ăqueăoăseguidorătemăpara com ele. Vários objetos podem ter 

um valor de uso satisfatório, e até mesmo idêntico; mas se o seguidor do blog optou por 

aquele objeto, é, em parte, graças à influência do blogueiro, que ele mesmo optou por seguir, 

por valorizar sua opinião. Desse modo, a ideia de se estar fazendo uma escolha autônoma e 

racional atenua a desconfiança sobre outras possibilidades, que permeiam o contexto de forma 

imperceptível, tornando os fatores inconscientes da escolha ainda mais atuantes, pois o 

julgamento crítico passa a se ocupar do campo consciente. A crença em uma escolha livre e 

racional mantém adormecida a suspeita de se estar sendo enganado ou decidindo com base em 

outros critérios.  

 Desta feita, podemos apontar, corroborando o que foi postulado pelos frankfurtianos 

sobre a indústria cultural, conforme apresentado neste trabalho, que a publicidade estaria se 

utilizando, seja de forma planejada, seja enquanto um subproduto vantajoso de suas técnicas, 

da ilusão de autonomia da escolha como uma potente ferramenta a favor da persuasão dos 

consumidores em prol da mercadoria que deseja promover. Isso se intensifica se lembrarmos 

que a própria Web 2.0 se diferencia da Web 1.0, dentre outros aspectos, por permitir um uso 
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mais personalizado da internet, em que o consumidor acredita acessar apenas aquilo que lhe 

interessa, de modo que os blogs são páginas que ele voluntariamente buscou.  

Outro fator que reforça essa ilusão é perceptível no caso dos reviews, que costumam 

ser buscados por quem quer analisar fatores negativos e positivos de um produto, e, 

principalmente, saber a opinião de outro consumidor que o testou. É, portanto, uma forma 

racional de se optar por um produto, que se contrapõe à opinião enviesada dos fabricantes e se 

propõe a oferecer uma avaliação honesta. Acontece que quando os indivíduos passam a se 

deparar com reviews patrocinados para emitir uma avaliação positiva sobre um produto (como 

no caso da técnica do astroturfing), o sistema acaba por encerrar esses indivíduos ainda mais 

em suas malhas, pois se apropria das “rotasădeăfuga”ădeăseuădiscurso,ăredirecionando-as para 

ele mesmo, bloqueando qualquer via de escape. Ou seja, se antes os reviews representavam 

uma forma de fugir ao discurso da publicidade, por ser uma forma de compartilhamento 

horizontal e independente de informação entre os consumidores, eles passam a tomar uma 

trajetória contrária e reconduzi-los àquele discurso, e mais uma vez o fazem sem que esses 

consumidores se deem conta disso. Pelo contrário, estes reafirmarão a certeza da autonomia 

de sua escolha, seguros de que coube apenas a eles optar por uma determinada mercadoria.  

A melhor estratégia para a publicidade, portanto, parece ser não o anúncio mais 

criativo, mas disfarçar-se de algo que está acima de qualquer suspeita. É criar para o 

consumidor a ilusão de não ter do que suspeitar, é deixa-lo exercer sua desconfiança e sua 

livre escolha, enquanto cria vias de se inserir e se camuflar nessa opção insuspeitada, 

“livremente”ăescolhida.ăEla se adapta, portanto, ao consumidor típico da Web 2.0, avesso a 

anúnciosă publicitários.ă Aoă “respeitar”ă esseă consumidoră nãoă lheă impondoă umaă publicidade 

intrusiva, ela vai ao seu encontro e o captura sutilmente nos conteúdos que ele optou por 

consumir. Miller (1957) caminha, em parte, nessa direção, quando apresenta a obra clássica 

de Vance Packard, The Hidden Persuaders (“Novaătécnicaădeăconvencer”,ănoăBrasil), em sua 

introdução:  

 
As this book revealed, the industry was trying to hone its probing apparatus to so 
fine a point that the staunchest skeptic would not see it coming; and its long needles 
would now reach so deeply into him, without his even knowing it, that he might buy 
just as the apparatus meant him to, while quite convinced that such "decisions" were 
his own. Thus advertising, at its most effective, was no longer comparable to that 
blunt rape so gleefully invoked by Evan Evans, but far more like a masterful 
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seduction: unsuspected, irresistible, and leaving the seduced with an insatiable and 
highly profitable appetite for more, and more, and more.102 (pp. 12-13) [grifo meu] 

 
Nesse sentido, poderíamos dizer que a publicidade se utiliza do psiquismo humano 

não apenas em seus desejos, afetos e carências, mas também fabricando ilusões de autonomia, 

ou falsas impressões da realidade (nas quais se inclui a própria crença de não estar sendo alvo 

daăpublicidade).ăAăantigaămáximaădeăqueă“oăconsumidorăéărei”,ăjá desmentida por Adorno103, 

é uma delas. O fatoădeăosăblogueirosă“enganarem”ăoăpúblicoănãoăéă inédito;ăestáăcontidoănoă

princípio enunciado por Adorno e Horkheimer (1985), e reiterado neste estudo, da 

mistificação das massas, condição de possibilidade da indústria cultural conforme a 

conhecemos. Este cenário reproduz a antiga prática de manter o público alheio ao que 

acontece por trás das cortinas do espetáculo que se lhe apresenta cotidianamente como 

realidade objetiva. Portanto, está perfeitamente alinhado à lógica de dominação denunciada 

pelos frankfurtianos, e a um contexto mais amplo no qual as plataformas da Web 2.0 servem 

inteiramente à manipulação da opinião, ao engajamento do consumidor e a uma sutil 

dominaçãoă queă falaă aă linguagemă “descontraída”ă eă “despretensiosa”ă predominanteă nessesă

ambientes. É o que mostra o exemplo abaixo, que simboliza uma nova tendência nas relações 

entre empresas e instituições e seu público nas redes sociais: 

 
                                                Figura 25 – Tirinha de Raphael Salimena104 

                                                           
102

 Como este livro revela, a indústria estava tentando aperfeiçoar seu aparato de sondagem a um ponto tão 
refinado que nem o cético mais empedernido poderia prever; e suas longas agulhas penetrariam tão fundo nele, 
sem que ele sequer soubesse, que ele poderia comprar exatamente como o aparato pretendia que ele o fizesse, 
enquanto estando bastante convencido de que tais “decisões” eram dele mesmo. Então a publicidade, em sua 
forma mais eficaz, já não era comparável àquele estupro descarado tão alegremente evocado por Evan Evans, 
mas muito mais a uma primorosa sedução: insuspeitada, irresistível, e deixando o seduzido com um apetite 
insaciável e altamente lucrativo por mais, e mais e mais.  [grifo meu] 
103 Relembremosăaăseguinteăcitaçãoăfeitaăanteriormenteănesteătrabalho:ă“Oăconsumidorănãoăéărei,ăcomoăaăindústriaă
culturalăgostariaădeăfazerăcrer,ăeleănãoăéăoăsujeitoădessaăindústria,ămasăseuăobjeto.”ă(ADORNO,ă1994, p. 93) 
104 Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/album/2015/04/03/humor2015.htm?abrefoto=21  

http://tecnologia.uol.com.br/album/2015/04/03/humor2015.htm?abrefoto=21
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Uma outra tendência que identificamos na publicidade e que excede os blogs e a 

própria Web 2.0, embora siga um princípio semelhante (o do boca-a-boca), é a tentativa de se 

inserir no cotidiano, na casualidade e como casualidade; instalar-se nas conversas diárias. 

Packard (1957) identificava o mesmo fenômeno à sua época e o descreve da seguinte forma: 

 
It is about the large-scale efforts being made, often with impressive success, to 
channel our unthinking habits, our purchasing decisions, and our thought processes 
by the use of insights gleaned from psychiatry and the social sciences. Typically 
these efforts take place beneath our level of awareness; so that the appeals which 
move us are often, in a sense, "hidden." The result is that many of us are being 
influenced and manipulated, far more than we realize, in the patterns of our 
everyday lives. 105 (p. 31) 

 
Também no contexto atual, a publicidade deseja interferir – em seu favor – onde e quando 

quer que uma marca ou produto seja mencionado com potencial de endosso, buscando simular 

situações cotidianas dessa natureza106 ao ponto de não restar qualquer contexto passível de ser 

capitalizado inexplorado. Essa manbora deve ser feita de forma imperceptível, sem perturbar 

a ordem do cotidiano nem sua espontaneidade, o que consagra a diluição das fronteiras entre 

publicidade e realidade, ao ponto de não se poder distinguir com exatidão uma coisa da outra, 

como ocorre nos blogs. A eficácia dessa estratégia é sintetizada por Fonseca (2011): “Éăaoă

não perceber que o fato vivenciado é cuidadosamente arquitetado, sobretudo com um 

propósito mercadológico, que o consumidor o aceita como verdade, de modo a desejar possuir 

oăbemăqueăoăgerou,ănoăcaso,ăoăprodutoădoăanúncioădisfarçado”ă(p.ă1).  

Essas tendências seguidas pela publicidade convergem para (ou se originam de) uma outra, 

que é o intento de driblar a consciência crítica do consumidor. Isso fica claro se analisarmos 

algumas publicidades antigas, principalmente de produtos domésticos, que exibiam 

detalhadamente o objeto em sua funcionalidade (valor de uso), procurando convencer o 

consumidor das efetivas facilidades que o produto lhe traria. Atualmente, esse tipo de 

publicidade é bem menos comum na televisão, por exemplo. Nela, os anúncios buscam muito 

                                                           
105

 Trata-se do esforço feito em larga escala, frequentemente com impressionante sucesso, de canalizar nossos 
hábitos impensados, nossas decisões de compra, e nossos processos de pensamento por meio do uso de 
conhecimentos colhidos da psiquiatria e das ciências sociais. Esses esforços acontecem normalmente abaixo de 
nosso nível de percepção, de modo que os apelos queănosămovemăgeralmenteăsão,ăemăcertoăsentido,ă“ocultos”.ăOă
resultado é que muitos de nós estamos sendo influenciados e manipulados, muito mais do que nos damos conta, 
nos padrões de comportamento de nossa vida cotidiana.  
106 Há técnicas de marketing de guerrilha que consistem na simulação de situações cotidianas (como conversas 
casuais) em que uma marca ou um produto é endossado por atores em ambientes públicos, com o propósito de 
gerar uma impressão positiva sobre essa marca ou produto em quem estiver ao redor.  
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mais incitar desejos e carências do que a razão. No caso dos blogs patrocinados, embora 

pareça haver um retorno àquela antiga modalidade publicitária, visto que o valor de uso 

recupera a centralidade, há uma diferença quase imperceptível, porém crucial, que é a ilusão 

criada artificial e intencionalmente no consumidor de não estar sendo influenciado por 

qualquer outro fator que não seu próprio julgamento racional. Ou seja, há, de fato, um retorno 

de uma operação racional a mediar a decisão do consumidor, mas também há (assim como na 

publicidade televisiva) uma estratégia de ordem psicológica planejada para interferir de 

alguma maneira na decisão de compra. No caso dos blogs, essa estratégia consiste na criação 

da crença de que não há interferência alguma nessa decisão, enquanto que a influência do 

blogueiro e o fato de que aquele produto específico foi pago para ser endossado por ele em 

vez de eleito por sua funcionalidade podem interferir decisivamente na escolha desse produto 

sem que o consumidor saiba. Assim como acontece em outras produções midiáticas, como o 

jornalismo, a publicidade procura fazer parecer espontânea exatamente a reação que se 

pretendia provocar no receptor. A seguinte frase de Horkheimer esclarece melhor esse 

princípio: “Whileătheămasses think of themselves as the creators of their own destiny, they are 

the objects of their leaders.107”ă(p. 100). 

Portanto a publicidade não só exerce a dominação sob uma aparência de gratificação, 

como também procura apagar todas as suas “impressões digitais” de suas ações, de tal sorte 

que, como Marcuse observava em seu tempo, tudo se apresenta como claro, explícito e 

transparente,ăgerandoăumaărealidadeă“confortável”,ăna qual nada parece haver a ser criticado e 

a desconfiança sobre qualquer tipo de dominação é dispensada. Entretanto, como alerta 

Packardă (1957),ă háă implicaçõesă “anti-humanísticas”ă nãoă tãoă evidentesă nesseă processoă deă

sofisticação da publicidade, que, para ele, representa muito mais um retrocesso do que um 

progresso para o homem em seu esforço de se tornar racional e de ser capaz de guiar a si 

próprio, preocupação igualmente compartilhada pelos frankfurtianos. Para esse autor, a ofensa 

maisă graveă cometidaă pelosă “manipuladoresă emă profundidade”,ă ouă “manipuladoresă dasă

profundezas”ă (“depthă manipulators”),ă comoă eleă chamaă osă profissionaisă queă se utilizam da 

Psicologia para identificar formas de manipular os indivíduos, é o fato de eles invadirem a 

privacidade de nossas mentes, a qual ele advoga que devemos nos empenhar em proteger. 

Packard, ademais, propõe um importante questionamento a respeito da moralidade de se jogar 

com nossas fraquezas e fragilidades com o intuito de nos vender produtos. “Specifically,ăwhată

                                                           
107 “Enquantoăasămassasăseăcrêemăasăcriadorasădeăseuăpróprioădestino,ăelasăsãoăosăobjetosădeăseusălíderes.”ă 
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are the ethics of businesses that shape campaigns designed to thrive on these weaknesses they 

have diagnosed?108”ă(PACKARD, 1957, p. 233) 

Paraăaquelesăqueăseădeixamăfascinarăpelasă“benesses”ădaăsociedadeădeăconsumoăeădoă

espetáculo, ainda que saibam que elas não são gratuitas, a ausência de coação parece ser 

suficienteăparaălegitimarăqualquerătipoădeăcontroleăpacíficoăouămesmoă“recompensador”.ăNão 

haveria porque se rebelar contra esse mundo, mesmo que ele sabidamente nos seduza com 

base na ilusão e em falsas promessas, desde que nos recompense com aquilo que acreditamos 

ser o que desejamos. A não-oposição de alguns indivíduos é muito mais um atestado de 

eficácia dessas estratégias de dominação do que um indício de sua inofensividade. O 

problema reside na visão micrológica da questão, que despreza sua relação com a dimensão 

macrológica, na qual a própria fabricação dos desejos e a educação para um conformismo 

com o status quo, bem como a letargia da consciência crítica nas sociedades contemporâneas 

predispõem os indivíduosăàăadesãoăaoădiscursoălegitimadorădoăsistemaăeăàăaceitaçãoădaă“troca”ă

aparentemente vantajosa que se propõe. Trata-se de desejos, comportamentos e pensamentos 

heterodeterminados, e que cada vez mais simulam uma autodeterminação pela via da 

publicidade; o que também foi denunciado por Adorno e Horkheimer (1985) a respeito da 

indústria cultural. É somente uma análise dialética negativa que permite romper com esse 

“feitiço”ăeădesvelarăosăreaisăprocessosăsubjacentes a essa configuração subjetiva, que Marcuse 

denominou homem unidimensional. 

Como é possível perceber a partir do que foi exposto, ainda estamos diante de uma 

humanidade, em grande parte, encerradaă naă “menoridade”ă deă queă falavaă Kant,ă àă quală elaă

mesma está profundamente apegada e com a qual a publicidade prontamente se presta a 

contribuir, para dela se beneficiar. Daí a relevância da Psicologia Social adorniana, que se 

contrapõeăaosăefeitosădaă“psicanáliseăàsăavessas”,ăouăsejaă“o controle que é feito diretamente 

sobre aquilo que foi descoberto por ela [Psicanálise].”ă (CROCHÍK,ă 1996,ă p.ă 61).ă A essa 

acomodação à mistificação gratificadora de nossos tempos, só podemos responder com a 

lucidez e objetividade de Adorno e Horkheimer (1985), quando nos lembram que “aăliberdadeă

naă sociedadeă éă inseparávelă doă pensamentoă esclarecedor.”ă (p.ă 13).ă Seă optamosă pelaă

permanência na menoridade, pela condução de nosso pensamento e comportamento por 

terceiros, renunciamos à nossa liberdade.  

                                                           
108 “Especificamente,ăqueăéticaă temăumănegócioăqueămodelaă campanhasăprojetadasăparaă se desenvolverem em 
cima dessas fraquezas que ele diagnosticou?” 
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