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RESUMO 
 

 Este trabalho tem como objetivo refletir a relação entre publicidade e consumo 
através da elaboração de uma websérie antológica com quatro episódios, sendo que 
apenas o episódio piloto foi produzido. Para isso, foi necessário analisar como se dá 
a relação entre a publicidade e o consumo, deixando claro as circunstâncias em que 
ocorrem e sua influência na sociedade. Também foi preciso compreender a definição 
do termo websérie, assim como suas características principais e a importância social 
desse novo formato audiovisual. Dessa maneira, é possível sinalizar os benefícios e 
malefícios que esta relação traz para os indivíduos, tanto de forma isolada quanto 
coletivamente.  
 

Palavras-chave: Publicidade. Consumo. Tecnologia. Audiovisual. Websérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This essay aims to reflect about the relation between publicity and consumption 
through the elaboration of a antologic webserie of four episodes, producing only the 
pilot episode. For this, it was necessary to analyze how does the relation between 
publicity and consumption happens, making clear the circumstances in which it occurs 
and its influence in society. It was also necessary to understand the definition of the 
term webserie, comprehend its main characteristics and the social importance of this 
new audiovisual format. Thus, it is possible to signal the benefits and malfunctions that 
this relation brings to the individuals, both singly and colectivelly.  
 
 

Key-words: Publicity. Consumption. Technology. Audiovisual. Webserie. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, publicidade e consumo são intrínsecos à sociedade, e operam 

como dois elementos interligados - um parece não existir sem o outro e ambos 

permeiam todas as atividades do cotidiano. Essa relação, no entanto, só é possível 

graças ao modelo econômico que vigora no ocidente nos últimos séculos: o 

capitalismo.  

Essa relação, no entanto, só é possível graças ao modelo econômico que 

vigora no ocidente nos últimos séculos: o capitalismo. Este, por sua vez, só é possível 

quando a tecnologia alia-se aos sistemas de produção.  

 As Grandes Navegações (séculos XV a XVII) e a Revolução Industrial (séculos 

XVII a XVIII) foram dois períodos históricos que tiveram grande importância para gerar 

essas mudanças e criar as bases do capitalismo de consumo atual.  

As principais mudanças ocorridas em ambos períodos estão relacionadas com 

o olhar do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. Isso permitiu que antigas técnicas 

de produção fossem suplantadas por técnicas mais modernas e eficazes, que foram 

responsáveis por alterar profundamente as relações de trabalho, produção e 

consumo, assim como a criação de necessidades e desejos de consumo. Na 

produção, observa-se mudanças quantitativas e qualitativas, pois, simultaneamente, 

os novos sistemas de fabricação tornaram possível a profusão de produtos que, 

muitas vezes, apresentavam maior qualidade dos que os fabricados à mão.  

Na era pré-industrial, o intuito dos comerciantes era, sobretudo, atender as 

classes dominantes (nobreza e burguesia), que, por sua vez, buscavam reafirmar sua 

posição social através da aquisição de artigos de luxo. Esses artigos, no entanto, eram 

consumidos em baixa escala, pois eram duradouros, passados de geração em 

geração, inexistindo a necessidade de renovação constante dos bens tão consolidada 

na atualidade.  

Alimentos, roupas, ferramentas e itens domésticos não eram fabricados em 

larga escala com o objetivo de suprir as necessidades das camadas sociais mais 

humildes, visto que, dentro desse segmento, esses produtos eram considerados itens 

de subsistência e, em geral, fabricados pelos próprios utentes.  

Na era industrial, por sua vez, produtos para atender à toda a população como 

alimentos, tecidos, roupas, louças, ornamentos, itens de higiene, bebidas, cigarros e 

muitos outros passaram a ser produzidos em larga escala e acondicionados em 
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pequenas embalagens rotuladas e vendidos a preços baixos, sendo o lucro obtido 

através da comercialização de grandes quantidades. 

Em vista disso, a publicidade passa a exercer função essencial no mercado, 

uma vez que, para diferenciar essa grande quantidade de produtos e torná-los 

desejáveis aos consumidores, foram criadas as marcas e os investimentos 

direcionados para campanhas publicitárias aumentaram demasiadamente.  

A luz elétrica, a imprensa, o jornal, o rádio e mais adiante a televisão, os 

computadores pessoais, os smartphones e a internet, engendraram uma ampla e 

complexa gama de mídias, que conferiu aos anunciantes diversas possibilidades 

comunicacionais. A linguagem publicitária apropriou-se de todos os meios midiáticos 

(impresso, rádio, audiovisual, digital) e criou uma estética própria - a estética 

publicitária - que influenciou profundamente as produções audiovisuais. 

Os avanços tecnológicos viabilizaram a criação de equipamentos que permitem 

a captação e compartilhamento de imagem, áudio e vídeo acessíveis ao grande 

público. Consequentemente, tornou-se possível que pessoas comuns produzissem e 

divulgassem material audiovisual com facilidade, havendo, portanto, uma 

democratização das produções audiovisuais, que deixaram de ser realizadas 

exclusivamente por grandes estúdios com orçamentos milionários. 

Esse fator, aliado ao acesso fácil à internet, possibilitou o surgimento das 

webséries, um novo formato audiovisual que popularizou-se rapidamente, já que 

podem ser produzidas por qualquer pessoa, condiz com o atual público 

hipersegmentado e permite maior interatividade com o público através de páginas em 

redes sociais, onde é são disponibilizados materiais extras, como fotos, making of e 

erros de gravação.  

A propagação das webséries acarretou no surgimento de premiações 

internacionais para o gênero e também fez com que o formato passasse a ser utilizado 

para a criação de campanhas publicitárias transmidiáticas utilizando a técnica do 

storytelling (na publicidade, uma eficiente técnica que consiste em contar histórias 

para captar e reter a atenção do público, cada vez mais exigente, crítico e disperso). 

 Todas as questões levantadas anteriormente suscitaram uma reflexão a 

respeito de como a relação entre publicidade e consumo pode ser retratada em uma 

websérie. Pensar em como essa relação se dá é pertinente pois, tanto a publicidade 

como o consumo estão fortemente ligados à estrutura social, econômica e política, e, 

portanto, exercem grande influência sobre a maneira como os indivíduos se 
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comportam, se relacionam, se organizam, assim como o que desejam e como 

interpretam a realidade.  

 Além disso, é importante explorar um novo formato audiovisual, não só para 

compreendê-lo mais profundamente, mas também para apresentar as possibilidades 

que surgem a partir do mesmo e como podem ser exploradas para criar um conteúdo 

relevante, seja no desenvolvimento de uma produção autoral ou de uma campanha 

publicitária. 

Para expor essas questões, o trabalho em questão foi dividido em três 

capítulos, sendo o primeiro intitulado “Publicidade, consumo, capitalismo e tecnologia: 

uma linha histórica”. Foi traçada uma linha do tempo com início na decadência do 

feudalismo até os dias de hoje para apresentar a maneira como se dá a relação entre 

publicidade e consumo, e como o capitalismo e a tecnologia estão associados a essa 

relação.  

A partir dessa reflexão histórica, inicia-se o segundo capítulo, intitulado 

“Webséries: um novo formato para um novo veículo”, no qual é discutido o conceito 

do termo websérie e suas características, assim como as mudanças que provocou na 

sociedade e no âmbito das produções audiovisuais. 

Por fim, o capítulo três, “Big data: diário de produção”, expõe a maneira como 

o episódio piloto da websérie Átimo foi planejado, produzido e roteirizado, 

apresentando as escolhas estéticas, materiais e referências utilizadas, assim como a 

sinopse dos outros três episódios que constituem a websérie. 
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2 PUBLICIDADE, CONSUMO, CAPITALISMO E TECNOLOGIA: UMA LINHA 

HISTÓRICA   

 

O ritual da compra, mediado pela linguagem publicitária, permeia todas as 

atividades do cotidiano atualmente, exercendo função de demarcador social de uma 

sociedade, sendo que indivíduos “e produtos irão se definir reciprocamente” (ROCHA, 

1995, p. 70) 

 Bauman (2008), define o ato de consumir como “algo banal, até mesmo trivial”, 

que ocorre na “maioria das vezes é de modo prosaico, rotineiro, sem muito 

planejamento antecipado nem reconsiderações”, e, por ser tão intrínseco à condição 

humana, tornou-se “um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós 

humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos.” (p. 37) 

No pensamento de Baudrillard (1970), o crescimento econômico e produtivo 

observado nos últimos séculos traz contradições, pelo fato de “produzir 

simultaneamente bens e necessidades, mas não com o mesmo ritmo - uma vez que 

o ritmo de produção dos bens é função da produtividade industrial e o ritmo de 

produção das necessidades, função da lógica da diferenciação social.” (p. 62). 

O objetivo deste capítulo é traçar uma linha histórica utilizando o pensamento 

de diferentes autores para apresentar, de forma resumida, a maneira como as 

mudanças no modelo econômico, classes sociais e tecnologia alteram as perspectivas 

e comportamentos dos indivíduos; como se relacionam com a publicidade e como 

possibilitaram a existência do modelo atual, no qual o consumidor tornou-se um 

hiperconsumidor, mais informado, consciente, que busca os prazeres hedonistas, o 

bem estar, o cuidado com o corpo, a individualização, a personalização e as 

experiências positivas ao consumir. 

 

2.1 O princípio do modelo capitalista 

 

O modelo econômico capitalista passou a se desenvolver durante a fase de 

decadência do sistema feudal, que vigorou na Europa entre os séculos IV e XV. Este, 

que era baseado principalmente na subsistência, no escambo, nos contratos verbais 

e na fé cristã, passou a entrar em crise entre os séculos XIV e XV.  

De acordo com Canêdo (1991), nesse período os conflitos, guerras e doenças, 

em destaque a Guerra dos Cem Anos e a Peste Negra, ocasionaram um aumento 
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intenso das taxas de mortalidade, e, em consequência, os sistemas de produção 

entraram em colapso, a fome se alastrou e os impostos aumentaram, suscitando 

revoltas populares. 

Como forma para contornar a má situação financeira trazida em especial pelos 

altos custos gerados pelas guerras entre territórios, os senhores feudais passaram a  

 

adotar formas de trabalho mais rentável, através das quais os homens 
pudessem produzir mais. Adotou-se então, bem aos poucos, a solução do 
arrendamento, ou seja, os servos foram liberados para vender seus 
excedentes no mercado das cidades. Assim estimulados, incrementaram as 
técnicas para aumentar a produção. (CANÊDO, 1991, p. 15) 

 

 Esses locais de comércio apresentaram um gradual aumento no número de 

comerciantes e de consumidores, e, por essa razão, a produção precisou aumentar 

para atender à nova demanda, o que impulsionou o desenvolvimento de invenções 

que trouxessem melhor produtividade agrícola, como por exemplo a charrua (tipo de 

arado movido pela força animal e que sulca a terra mais profundamente e a revolve).  

A nobreza feudal, antes maior detentora de terras, riquezas e prestígio social, 

mostrava-se “com dificuldade para obter mão-de-obra que trabalhasse no domínio 

senhorial, endividada frente às grandes despesas de guerra, foi se desfazendo de 

suas terras, aumentando as regalias das cidades” (CANÊDO, 1991, p. 15). A partir 

daí, as concentrações urbanas se tornaram cada vez mais populosas, uma vez que 

as famílias, antes fortemente entrelaçadas com a terra e seu senhor, passaram a viver 

fora do feudo, em cidades e povoados. 

Com a perda de força da nobreza feudal e a nova situação econômica que 

surgia, a ordem política e governamental também sofreu mudanças. Foram criados 

Estados Nacionais1, que proporcionaram “a unificação das moedas e dos impostos, 

das leis e normas, dos pesos e das medidas, das fronteiras e das aduanas.” assim 

como “a pacificação das guerras feudais” (CANÊDO, 1991, p.21). Esses fatores 

possibilitaram que a sociedade, a produção e o comércio se tornassem mais 

organizados e evoluíssem.  

Ainda no século XV, outro importante fator que contribuiu para abalar as 

perspectivas da sociedade europeia profundamente foram as Grandes Navegações 

                                                           
1 Surgiram com a unificação dos feudos e vieram a se tornar os países/nações que conhecemos hoje  
  em dia. O poder político deixou de ser fragmentado entre vários senhores feudais e foi centralizado 
  em um governante. 
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(ou Grandes Descobrimentos)2, que marcaram um período de intensas 

transformações não só na tecnologia, mas também na maneira de pensar, agir, nas 

crenças e no posicionamento dos indivíduos perante o mundo. As inúmeras mudanças 

ocorridas nessa fase e verificadas em todas as esferas da sociedade, foram 

responsáveis por criar as bases para a Revolução Industrial. 

As viagens marítimas e o descobrimento de novos territórios introduziram no 

mercado uma enorme gama de produtos novos e exóticos trazidos, principalmente, 

da África e da Ásia, como as especiarias (temperos e condimentos como canela, 

açafrão, pimenta, cravo, gengibre, entre outros), ouro, pedras preciosas, porcelana e 

tecidos. Essa maior circulação de mercadorias gerou também um aumento na 

circulação de moedas e na acumulação de riquezas, trazendo a necessidade de se 

criar bancos. Já no âmbito social, houve também uma mudança significativa, 

acarretada pela emersão de uma nova classe social, formada pelos comerciantes que 

acumularam fortunas: a burguesia. 

Os burgueses detinham grande poder econômico, político, social, e, apesar de 

não possuírem títulos de nobreza, ostentavam bens de luxo e investiam em arte e 

educação formal da mesma forma que os aristocratas. A burguesia também 

apresentava grande interesse por inovações tecnológicas, para que houvesse uma 

diminuição nos custos de produção e um aumento dos lucros. Por essa razão, 

passaram a ser criadas Academias Científicas3, que despertaram o interesse entre as 

classes dominantes e disseminaram o pensamento científico como um fator social 

positivo.  

Em consequência, surgiram novas máquinas e novos sistemas de produção, 

como as manufaturas, que funcionavam como “grandes oficinas, marcadas pela 

‘organização’ do trabalho” (CANÊDO, 1991, p. 18) e empregavam mão de obra 

camponesa. As manufaturas buscavam produzir em maior quantidade para atender 

ao maior número de consumidores. Porém, de acordo com Canêdo, o que realmente 

                                                           
2 Tiveram início devido à necessidade de buscar uma rota alternativa para chegar às Índias, de onde 
muitos produtos caros e exóticos eram trazidos. A rota terrestre estava bloqueada, portanto, a única 
maneira viável de chegar até lá era pelo mar. Portugueses e espanhóis foram os pioneiros dessas 
explorações, que, mais tarde, foram empreendidas por outros países da Europa. Além da expansão 
comercial houve também uma expansão territorial, com a criação de colônias além-mar.   
3 Surgiram na Europa por volta do século XVII e eram locais onde eram discutidos assuntos acadêmicos 
ligados à ciência, astronomia, física, matemática, entre outros, por membros das classes dominantes. 
Foram responsáveis por difundir o pensamento científico de forma positiva, assim como expor as     
diversas possibilidades de aplicação desses conhecimentos nos mais diversos campos.  
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trouxe um avanço para o surgimento das indústrias foi a mudança na visão dos 

homens de negócios sobre  

 

a relação entre a produção e o lucro comercial. Este passou a se assentar na 
concorrência pelo aumento da produtividade, e por uma baixa relativa dos 
custos de fabricação das mercadorias, a permitir a venda dos bens a preços 
decrescentes e em sistema concorrencial. (1991, p. 24) 

 

Essa mudança de pensamento criou o cenário ideal para as transformações 

sociais, econômicas, organizacionais e tecnológicas que viriam a revolucionar o 

sistema de produção nos séculos seguintes. 

 

2.2 A Revolução Industrial  

 

Apesar dos avanços tecnológicos e do aumento da produção em relação ao 

antigo sistema feudal, as sociedades pré-industriais ainda apresentavam um mercado 

de consumo limitado, formado majoritariamente pelas classes ricas e dominantes 

(nobreza e burguesia) que buscavam adquirir bens de luxo, mas em pequenas 

quantidades, e  

 

destinavam-se a manter símbolos de luxo e poder entre as classes 
dominantes. Assim, um empresário inglês da era anterior à Revolução 
Industrial teria muito mais interesse em fabricar e vender objetos de luxo para 
príncipes do que especular sobre as possibilidades de conquistar camponeses 
para o mercado de objetos baratos. Ainda mais que não existiam grandes 
concentrações urbanas e a maioria da população vivia espalhada no campo, 
em locais muitas vezes inacessíveis aos produtores. (CANÊDO, 1991, p. 26) 

 

O ponto de virada do sistema de produção foi o pensamento introduzido pelas 

Academias Científicas, que trouxeram aos empresários e comerciantes a perspectiva 

de que a ciência aliada à produção poderia trazer grandes lucros. Mas, para que isso 

viesse a acontecer, não bastaria apenas uma 

 

expansão econômica, técnica ou científica, mas da criação da fábrica, isto é, 
de um “sistema fabril” mecanizado”, a produzir em quantidades tão grandes e 
a um custo tão rapidamente decrescente a ponto de não depender de uma 
demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. (CANÊDO, 1991, p. 25) 

 

O primeiro país a conseguir instituir esse sistema fabril foi a Inglaterra. Com as 
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Leis de Cercamento (enclosures acts)4, os camponeses foram expulsos das terras e 

as classes ricas tornaram-se detentoras de grandes propriedades, que, em muitos 

casos, tornaram-se pastos para criação de ovelhas, o que resultou em um significativo 

aumento na produção de lã.  

Além disso, entre os séculos XVII e XX a maior frota marítima do mundo era a 

inglesa, e, portanto, a nação era a maior comerciante da Europa. Um dos mais 

abundantes subprodutos dessa intensa comercialização eram os tecidos de algodão 

puro importados da Índia. Porém, no início do século XVIII, temendo a concorrência, 

“a manufatura de lã conseguiu proibir a importação dos belos tecidos de algodão da 

Índia, temendo uma concorrência. Por ironia, esta proibição acabou incentivando a 

fabricação de algodão na própria Inglaterra” (CANÊDO, 1991, p. 27). Para que 

pudessem produzir tecidos de maior qualidade com esse material, foram criados 

novos tipos de máquinas têxteis, como teares mecânicos e máquinas de fiar.  

À vista disso, a primeira indústria a conseguir sucesso e obter destaque foi a 

têxtil. A abundância de matéria prima e os avanços tecnológicos fizeram com que a 

produção de tecidos e vestimentas progredisse quantitativamente e qualitativamente, 

deixando claro como o sistema fabril era eficiente e tornando-o cada vez mais popular.  

A partir daí o desenvolvimento de novas indústrias foi incentivado, como a 

metalúrgica, na qual eram produzidos ferro e aço; a cerâmica, que tornou as 

porcelanas baratas um lucrativo produto de exportação; e a química, na qual novas 

substâncias foram descobertas e sintetizadas, auxiliando na produção de remédios, 

adubo, assim como o processamento de matérias primas.  

As melhores condições para produção de ferro e as máquinas a vapor surgidas 

no século XVIII possibilitaram o surgimento das estradas de ferro, que faziam tanto 

transporte de carga, facilitando o escoamento da produção, como o transporte de 

pessoas, trazendo uma visão de mundo mais rápido, dinâmico, próximo.  

Ao ver a grande velocidade com que a produção, o transporte e a tecnologia 

avançavam, especialmente em relação ao passado, as noções de tempo e espaço 

foram alteradas - o tempo, antes marcado pelas estações e pela terra, agora era 

definido pelo ritmo das máquinas e da produção. 

                                                           
4  Leis criadas no século XIII, mas cuja intensificação se deu apenas no século XVIII. Estipulavam “a 

transformação dos campos antes comuns ou abertos, em unidades fundiárias particulares e fechadas, 
ou a divisão de terras antes comuns, mas não-cultivadas (bosques, pastagens, terras abandonadas) 
em propriedade privada).” (CANÊDO, 1991, p.50) 
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O êxodo rural, causado pelas Leis de Cercamento, conferiu às organizações 

fabris uma numerosa mão de obra camponesa que precisou ser instruída em novos 

ofícios e em um novo estilo de vida. O sistema organizacional foi gradualmente 

modificado para tornar o sistema de produção mais rápido e eficiente, até que no início 

do século XX foi implementado o primeiro sistema de produção em massa, criado pelo 

fabricante de carros Henry Ford e denominado fordismo, que consistia na utilização 

de uma linha de montagem, onde cada funcionário realizava uma tarefa específica.  

Esse conjunto de inovações trouxe uma significativa melhoria na produtividade 

e a possibilidade de reduzir os preços de venda, trazendo à tona um mercado saturado 

de produtos que passaram a ser diferenciados por marcas e eram disponibilizados em 

grandes armazéns. De forma análoga, a publicidade passou a ganhar força e tornou-

se cada vez mais vinculada ao consumo.  

 

2.3 O tempo dos objetos 

 

O processo de Revolução Industrial acelerou o ritmo da produção e também da 

vida social, provocando profundas mudanças na mentalidade e no comportamento na 

população. Hábitos de consumo foram criados e desejos foram despertados. A 

parcela da população que antes vivia no campo sentiu as mudanças de forma ainda 

mais intensa, pois não precisavam mais voltar seus esforços para produzir os itens 

para sua subsistência, começaram a exercer profissões diferentes e a viver em 

cidades cada vez mais populosas. 

Entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, publicidade e 

consumo apresentaram um crescimento intenso, possível não só em razão do 

desenvolvimento de novas tecnologias e mudanças nos métodos de produção, mas 

também em decorrência da mudança no olhar da sociedade.  

Dentro desse contexto, Lipovetsky (2007) caracteriza esse mesmo período 

como a primeira fase do capitalismo de consumo, na qual se iniciou a democratização 

dos bens de consumo duráveis e não duráveis; as marcas passaram a ser 

responsáveis pela decisão de compra, possibilitando que o ato de consumir se 

tornasse mais independente e individualizado; e  a transformação do antigo 

consumidor em um consumidor moderno, cada vez mais inclinado à acumulação e às 

novidades constantes, o que Bauman (2008) descreve como uma necessidade dos 

indivíduos por estabilidade e segurança. 
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Concomitantemente, teve início o que Baudrillard caracteriza como tempo dos 

objetos, no qual “existimos segundo seu ritmo e em conformidade com sua sucessão 

permanente” (1970, p. 15). Os objetos, produzidos em variedade e abundância nunca 

vistas até então, passaram a fazer parte da vida de cada indivíduo não apenas como 

bem de uso, mas como significantes de classe social, cultura, personalidade, sendo 

as mensagens publicitárias responsáveis por estimular o desejo de comprar, possuir 

e acumular. 

Dentro desse novo sistema de organização da mercadoria, onde a busca por 

maiores lucros e a sedução publicitária estão intrincados, três estratégias se 

destacaram por configurar a nova realidade centrada no consumo: a criação de 

marcas, o surgimento dos grandes armazéns e o maciço investimento em campanhas 

de publicidade e marketing.  

Conforme analisado anteriormente, o frenético aumento da produção 

possibilitado pelas organizações fabris e máquinas a vapor desenvolvidas durante a 

Revolução Industrial viabilizaram a maior capacidade e velocidade de transporte, e, 

como efeito, uma maior eficácia no escoamento de produtos. A invenção da luz 

elétrica e do telefone no fim do século XIX foram responsáveis pela modernização das 

infra-estruturas e da comunicação, o que contribuiu também para novos meios de 

organização do trabalho.  

Em consequência, a produção em massa de bens duráveis e não duráveis 

aumentou quantitativamente e qualitativamente. Como resultado, houve um aumento 

exponencial da concorrência e passou a ser fundamental identificar os produtos para 

que fosse possível diferenciá-los, realçar suas qualidades perante os concorrentes e 

garantir uma boa margem de venda. Então, surgiram as marcas.   

Um exemplo de como a criação de marcas já estava em ritmo acelerado no fim 

do século XIX é o famoso livro de Júlio Verne, “Volta ao Mundo em 80 Dias”, publicado 

em 1872. No romance, o autor cita diversas companhias de transporte marítimo da 

época como a Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, Pacific Mail 

Steamship Company, White Star Line, Companhia Imman e Compagnie Générale 

Transatlantique, e dá indicações de que tipo de navios e viagens eram oferecidos por 

cada uma delas, o que deixa claro que, apesar de fazerem parte de um mesmo ramo 

comercial, havia diferenças marcantes no tipo de serviço prestado e nos tipos de 

público alvo de cada empresa. 

No século XX, o consumo já estava arraigado no cotidiano da população e a 
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publicidade fazia uso dos novos recursos tecnológicos para fazer a divulgação de 

produtos em locais de circulação intensa. A luz elétrica contribuiu para instalação de 

anúncios luminosos em espaços de grande circulação, e possibilitou que fosse 

desenvolvida a televisão, no fim da década de 1920. Esta, surgiu também uma nova 

mídia, que, apesar de só ter sido inaugurada cerca de 15 anos depois, com o 

comercial dos relógios Bulova em 19415, tornou-se uma das principais mídias 

utilizadas pela publicidade até hoje e um mercado que, nos dias atuais, movimenta 

bilhões de dólares anualmente6.   

O crescimento das marcas e das campanhas publicitárias era algo inédito até 

então. Os consumidores, antes acostumados uma pequena quantidade de marcas e 

com uma maioria de produtos anônimos, passaram a encontrar nas lojas e centros 

comerciais novos produtos numa enorme variedade de opções de marca. O novo 

sistema de produção, aliado à publicidade, deu origem a uma nova classe de 

consumidores que passaram a ser habituados e educados a consumir de uma nova 

maneira, uma vez que o 

 
processo de racionalização das forças produtivas que ocorreu durante o séc. 
XIX, no setor da produção alcança no séc. XX o setor do consumo. O sistema 
industrial, depois de socializar as massas como forças de trabalho, deveria ir 
mais longe para se realizar e as socializar (ou seja, controlá-las) como forças 
de consumo. (BAUDRILLARD, 1970, p. 82) 

 

Observando algumas peças publicitárias produzidas na primeira fase do 

capitalismo de consumo, fica nítido como era essencial à maioria das marcas dar um 

viés informativo e didático em seus anúncios impressos, que contavam com longos 

textos informando o que era o produto, a forma de uso, suas vantagens e buscando 

convencer o público de que aquela mercadoria precisava ser consumida merecia 

confiança, conforme ilustrado na Figura 1. 

Os objetos nominados, caracterizados, classificados com funções específicas 

e bem definidas, de acordo com Rocha demarcam a passagem “da economia de 

produção à economia de mercado” e o “produto recebe pela marca um tratamento 

                                                           
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k9IfL8EEBRo 
6 Dado apresentado em matéria de fevereiro de 2018 do jornal Folha de São Paulo, que apontou que 
o valor investido em publicidade no Brasil em 2017 movimentou R$ 134 bilhões, sendo que a 
publicidade para TV aberta concentra 53,6% do mercado. A matéria pode ser acessada através do 
link:https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/investimento-publicitario-movimenta-r-134-bi-em-
2017.shtml 
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antropomórfico. A publicidade vai fazê-lo entrar no circuito da pessoa, no simbólico.” 

Os valores atribuídos diferenciam não apenas os produtos em si, mas definem a que 

tipo de público estão destinados, uma vez que “no sistema publicitário o nome, a 

identidade, a imagem do produto estabelecem diferenças que se articulam com outras 

tantas entre os diversos grupos sociais” (1995, p. 70 - 71). 

 
(Figura 1) Anúncio de sapatos femininos da loja de departamentos do empresário John Wanamaker, 
que, além de grande comerciante também é considerado o “pai do marketing”.7  

 
 Essa grande quantidade de mercadorias produzidas pelas mais diversas 

marcas passaram a ser organizadas e agrupadas em grandes centros comerciais 

denominados de grandes armazéns, que, diferente das antigas feiras e mercados, 

eram locais de praticidade e conforto, ambientados para simular uma “primavera 

perpétua”. As antigas tradições de consumo foram rompidas, e, a partir de  

 
uma política de venda a preços reduzidos, o grande armazém transformou os 
bens outrora reservados à elite em artigos de consumo de massa destinados 
à burguesia. Paralelamente, por intermédio da publicidade, da animação e de 

                                                           
7 Figura 1 disponível em: https://www.amazon.com/Wanamakers-Store-Reliable-Shoes-
Women/dp/B005DH4ZMO  

https://www.amazon.com/Wanamakers-Store-Reliable-Shoes-
https://www.amazon.com/Wanamakers-Store-Reliable-Shoes-
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uma decoração rica, estes espaços desencadearam um processo de 
“democratização do desejo”. Transformando os lugares de venda em palácios 
de sonho, os grandes armazéns revolucionaram a relação de consumo. 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 27) 
 

A “democratização do desejo” foi aliada ao pensamento de que a felicidade e o 

bem estar são símbolos de igualdade mensuráveis e podem ser alcançados através 

do consumo. Baudrillard assinala essa característica de que “a felicidade constitui a 

referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como o equivalente 

autêntico da salvação”, sendo que  

 
o mito da felicidade é aquele que recolhe e encarna, nas sociedades 
modernas, o mito da Igualdade. Toda a virulência política e sociológica, com 
que este mito se encontra lastrado desde a Revolução industrial e as 
Revoluções do séc. XIX, foi transferida para a Felicidade. Que a Felicidade 
ostente, à primeira vista, semelhante significado e função, induz 
consequências importantes quanto ao respectivo conteúdo: para ser o veículo 
do mito igualitário, é preciso que a Felicidade seja mensurável. (1970, p.47) 

 

A sociedade de consumidores passou a ser “avaliada, para o bem ou para o 

mal, pela felicidade de seus membros - em um grau desconhecido e dificilmente 

compreensível a qualquer outra sociedade de que se tem registro.” (BAUMAN, 2008, 

p. 61). A felicidade e o bem estar tornaram-se, de acordo com Baudrillard (1970), 

“direitos de todos”, símbolos mensuráveis, o que conferiu à publicidade um “poder 

mágico”, onde o anúncio de um produto mostra um mundo idealizado, muitas vezes 

distante da realidade, mas ainda assim muito atrativo aos olhos dos consumidores, 

uma vez que a publicidade possui um poder que 

 
vai além da sua capacidade de persuadir, mas consiste na capacidade de 
manter o sucesso do produto, inquietando as fantasias e desejos do 
consumidor. Deste modo, a linguagem publicitária precisa ser basicamente 
persuasiva, e desenvolver tecnologias que levem o consumidor ao consumo, 
ligando os desejos inconscientes dos consumidores potenciais às 
características dos produtos a serem vendidos.” (COSTA; MENDES, 2012, 
p.5)  
 

Unidos, publicidade e grandes armazéns trouxeram uma desculpabilização do 

consumo e um novo estilo de vida - consumir tornou-se um lazer, uma forma de passar 

o tempo, uma recompensa para as frustrações do cotidiano, o desejo pela acumulação 

e pela abundância. Porém, de acordo com Cintra, o ato de consumir vai além, sendo 

“responsável por conexões simbólicas que constituem meios capazes de estabelecer 

relações de integração e comunicação entres os membros da sociedade 

contemporânea.” (2015, p. 389). 
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A fase seguinte do capitalismo de consumo, que tem início com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, apresenta como as sociedades passaram a apresentar 

aumento populacional, de renda e também na acessibilidade aos bens de consumo 

duráveis e não duráveis. A fase II também salienta a característica do consumo como 

agregador - ou desagregador - social, demarcador de comportamentos, local de 

práticas fetichistas, hedonistas e compensatórias.  

 

2.4 A sociedade do desejo 

 

A segunda fase do capitalismo de consumo demarcada por Lipovetsky (2007) 

tem início logo após o término da Segunda Guerra Mundial e vai até a década de 

1980, período que também ficou conhecido como os Trinta Gloriosos8.  

Em 1945, o continente Europeu, os Estados Unidos e os demais países 

participantes do conflito começaram a se recuperar, reconstruir suas cidades e 

presenciar um crescimento populacional. Com o encorajamento de crédito, o consumo 

também apresentou crescimento e os consumidores passaram a mostrar uma maior 

inclinação à moda, ao conforto, aos prazeres privados, comportamentos hedonistas e 

à sexualiazação dos corpos. Baudrillard define que esse novo consumidor 

 
nascido na época moderna da feliz conjunção da Natureza Humana e dos Direitos do 
Homem, é dotado de intenso princípio de racionalidade formal que o leva:  

1. a buscar sem qualquer hesitação a própria felicidade;  
2. a dar preferência aos objetos que lhe trarão o máximo de satisfações. Todo 

o discurso, profano ou científico, acerca do consumo se articula na sequência 
mitológica de um conto: um Homem, “dotado” de necessidade que o “impelem” para 
os objetos, “fontes” da sua satisfação. (1970, p. 68)  

 

Aos poucos, as pessoas se desvencilharam dos antigos costumes, tradições e 

valores associados à vida no campo e o consumo passou a ser visto como uma forma 

tangível de alcançar o bem estar e a felicidade, e, mais do que nunca, a abundância 

de produtos, o esbanjamento, o desejo pelo lazer, pelo prazer e pela facilidade, 

impulsionaram uma  

 
“criação de necessidades artificiais”, de “esbanjamento organizado”, de 
tentações omnipresentes e de estimulação desenfreada dos desejos. 
Poderosa dinâmica de comercialização que fez do consumo um estilo de vida, 
um sonho de massa, uma nova razão de viver. A sociedade de consumo criou 
em grande escala o desejo crônico pelos bens comercializados, o vírus da 

                                                           
8 Expressão formulada pelo economista francês Jean Fourastié, que designa o período de intenso 

crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial vivenciado pelos países da América do 
Norte e da Europa, majoritariamente. 
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compra, a paixão pelo novo, um modo de vida regido por valores materialistas. 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 31) 

  

 Essa “sociedade do desejo”, tinha seus valores transmitidos através das 

mensagens publicitárias, que, diferente da fase anterior, demasiadamente didática e 

marcada pela acirrada competição das marcas, buscava evocar sentimentos de 

satisfação individual, urgência para satisfazer os desejos, culto aos prazeres privados, 

ao frívolo e ao efêmero. A publicidade passou adotar um caráter que 

 
vai além da sua capacidade de persuadir, mas consiste na capacidade de 
manter o sucesso do produto, inquietando as fantasias e desejos do 
consumidor. Deste modo, a linguagem publicitária precisa ser basicamente 
persuasiva, e desenvolver tecnologias que levem o consumidor ao consumo, 
ligando os desejos inconscientes dos consumidores potenciais às 
características dos produtos a serem vendidos. (COSTA; MENDES, 2012, p.5)   

 
As mensagens publicitárias, antes compostas por extensos textos descritivos, 

passaram a ser mais curtas, a ter um tom mais lúdico, jovial, divertido, conforme 

ilustrado na Figura 2.  

 
(Figura 2) Campanha dos cigarros Kent, dezembro de 1963, Revista Life. 9 

                                                           
9 Disponível em: https://www.pics4life.net/products/kent-cigarettes-page-life-december-20-1963 



24 
 

Bauman (2008), analisa que o objetivo do consumo “não é a satisfação de 

necessidade, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do 

consumidor: elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis”, sendo 

que os  

membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 
consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 
membros autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma 
mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do 
consumidor, mesmo que em geral latente e quase nunca consciente. (p. 76) 

 
Baccega (2009) sustenta o argumento apresentado por Bauman, e afirma que 

“a partir sobretudo da década de 60 - acumulação flexível do capital, avanço das 

tecnologias, expansão da mídia, maior importância da publicidade - construíram um 

novo sujeito: predominantemente individualista e socialmente inseguro” (p. 14), que 

teme “não estar adaptado, e submete-se ao consumo dos bens colocados no mercado 

como ferramentas infalíveis para sua adaptação. Ou seja, o próprio medo do 

consumidor torna-se ele próprio objeto de consumo, por meio desses produtos.” 

(p.17).  

Essa insegurança crescente resultou numa busca por criar, definir, comunicar 

uma identidade, e o sistema publicitário passou comunicar que esse objetivo só 

poderia ser alcançado através do consumo, alimentando a economia consumista que 

“tem de se basear no excesso e no desperdício.” (BAUMAN, 2008, p. 52).  

É importante observar que nesse período a publicidade ganhou cada vez mais 

destaque, sendo o elemento divisor de águas entre a primeira e a segunda fase. 

Enquanto a organização da produção manteve-se dentro do modelo de produção em 

massa, a publicidade transformou suas estratégias de comunicação e criou um 

maravilhoso mundo de fantasia no qual “a criança é sempre sorriso, a mulher desejo, 

o homem plenitude, a velhice beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada a família, 

a sedução.” (ROCHA, 1995, p. 25); definiu o ato de consumir como um guia para 

explorar esse novo mundo de sensações e tornou a personalidade em um elemento 

volúvel, facilmente mutável, que não exige fidelidade, apenas o desejo de consumir. 

Na perspectiva de Rocha, o mundo criado na publicidade não é “nem enganoso 

nem verdadeiro, simplesmente porque seu registro é o da mágica.” (1995, p. 25). Além 

disso, o autor considera que a publicidade exerce função de mito, ritual e também de 

operador totêmico na sociedade contemporânea.  

Mito, porque, através da linguagem repleta de signos e símbolos, oferece uma 
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mágica explicação da realidade, que só faz sentido quando os indivíduos creem no 

discurso e o perpetuam. Ritual, pois, ao acreditar no discurso, o consumidor irá agir, 

consumindo mercadorias nos espaços designados.  

Já o totemismo, principal ideia discutida pelo autor, é um elemento responsável 

por aproximar natureza e cultura, dois elementos opostos. O operador totêmico estaria 

então, “localizado” entre esses dois elementos, como um tradutor. No capitalismo de 

consumo, a natureza seria a produção, na qual a mercadoria é concebida de forma 

mecânica e alienada; e a cultura o consumo, no qual a mercadoria é inserida num 

contexto onde possui utilidade. A publicidade seria então, o operador totêmico que, 

ao atribuir identidade aos produtos, “os particulariza e prepara para uma existência 

não mais marcada pelas relações de produção.” (1995, p. 62), ou seja, a responsável 

por caracterizar as mercadorias, torná-las humanizadas, desejáveis e  

 
livres para adquirir uma ampla variedade de associações e ilusões culturais. A 
publicidade é especialmente capaz de explorar essas possibilidades, fixando 
imagens de romance, exotismo, desejo, beleza, realização, comunalidade, 
progresso científico e a vida boa nos bens de consumo mundanos, tais como 
sabões, máquinas de lavar, automóveis e bebidas alcoólicas. 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 33) 

 

Dotada de um novo caráter, a publicidade também passou a direcionar seus 

esforços para um outro público: os adolescentes. De acordo com Lipovetsky (2007) 

exaltação da juventude cada vez mais acentuada desde a década de 1920 e a prática 

das mesadas, que passou a se tornar comum nas décadas de 1950 e 1960, conferiram 

à esse público uma certa autonomia de consumo. A indústria da moda e a indústria 

cultural, em especial, se voltaram para esse público e desenvolveram uma profusão 

de mercadorias direcionadas ao mesmo, que, por sua vez, se passou a consumir 

essas mercadorias como tentativa de definir sua identidade e garantir que fossem 

socialmente aceitos dentro de uma tribo através dos produtos.  

Esse comportamento, no entanto, pode ser observado em indivíduos de 

diferentes gêneros, classe sociais e faixas etárias, uma vez que a forma como se 

consome passou a ser  

 
um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e do imaginário 
de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas. Revela a identidade do 
sujeito, seu “lugar” numa hierarquia social, o poder de que se reveste. Como 
os meios de comunicação, o consumo também impregna a trama cultural. O 
consumidor não é um homem isolado, não é mero repetidor de valores e de 
escolhas. Ele é membro ativo da sociedade que vive, nos limites de cuja 
estrutura terá opções. (BACCEGA, 2009, p. 19) 
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Por esse motivo, nessa fase as pesquisas de mercado e o estudo do 

comportamento do consumidor se tornaram áreas cada vez mais científicas, utilizando 

a estatística, a psicologia, a antropologia e diversas outras áreas do conhecimento 

para compreender o consumidor, analisar seus hábitos, avaliar que produtos 

despertam interesse e como comunicar de forma mais assertiva. 

Com a vida cada vez mais voltada para o consumo, os grandes armazéns foram 

suplantados por ambientes de compra e venda capazes de receber um maior número 

de clientes, assim como dispor de um estoque maior e mais diversificado. Surgiram 

então os shopping centers, supermercados, hipermercados e grandes lojas varejistas, 

nas quais uma maior concentração e variedade de marcas, produtos e serviços podia 

ser encontrada, onde a concorrência por preços cada vez mais baixos imperava e o 

ato da compra foi facilitado pelo advento dos cartões de crédito. 

Os avanços constantes da tecnologia, das mídias e da ciência alteraram o 

pensamento dos indivíduos, e, como consequência as formas de se expressar 

socialmente, culturalmente, os anseios, medos, desejos e hábitos de consumo. Todos 

esses fatores trouxeram à tona mudanças profundas nas formas de produção e deram 

início à terceira fase do capitalismo de consumo demarcada por Lipovetsky (2007).  

 

2.5 O hiperconsumidor 

 

Os Trinta Gloriosos foram um período de intenso crescimento econômico e de 

intensas transformações sociais. A partir da década de 1960, especialmente, as 

incertezas políticas acarretadas pelos conflitos entre países trouxeram um período de 

instabilidade nos governos ao redor do mundo, causando ansiedade e medo 

generalizados na população.  

Movimentos em prol de causas ambientais e sociais vieram à tona, e 

começaram a surgir organizações não governamentais como o Greenpeace10 e 

médicos sem Fronteiras (MSF)11, despertando um sentimento comum de cuidado e 

preservação da vida no planeta.  

Os avanços na ciência e na medicina trouxeram uma maior preocupação 

                                                           
10 Atualmente, a maior organização não governamental ligada à questões de meio ambiente no mundo. 
Foi fundada em 1971 em Vancouver, Canadá e sua sede está localizada em Amsterdã, Países Baixos. 
11 Organização humanitária internacional criada em 1971 na França por jovens jornalistas e médicos. 

O MSF busca levar ajuda médica à países que enfrentam crises humanitárias, assim como dar 
visibilidade às dificuldades enfrentadas pelos habitantes dos países atendidos.  
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relacionada ao corpo, o desejo de prolongar a vida e a juventude, juntamente com 

maiores possibilidades de fazer modificações para atingir padrões de beleza 

considerados ideais, através das cirurgias plásticas, cosméticos e academias.  

A tecnologia também apresentou avanços significativos, o que possibilitou o 

surgimento de novos gadgets, como videogames, computadores pessoais, aparelhos 

de som portáteis (walkman) e telefones celulares. O surgimento desses novos 

dispositivos causou grande impacto social, uma vez que a diversão, informação e 

comunicação se tornaram mais individualizadas - com seus gadgets, o indivíduo pode 

ter acesso a uma grande quantidade de conteúdo, fazer suas próprias escolhas, 

personalizar o uso de seu tempo. 

 Todas essas mudanças na ordem social, econômica, científica e tecnológica 

resultaram em transformações nas maneiras de produzir, vender e consumir, dando 

início à terceira fase do capitalismo de consumo, na qual, de acordo com Lipovetsky, 

o consumidor tornou-se um hiperconsumidor, muito mais individualista, emocional, 

eclético, crítico e consciente, que procura otimizar o uso do tempo, enxerga a si 

mesmo como um ser informado e livre, e busca  

 
a crescente personalização das práticas quotidianas, a maior mobilidade dos 
atores dentro da classe a que pertencem. A ambição de uma maior autonomia 
e de uma vida melhor, um leque de escolhas mais vasto e a diferenciação da 
oferta de produtos (2007, p. 89).  

 

Lipovetsky (2007) também argumenta que o hiperconsumidor parece estar 

muito mais dependente do sistema mercantil, que passou a atuar em todos as 

camadas sociais, espaços e momentos do cotidiano. Feriados e fins de semana, 

considerados dias “vazios”, foram “preenchidos” pelo comércio.  

A vida noturna passou a ser cada vez mais explorada pelo consumo, com o 

aparecimento dos estabelecimentos comerciais que funcionam vinte e quatro horas 

por dia, sete dias por semana. Locais que antes era monofuncionais, como por 

exemplo, uma estação de metrô ou um posto de gasolina, por intermédio do 

capitalismo de consumo tornaram-se “áreas de hiperconsumo polifuncionais”, onde 

há lojas dos mais variados tipos.  

Os gadgets conectados à internet, em especial, criaram uma nova noção de 

espaço e tempo de consumo, pois os produtos podem ser adquiridos a qualquer hora 

e em qualquer lugar, abolindo a necessidade de ir até um espaço comercial dentro de 

um horário definido para consumir.  
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O hiperconsumidor não está tão ligado ao sistema de classes sociais tão 

significativo no passado, sendo os elementos e escolhas que definem sua 

personalidade mais relacionadas à um comportamento hiperindividualista, gerado 

pela prática de 

 
atividades dessincronizadas, práticas domésticas diferenciadas, utilizações 
pessoais do espaço, do tempo e dos objetos, em todas as faixas etárias e 
todos os meios. (...) O lema da sociedade de hiperconsumo, escrito em letras 
triunfantes, será: “A cada um os seus objetos, a cada um os seus hábitos, a 
cada um o seu ritmo de vida”. (LIPOVETSKY, 2007, p.89). 

 

O comportamento hiperindividualista estabeleceu algumas das tendências 

mais marcantes nessa fase: a segmentação dos públicos e a personalização dos 

produtos, que resultaram num rompimento com as antigas tradições da linha de 

produção em massa.  

A segmentação de públicos tornou-se cada vez mais intensa, em razão do 

comportamento hiperindividualista discutido anteriormente. Além disso, destaca-se o 

surgimento de um novo público: os idosos, que, até então, eram, de certa forma, 

excluídos do mundo do consumo. Porém, a maior preocupação com a saúde, bem-

estar e estética, trouxe à tona os consumidores seniores, que procuram melhorar sua 

qualidade de vida, ir à festas, clubes, passeios turísticos, adquirir produtos de moda, 

cosmética e tecnologia, constituindo, portanto, uma nova parcela do tão segmentado 

mercado de consumidores.   

O sistema de produção contemporâneo, por sua vez, tornou-se cada vez mais 

personalizado, pois ao mesmo tempo em que produz em grandes quantidades, 

também produz para públicos mais segmentados e por isso, é necessário que os 

produtos e serviços sejam personalizados ou ofereçam a possibilidade de 

personalização, para agradar ao cliente que, mais do que nunca, exige receber um 

bom tratamento por parte das marcas, vivenciar experiências agradáveis e 

significativas, aproveitar o tempo ao máximo e estar informado sobre o que está 

consumindo.  

Nessa fase em especial, é possível observar como o consumidor influencia no 

processo de produção, pois é a partir da procura que os produtos são pensados e 

desenvolvidos para atender ao público, ou seja,  

 
não são as “necessidades o fruto da produção”, mas o sistema de 
necessidades é que constitui o produto do sistema de produção - o que é 
inteiramente diferente. Por sistema das necessidades, queremos dizer que as 
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necessidades não se produzem uma a uma em relação aos respectivos 
objetos, mas se suscitam como força consumptiva e como disponibilidade 
global, no quadro mais geral das forças produtivas. (BAUDRILLARD, 1970, p. 
74) 
 

Além disso, o sistema de produção da terceira fase está ligado principalmente 

ao princípio de inovação, renovação dos estoques, lançamento de coleções, dando 

um sentimento de novidade constante - o que foi possível, em grande parte, pelas 

pesquisas de mercado e análise do comportamento do consumidor, que vêm sendo 

realizadas intensamente desde a fase II - para atingir o público de interesse de 

maneira mais eficiente e garantir que os esforços de comunicação sejam 

recompensados.  

Os novos consumidores, mais exigentes, informados, conscientes, emocionais 

e ecléticos, de acordo com Bauman, reconstroem “a si mesmos para ser produtos 

atrativos” e são 

 
bombardeados de todos os lados por sugestões de que precisam se equipar 
com um ou outro produto fornecido pelas lojas de quiserem ter a capacidade 
de alcançar e manter a posição social que desejam, desempenhar suas 
obrigações sociais e proteger a auto-estima (2008, p. 74) 

 

 O pensamento de Bauman ilustra a fase III com clareza, visto que esse período 

caracterizou-se pelos grandes investimentos em campanhas de publicidade e 

marketing, lançamento de campanhas com maior frequência, transmissão de 

mensagens menos repetitivas e que privilegiam 

 
o espetacular, o lúdico, o humor, a surpresa e a sedução dos consumidores. A 
publicidade designada como ‘criativa’ é a expressão desta mudança. O que se 
pretende já não é vender um produto, mas sobretudo um modo de vida, um 
imaginário, valores capazes de desencadear uma emoção: o objetivo da 
comunicação é cada vez mais criar uma relação afetiva com a marca. A 
finalidade de persuasão comercial mudou: já não basta inspirar confiança, 
divulgar e fazer o consumidor apaixonar-se por ela. As estratégias 
mecanicistas deram lugar a estratégias emocionalistas que vão ao encontro do 
individualismo experiencial. (LIPOVETSKY, 2007, p. 81 – 82) 
 

Além disso, a publicidade também sofreu grandes mudanças nas últimas duas 

décadas em razão do aumento da capacidade dos computadores e do advento da 

internet.  

As informações sobre todo e qualquer assunto passaram a ser captadas, 

armazenadas e processadas, gerando enormes bancos de dados, que, quando 

analisados da forma correta, revelam padrões, desvios e correlações. Diversas 

empresas como a Google, Trivago, Booking, Decolar, Amazon, Netflix, fazem a 
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análise desse enorme fluxo de dados e informações para alcançar objetivos 

diferentes, como criação de ferramentas de tradução e mapas, comparação de 

preços, análise das preferências do consumidor para fazer sugestões relevantes, 

entre muitas outras funções.  

O sistema utilizado em todos os casos é o big data, no qual as previsões são 

feitas a partir da análise de um enorme banco de dados, e que, apesar de não 

apresentar exatidão nos resultados, oferece uma visão macroscópica dos mesmos e 

ajuda a enxergar melhor os padrões, tendências e correlações sobre um determinado 

assunto, contribuindo “na busca da humanidade por quantificar e compreender o 

mundo”. Tudo isso só é possível graças ao volume e à velocidade com que os dados 

são armazenados - e todos os dados são armazenados, gerados a partir de  

 
transações online, e-mail, vídeo, imagens, sequência de clicks, logs, consultas 
de pesquisa, registros de saúde e interações de redes sociais; A partir de 
sensores cada vez mais difundidos implantados em infraestrutura, como redes 
de comunicação, redes elétricas, satélites de posicionamento global, estradas 
e pontes, bem como em residências, roupas e telefones celulares. (TENE; 
POLONETSKY, 2015 - Tradução própria12) 

 

O big data diz “o quê, e não porquê”, e, apesar de não informar as causas, 

observa-se que as previsões apontadas trazem melhores resultados. Os benefícios 

são apontados por Tene e Polonetsky em diversas áreas como na saúde, 

administração pública, economia, prevenção de falhas técnicas, geração de energia, 

gestão de tráfego e em áreas relacionadas ao consumo, uma vez que muitas 

informações sobre os consumidores ficam armazenadas.  

O longa metragem Minority Report (SPIELBERG, 2002), pode ser utilizado para 

ilustrar como o big data opera: os videntes “precogs” desempenham um papel 

correspondente ao exercido pelo big data na atualidade, sendo que os detetives da 

polícia “pré-crime” têm, por sua vez, semelhanças com os atuais analistas de dados, 

que relacionam, interpretam e aplicam as informações coletadas pelo sistema em fins 

práticos. 

Essa grande coleta de dados também tem sido amplamente utilizada na 

publicidade, através de análises que revelem um padrão, permite o direcionamento 

de campanhas para o segmento desejado com maior precisão, tornando a divulgação 

                                                           
12 Texto original: online transactions, email, video, images, clickstream, logs, search queries, health    
records, and social #networking interactions; gleaned from increasingly pervasive sensors deployed in 
infrastructure such as communications networks, electric grids, global positioning satellites, roads and 
bridges, as well as in homes, clothing, and mobile phones. 
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de um produto e/ou serviço mais eficaz, conforme podemos observar na Figura 3. 

 

 

 
(Figura 3) Campanha anual do aplicativo de streaming de músicas Spotify, intitulada “Spotify Wrapped”, 
na qual cada usuário recebe uma estimativa da quantidade de minutos, número de músicas, artistas e 
gêneros que ouviu durante o ano no aplicativo. Essa campanha mostra como o direcionamento de 
informações ao cliente, possível através do big data, alia-se às tendências de personalização e 
hiperindividualismo.13 

 
Um dos exemplos mais citados pelos autores que explicam o big data, e que 

deixa claro como a publicidade e o consumo fazem uso do mesmo, é o da Target. A 

varejista americana, que há décadas vem coletando dados de cada um de seus 

clientes, analisou a combinação de 25 produtos diferentes para determinar quais 

consumidoras teriam maiores chances de estarem grávidas e em qual período da 

gestação estariam. A partir daí, foram direcionados anúncios e cupons de desconto 

com objetivo de atrair esse público, ofertando produtos para as gestantes antes 

mesmo que elas mostrassem necessidade de consumi-los.  

Sob o risco de causar uma impressão negativa e fazer com que as 

consumidoras se sentissem espionadas, os cupons, promoções e panfletos entregues 

habitualmente passaram a ofertar produtos de diversas categorias, incluindo itens 

para grávidas e bebês, dando a impressão de que as ofertas eram dispostas de forma 

aleatória e generalizada.  

Esse exemplo mostra como a análise de dados que até então parecem 

aleatórios contribuem para dar resultados melhores e mais assertivos. Além disso, de 

                                                           
13 Disponível em: http://creativity-online.com/work/spotify-2017-wrapped/53359 
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acordo com Duhigg (2012), a maioria das grandes varejistas possuem “um 

departamento de ‘análise preditiva’ devotado a compreender não apenas os hábitos 

de compra dos consumidores mas também seus hábitos pessoais, para vender a eles 

de forma mais eficiente.” (tradução própria)14.  

Ao mesmo tempo em que o big data traz muitos benefícios, também traz uma 

discussão a respeito da privacidade dos usuários e da democratização do acesso aos 

dados, que, majoritariamente são controlados por grandes corporações. Um exemplo 

de como essas preocupações mostram-se válidas, é o recente escândalo envolvendo 

a empresa Cambridge Analytica15, que utilizou indevidamente os dados de 87 milhões 

de usuários do Facebook16. Ainda de acordo com alguns autores como Calo, essa 

coleta de dados ameaçam até mesmo o livre arbítrio dos consumidores, pois, de 

acordo com o mesmo, a publicidade  

 
está se voltando para o big data para ajudá-los a monetizar o enorme volume 
de informações que seu negócio coleta, gera ou compra. Além disso, um dos 
conjuntos de dados aos quais as empresas têm acesso é o comportamento do 
consumidor. O problema surge quando as empresas começam a olhar para o 
conjunto de dados de comportamento do consumidor para identificar as 
vulnerabilidades do consumidor. (2014, p. 1010 - Tradução própria)17 

 

Ou seja, através de análises de comportamento dos consumidores, é possível 

chegar até eles em momentos em que estejam emocionalmente instáveis e/ou 

vulneráveis, para oferecer produtos, manipulando as decisões de compra e fazendo 

até com que preços mais altos sejam pagos. 

 A perspectiva trazida por Calo (2014) remete ao filme 1984 (RADFORD, 1984), 

no qual a tecnologia é usada como poderosa ferramenta de controle social e 

responsável por limitar a liberdade de expressão e o livre arbítrio. 

 

 
 

                                                           
14 Texto original: a ‘predictive analytics’ department devoted to understanding not just consumers’ 
shopping habits but also their personal habits, so as to more efficiently market to them. 
15 Empresa de análise de dados e ciência comportamental que estava ligada ao processo eleitoral de 
países como os Estados Unidos e Inglaterra, e era a responsável pela administração dos dados dos 
usuários do Facebook. 
16 Rede social fundada em 2004 pelo programador Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin 
Moskovitz e Chris Hughes. Atualmente, uma das maiores empresas do mundo e também a maior rede 
social existente, contando com mais de um bilhão de usuários. 
17 Texto original: are turning to big data to help them monetize the enormous volume of information their 
businesses collect, generate, or buy. Moreover, one of the datasets to which firms have access is 
consumer behavior. Trouble arises when firms start looking at the consumer behavior dataset to identify 
consumer vulnerabilities. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
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3 WEBSÉRIES: UM NOVO FORMATO PARA UM NOVO VEÍCULO 
 

O surgimento do cinema no fim do século XIX e da televisão no início do século 

XX propiciaram o surgimento de duas poderosas indústrias de entretenimento - a 

indústria cinematográfica e televisiva. Com elas, os materiais audiovisuais se tornaram 

cada vez mais diversificados tanto nos conteúdos quanto nos formatos: curta e longa 

metragens, animações, documentários, novelas, programas de auditório, reality 

shows, desenhos animados, telejornais, transmissões ao vivo, eventos esportivos, 

entre muitos outros. 

Lipovetsky ilustra como a indústria cinematográfica proliferou entre a década 

de 1970 e o início dos anos 2000: “em 1976 Hollywood realizava 138 filmes, entre 

1988 e 1999 o número médio anual de longas metragens produzidas elevou-se para 

385; em 2001, os EUA comercializaram 445 filmes.” (2007, p. 75) 

 Com a popularização da internet e dos computadores pessoais, o “modo de 

circulação e consumo de conteúdo audiovisual” (Zanetti, 2013, p. 71) também mudou, 

e tornou-se possível o surgimento de novos formatos audiovisuais, que pudessem ser 

aportados em novas mídias e atendessem à personalidade, anseios e desejos do 

público contemporâneo.  

De acordo com Figueiredo e Lins “a digitalização dos produtos audiovisuais traz 

consigo um potencial de interatividade ainda não largamente explorado.” (2015, 

p.217). Esse potencial começou a ser explorado pelas webséries, produções de 

duração curta, que aportadas na web e geralmente são disponibilizadas em sites de 

streaming, que podem ser pagos ou gratuitos. 

Esse novo formato audiovisual representa uma significativa mudança nas 

formas de representação e percepção da realidade, assim como na maneira de os 

indivíduos se expressarem e interagirem uns com os outros. Por essas razões, é 

importante discutir as principais características das webséries e as novidades trazidas 

por elas. 

 

3.1 A evolução das mídias e o surgimento de novos formatos 

 

O surgimento de novos veículos de comunicação possibilita o surgimento de 

conteúdo de entretenimento moldado em novos formatos, assim como viabiliza novas 

maneiras ao público para obter informações e entretenimento. O avanço da 
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tecnologia, as mudanças nas mídias e no mercado contribuem para alterar a postura 

do público consumidor, que passa a sinalizar mudanças em suas preferências, 

necessidades, hábitos de consumo e desejos. 

No século XIX, por exemplo, o jornal era o principal veículo de comunicação, 

pois possuía um valor acessível para o grande público, tinha papel informativo e 

buscava entreter através dos folhetins, descritos por Coca e Santos como “o primeiro 

gênero de massa da narrativa de ficção seriada escrita.” (2013, p. 4). 

Já no século XX, com a popularização dos aparelhos de televisão, surgiram as 

telenovelas e as séries de TV, que, assim como os folhetins são gêneros de massa 

de ficção seriada, porém dentro do audiovisual. Têm-se, então, um primeiro ponto 

importante: apesar de uma nova mídia ter surgido, houve a incorporação e adaptação 

de um formato já conhecido pelo público. O surgimento de um novo veículo de 

comunicação não significa que os veículos mais antigos serão instantaneamente 

substituídos, pois 

 
o que é novo em relação às novas mídias são os modos específicos pelos 
quais elas renovam as mídias tradicionais e os modos pelos quais as mídias 
mais antigas renovam a si mesmas para responder aos desafios impostos 
pelos dispositivos tecnológicos mais recentes. (ZANETTI, 2013, p. 74 - 75). 

 

A televisão foi, por muitos anos, o principal meio de informação e 

entretenimento de grande parte da população, porém, com a popularização da 

internet, dos computadores pessoais e outros gadgets (como celulares, smartphones 

e tablets) no fim do século XX e início do século XXI, a TV passou a ser secundária.  

Isso ocorreu pelo fato de que o público passou a buscar informação e 

entretenimento através de novos dispositivos e novas mídias, assim como acessar 

mais de um dispositivo ao mesmo tempo para acompanhar diferentes conteúdos, um 

comportamento muito comum atualmente e conhecido como double screen ou multi 

screen (por exemplo, ao assistir televisão enquanto utiliza o telefone celular).  

De acordo com uma pesquisa conduzida pela ITU (International 

Telecommunication Union)18 em 2017, metade da população mundial já possui acesso 

à internet que, aliada aos novos gadgets, permite aos usuários acesso fácil e rápido a 

uma (quase) infinita quantidade de informações e conteúdo, incluindo um vasto acervo 

                                                           
18 O relatório “Measuring the Information Society Report 2017 - Volume 1” está disponível em: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf 



35 
 

de material literário, fonográfico e audiovisual, que, em muitos casos, estão 

disponíveis em sites de streaming19.   

 

3.2 As plataformas de streaming e as webséries 

 

O serviço de streaming, que se tornou incrivelmente popular e tem crescido 

com força nos últimos anos, mudou significativamente a forma de consumir 

audiovisual, uma vez que está alinhado às novas necessidades e desejos do público: 

maior poder de escolha, personalização, flexibilidade, facilidade e conforto.  

Antes da popularização da internet, para assistir a um filme era preciso se 

deslocar até um cinema ou locadora; para assistir ao próximo episódio de uma série 

de TV, era sempre preciso esperar uma semana. Atualmente, com serviços de 

streaming, o usuário pode facilmente acessar conteúdos de diferentes gêneros e 

formatos, como “vídeos caseiros e amadores, vídeos publicitários, curtas e longas 

metragens, vinhetas, traillers de filmes, videoclipes, fragmentos de programas 

televisivos, programas específicos para WebTV’s” (ZANETTI, 2013, p. 71) em tempo 

real, nos horários e no ritmo que desejar (de forma pausada ou binge watch20), sem 

intervalos comerciais e sem ocupar espaço de armazenamento no computador, tablet 

ou celular do usuário, graças ao armazenamento em nuvem21.  

Filmes, séries, novelas, desenhos animados e outros materiais audiovisuais 

“não estão mais apenas nos cinemas ou salas de estar, mas também em nossos 

dispositivos, transmitindo conteúdo para nós onde e quando quisermos - isto é, se a 

conexão é boa e você tiver acesso tanto à Internet quanto aos dispositivos.” (SCOTT; 

DARGIS, 2018. Tradução própria22).  

Os sites de streaming dividem-se entre pagos e gratuitos. Netflix, Crackle, Hulu, 

Amazon Prime Video, Google Play, iTunes Store, HBO Go e Telecine Play são pagos 

(há plataformas nas quais paga-se uma assinatura mensal e outras em que se paga 

                                                           
19 Na tradução para o português, “transmissão contínua”. Os sites de streaming utilizam a internet para 
transmitir ininterruptamente conteúdos de áudio e vídeo. 
20 Expressão que refere-se ao ato de assistir várias horas seguidas e/ou vários episódios de um 
programa/série. Em português, uma expressão de semelhante significado é o termo “maratonar”. 
21 Serviço de armazenamento de dados realizado por um provedor externo com alta capacidade. Assim 
como os sites de streaming, o conteúdo salvo na nuvem não fica armazenado no dispositivo do usuário 
e pode ser acessado a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que o dispositivo esteja 
conectado a uma rede de internet.  
22 Texto original: Movies are no longer only in theaters or living rooms, but also on our devices, streaming 
at us wherever and whenever we want them — that is, if the connection is good and you have access 
both to the Internet and to devices. 
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para alugar um produto específico), e disponibilizam um catálogo composto por séries, 

filmes e documentários organizados por gênero. Em geral, o conteúdo disponível é 

produzido por grandes estúdios, contam com orçamentos milionários e a presença de 

celebridades no elenco. Algumas dessas plataformas também tem investido 

substancialmente na produção de conteúdos originais, como a Netflix, por exemplo, 

que em 2017 foi citada como a líder na produção de séries no mundo23.  

É importante salientar que os conteúdos audiovisuais seriados ficcionais nesse 

caso, são séries para web, um conceito diferente de websérie, pois seguem o formato 

tradicional, no entanto estão aportadas na web, ou seja, diferem apenas na mídia a 

qual estão disponíveis.  

Há casos em que séries para web migram para a televisão, como por exemplo 

House of Cards, produção americana da Netflix lançada em 2013, que em março de 

2017 passou a ser exibida no Paramount, canal fechado de televisão. Isso mostra que 

os meios de comunicação tradicionais estão incorporando as novas mídias para 

manter a audiência. 

Já dentre os sites de streaming gratuitos destacam-se o YouTube, Vimeo, 

Libreflix e Twitch TV. Diferente dos sites de streaming pagos, essas plataformas 

permitem que os usuários publiquem seus próprios vídeos e ainda funcionam como 

redes sociais, permitindo interação entre os usuários a partir de comentários e 

curtidas. Por esse motivo, neles podemos encontrar, principalmente, vídeos curtos 

como tutoriais, vlogs, videoclipes, curtas-metragens, entrevistas, webséries e até 

transmissões ao vivo.   

Sendo assim, destaca-se um segundo ponto importante: os sites de streaming 

gratuitos promovem uma nova forma do público se relacionar com o meio audiovisual, 

pois agora é possível ter acesso fácil e rápido ao conteúdo e também criá-lo, mesmo  

sem muitos recursos para a produção.  

O YouTube descreve bem essa mudança de criação e consumo de conteúdo 

em seus valores, onde explicita que “as pessoas devam ser capazes de se expressar 

livremente, compartilhar opiniões, promover o diálogo aberto, e que a liberdade 

criativa propicia o surgimento de novas vozes, formatos e possibilidades.”24. Jenkins 

                                                           
23 Ranking “Os dez maiores produtores de séries em 2016” divulgado pela revista Meio e Mensagem 
em janeiro de 2017. A lista completa pode ser consultada em:   
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/01/09/os-dez-maiores-produtores-de-series-
em-2016.html 
24 Disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/ 
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define que essa  

 
revolução criativa alcançou o auge, até agora, com a web. O processo de 
criação é muito mais divertido e significativo se você puder compartilhar sua 
criação com outros, e a web, desenvolvida para fins de cooperação dentro da 
comunidade científica, fornece uma infraestrutura para o compartilhamento 
das coisas (2009, p. 201) 
 

Esses fatores possibilitaram que um novo formato audiovisual fosse 

desenvolvido para se adaptar às novas plataformas, ao novo público e seus novos 

anseios: as webséries.  

O formato das webséries tem relação direta com o público que utiliza internet, 

e apesar de ser um conceito recente e ainda pouco estudado, já é possível perceber 

algumas características marcantes analisando alguns conteúdos já produzidos como 

Lado Nix, ApocalipZe, conteúdos de entretenimento independentes; assim como 

produções realizadas sob a perspectiva transmidiática em séries como The Walking 

Dead e novelas como Totalmente Demais25 e Haja Coração26, assim como para 

material publicitário, como no caso do Canal da BOA27. 

De acordo com Zanetti (2013), geralmente são narrativas ficcionais, com 

conteúdo enxuto, divididas em episódios de curta duração, com apenas uma 

temporada e que, diferente das séries de TV, não são um gênero de massa, mas sim 

destinadas a públicos específicos, seguindo a nova tendência de personalização e 

segmentação de conteúdo.  

São disponibilizadas exclusivamente na internet e oferecem ao espectador um 

formato que está diretamente ligado ao perfil do público atual, adaptado a realizar mais 

de uma tarefa ao mesmo tempo (por exemplo, o double screen), à alta velocidade, ao 

grande número de informações e que se concentra num assunto específico por tempo 

reduzido.  

Os assuntos tratados geralmente são contemporâneos e trazem elementos 

comuns à própria web, como uso de webcam, selfies, emojis, entre outros. Além disso, 

muitas webséries possuem site próprio e/ou página em alguma rede social como 

Facebook ou Instagram, onde disponibilizam conteúdo exclusivo como fotos e making 

of, deixando claro que há um intuito de promover interatividade com o público. 

                                                           
25 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/totalmente-
demais.htm 
26 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/haja-coracao.htm 
27 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC_AVmDdxvRukqXRlmbobGvw 
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Algumas apresentam ainda um maior grau de interação, permitindo ao espectador 

decidir os próximos eventos da série.  

Figueiredo e Lins defendem que a interatividade é o principal elemento para 

classificar uma produção audiovisual como websérie, e que esta só é possível através 

só é possível através da “atuação do usuário na construção da narrativa” (2015, p. 

217), pois, geralmente, as webséries “seguem o mesmo padrão narrativo das séries 

tradicionais. (...) O que as difere das séries tradicionais via de regra é o suporte.” 

(2015, p. 217). Sendo assim, de acordo com os autores, o fato de estar aportado em 

um suporte diferente não caracteriza uma produção como websérie, isso porque os 

produtos audiovisuais tendem a   

 

explorar cada vez mais as potencialidades das mídias digitais não apenas 
aportando produtos, mas abrindo espaço para interações bastante ricas - tanto 
para o produtor quanto para o espectador - que tendem a envolver mais o 
público, permitindo que ele se envolva na construção da narrativa através da 
possibilidade de seguir diferentes mapas. (2015, p. 222) 

 

Em contrapartida, Zanetti defende o conceito de remediação ou de “retorno ao 

idêntico”, pelo qual aspectos de produções antigas são incorporados à produção 

novas para deixar o espectador mais confortável e engajado. Além disso, a autora 

argumenta que, apesar de recorrer a estratégias de construção narrativa familiares à 

televisão, as webséries são produções novas, fruto de uma migração do audiovisual, 

e que se diferenciam de outras produções audiovisuais pois o conteúdo criado no 

computador conectado à internet é 

 

próprio e distinto das mídias anteriores, como é o caso das webséries - muito 
embora, como pressupõe os processos de remediação, aspectos das mídias 
tradicionais sejam incorporados. Ainda que o suporte de veiculação desse tipo 
de conteúdo seja a Web, sendo acessível através de uma interface gráfica, 
trata-se de uma obra elaborada para ser assistida numa tela, mesmo que de 
forma “não massiva”, e não atrelada a uma programação contínua, como 
estabelece a TV. (2013, p. 75) 

 

  Dentro da perspectiva apresentada pela autora, as webséries surgem como um 

formato novo, aportado em uma nova mídia, em geral destinado a um público 

específico e que trata de temas contemporâneos. E por isso, a interatividade a partir 

da criação de diferentes mapas não é um elemento determinante para caracterizar 

esse tipo de material. 
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Jenkins, por sua vez, acredita que o conceito de interação tenha um significado 

diferente do conceito de participação, sendo que o primeiro está mais relacionado à 

ideia de uma ação controlada, e explica que  

 

a web tem se tornado um local de participação do consumidor, que inclui 
muitas maneiras não autorizadas e não previstas de relação com o conteúdo 
de mídia. (...) Permitir aos consumidores interagir com as mídias sob 
circunstâncias controladas é uma coisa; permitir que participem na produção e 
distribuição de bens culturais – seguindo as próprias regras – é totalmente 
outra. (2009, p. 198) 

 

 A partir dessa perspectiva, é possível observar que a interação pode se dar de 

diferentes formas, mas seja qual for a maneira em que ocorre, é sempre de forma 

contida - tanto na ideia de criação de diferentes mapas defendida por Figueiredo e 

Lins, quanto na visão de conteúdo próprio trazida por Zanetti, os elementos são pré-

determinados pelo criador do conteúdo, independente da quantidade de opções 

oferecidas para o espectador escolher. 

 

3.3 A democratização das produções audiovisuais e a expansão das webséries 

 

Produzir audiovisual sempre foi uma atividade muito complexa e custosa. Para 

que se realize uma produção são necessárias várias etapas, as quais perpassam por 

diversas técnicas e recursos que demandam altos custos. Tais etapas se dividem em 

três grupos: pré-produção, produção e pós-produção. Estas se tratam desde a ideia 

de roteiro, escolha de locações e atores, logísticas de alimentação e acomodação, 

captação de imagens até edição, finalização e distribuição. 

Para que se realizem todas as atividades que demandam uma produção, é 

necessária uma grande movimentação de pessoal e equipamentos, por estes motivos 

até pouco tempo as produções se concentravam em apenas grandes estúdios e 

investidores, qualquer produção, por mais simples que fosse, demandava 

investimentos milionários. 

Hollywood, por exemplo, é conhecida pelo grande giro de capital que 

movimenta em suas produções realizadas por grandes estúdios, como 20th Century 

Fox Film Corporation, Paramount Pictures, Warner Bros. Entertainment. Os 

investimentos e lucros chegam a bilhões de dólares e o monopólio de produções 
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tradicionais ao eixo América do Norte-Europa é reflexo do alto custo para realizações 

cinematográficas. 

No entanto, a revolução tecnológica e a chegada das novas mídias com o 

advento da internet, proporcionaram uma democratização dos meios de produção e 

distribuição. Câmeras compactas de baixo custo e a livre possibilidade de divulgação 

na rede promovem uma avalanche de produções independentes. 

O Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro das décadas de 1960 e 

1970, só foi possível pela facilidade de produção proporcionada pelas novas 

tecnologias. A clássica frase de Glauber Rocha "uma câmera na mão e uma ideia na 

cabeça", ilustra exatamente que a facilidade de manusear e obter uma câmera tornou 

mais fácil se aventurar no mundo da produção audiovisual. Conforme pontuado por 

Jenkins,  

 
o surgimento dos meios de comunicação de massa modernos decretou o fim 
de importantes tradições culturais que floresceram nos EUA do século 20, o 
momento atual de transformação midiática está reafirmando o direito que as 
pessoas comuns têm de contribuir ativamente com sua cultura. (2009, p. 197) 

 

A distribuição destas produções, que também demandava largos custos com 

escolha das salas de cinema, bilheteria, logística, venda de DVD’s entre outros 

fatores, agora se torna facilitada. Com a web como plataforma, as redes de streaming, 

como YouTube, Vimeo ou até mesmo a Libreflix - plataforma de streaming brasileira 

voltada para produções independentes que garante um espaço para divulgação e 

acesso de materiais audiovisuais gratuitamente. 

Lado Nix e ApocalipZe, por exemplo, são webséries brasileiras desenvolvidas 

por produtoras de vídeo de pequeno/médio porte e que tiveram investimentos 

significativos na produção (considerando que são webséries), porém foram 

distribuídas em plataformas de streaming gratuitas. 

Por essas razões, as webséries tem mostrado importância, visto que são uma 

ferramenta de entretenimento moderna e acessível. De acordo Swinburn e Fabb 

(2017), na Austrália a produção das mesmas apresentou grande crescimento nos 

últimos anos, superando inclusive a produção para TV  

 

de apenas 107 episódios em 2012 para 3.248 em 2016. Ao mesmo tempo, a 
quantidade de programas de TV transmitidos caiu de 632 para 497, enquanto 
a quantidade de documentários de TV caiu de 566 para 444. Esta explosão na 
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web está promovendo uma plataforma muito mais democrática do que a 
televisão ou o cinema. (Tradução própria28)  

 

Tamanho é o crescimento desse novo segmento audiovisual, que já existem 

premiações internacionais criadas para avaliar as produções, como o The Webby 

Awards (conhecido como o Oscar da Internet), The Streamy Awards (prêmio para as 

melhores produções de vídeo online originais), LAWebFest (Los Angeles Web Series 

Festival, que também premia produções independentes distribuídas online). Outras 

premiações que antes eram apenas para TV também estão começando a reconhecer 

o material produzido para web e agora possuem categorias para vídeos online, como 

o Emmy e o AACTA Awards.  

Em razão de tamanho crescimento e reconhecimento das webséries dentro do 

audiovisual, o formato passou a ser amplamente utilizado na publicidade, onde, 

através técnica de storytelling, é criada uma narrativa ficcional para captar a atenção 

do público de forma mais eficaz e criar uma imagem positiva relacionada a uma marca. 

 

3.4 Narrativas transmidiáticas 

 

Fruto dos avanços tecnológicos, as novas mídias, em especial as digitais, 

trouxeram inúmeras possibilidades de veiculação ainda inexploradas, e os setores 

ligados à entretenimento, audiovisual e publicidade passaram a utilizá-las para contar 

histórias de maneira transmidiática, ou seja, utilizando as potencialidades de cada 

mídia para divulgar partes de uma história, cada uma proporcionando uma experiência 

distinta. Jenkins define as narrativas transmídias como uma história que  

 
desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto 
contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de 
narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma 
história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à 
franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para 
gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de 
acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por meio de diversas 
mídias sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais consumo. 
(2009, p. 141-142) 
 

 

                                                           
28 Texto original: from just 107 episodes in 2012 to 3,248 in 2016. At the same time, the amount of TV 
drama broadcast fell from 632 hours to 497, while the quantity of TV documentaries being made dropped 
from 566 hours to 444. This explosion in web series is fostering a far more democratic platform than TV 
or cinema. 
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O transmídia possibilita que um enredo se desdobre em diversas mídias 

diferentes de forma independente e complementar ao mesmo tempo, sem que um 

meio torne inviável o entendimento do outro e juntos tornem-se um material mais 

completo. O formato das webséries, por sua vez, se relaciona de maneira efetiva com 

as possibilidades trazidas pelas narrativas transmidiáticas, pois, conforme exposto 

anteriormente, seu formato curto proporciona maior dinamicidade, portanto, pode ser 

utilizado para complementar o enredo de produções audiovisuais elaboradas para 

mídia tradicional.  

 

 
(Figura 4) Ilustração de como as narrativas transmidiáticas unem diferentes mídias de forma 
complementar para gerar um produto final completo.29 

 

Em grande parte, o sucesso das narrativas transmidiáticas está baseado no 

fato de que, na atualidade, com  

 
as mídias pós-massivas, comunicar não é mais um processo linear, a 
sinuosidade em informar e transmitir é definitiva na cibercultura. As 
plataformas de comunicação não são mais totalitárias, elas precisam convergir 
para alcançar e atender o público em grande escala. (GUEDES, 2016, p. 61) 

 

As mídias tradicionais precisaram se adaptar às novidades midiáticas para 

preservar a audiência, que, conforme discutido no capítulo anterior, está cada vez 

mais segmentada e dispersa. Por isso, algumas séries e novelas passaram a utilizar 

as webséries como forma não apenas de marcar presença no meio digital, mas 

também como estratégia transmídia. 

A série de TV americana The Walking Dead, produzida pela AMC, foi lançada 

em outubro de 2010 e, entre 2011 e 2013, lançou webséries durante o período de 

hiato entre uma temporada e outra. Cada um dos “webisodes”, como foram 

                                                           
29 Disponível em: https://www.midiatismo.com.br/vamos-entender-a-diferenca-entre-crossmedia-e-
transmidia-cirandablogs 
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denominadas as produções, tinha seu foco na história de um dos personagens 

coadjuvantes da série, e eram  

 

mini-episódios, de tramas dentro do universo ficcional da série de TV, 
produzidos e disponibilizados no site da própria AMC. O primeiro webisode, 
intitulado "Torn Apart", foi disponibilizado online dias antes da estreia da 
segunda temporada da série, em outubro de 2011, o segundo webisode, "Cold 
Storage", foi lançado em outubro de 2012 também dias antes da estreia da 
terceira temporada da série. O terceiro webisode, "The Oath", foi lançado em 
outubro de 2013, antes da estreia da quarta temporada do seriado. (GUEDES, 
2016, p. 65) 

 

Os enredos transmidiáticos proporcionam outros pontos de vista de uma 

mesma história, a experiência completa envolve o consumo de todas essas vertentes 

da mesma história, no entanto, o consumo de um ou outro ponto abordado não 

prejudica o entendimento, é assim nas webséries de The Walking Dead. 

Além das séries de TV, novelas brasileiras também têm feito uso das webséries 

como ferramenta para criação de uma narrativa transmidiática, como por exemplo em 

Totalmente Demais (2015) e Haja Coração (2016), nas quais a intenção era 

complementar o enredo da trama, transmitido na televisão pela Rede Globo. Em 

ambos os casos, as webséries foram disponibilizadas pela plataforma de streaming 

da emissora (Globo Play). 

Em Totalmente Demais, a websérie continha dez episódios, cada um com 

duração entre 16 a 18 minutos, e estabelecia um lapso temporal com acontecimentos 

que se passavam um ano antes da trama principal, de forma complementar, ou seja, 

sem prejudicar aqueles que acompanhassem a narrativa apenas na TV aberta.  

Já em Haja Coração, a websérie lançada contava a história de Teodora (Grace 

Gianoukas), uma personagem que supostamente havia morrido no enredo principal, 

no qual sofre um acidente de helicóptero e antes de retornar para a trama fica presa 

em uma ilha. Na produção destinada para a web, portanto, foi abordado o recorte 

temporal no qual a personagem está presa na ilha, tema que atraiu a atenção do 

público “para fora” da mídia tradicional.  

Esses casos deixam claro como as narrativas transmidiáticas - no caso de 

novelas e séries, quando trabalhadas da maneira adequada - contribuem para 

complementar de forma positiva o enredo principal com conteúdo próprio e relevante, 

mesmo que possuam curta duração e sejam destinado a um público mais 

segmentado, ou seja, atraiam menor audiência. 
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3.5 Webséries na publicidade - O exemplo da Antártica e do Canal da BOA 

 

As marcas de cerveja brasileiras passaram muitos anos explorando a imagem 

feminina de maneira sexista para vender seus produtos, pois tinham seu foco apenas 

no público masculino.  

Entretanto, devido à maior concorrência com marcas internacionais e a 

ascensão do segmento de cervejas artesanais, o consumidor tornou-se mais seletivo, 

crítico e não aceita mais representações preconceituosas e estereotipadas, conforme 

exposto por Salado (2017), que ressalta que, no caso das campanhas de cerveja é 

importante inserir a figura feminina “como uma consumidora e não como um objeto” e 

que “é fundamental que as marcas deixem de segregar os produtos de acordo com o 

gênero do consumidor, uma movimentação alinhada com a tendência de gender 

blurring30 que rejeita os estereótipos do que foi feito “para mulher” ou “para homem”.  

 

 
(Figura 5) Campanha da Antártica com a atriz Juliana Paes, 2004. A peça publicitária reforça 
estereótipos ao explorar a imagem feminina de forma sexista.31 

 

Essa mudança de postura por parte do público gerou nas marcas a 

necessidade de iniciar um processo de reposicionamento de imagem. Uma das 

marcas de cerveja nacionais que está passando por essa fase de reposicionamento é 

                                                           
30 Conceito que defende que a fluidez de gêneros e a neutralidade entre os mesmos, como no caso da 

androginia. Também defende o abandono dos estereótipos de gênero.   
31 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/552816922989297736/?lp=true 
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a Antártica, e, até agora, tem sabido fazer isso com maestria. Uma das formas de 

apresentar sua nova imagem ao público foi a partir da criação de uma campanha 

publicitária que se baseou, em grande parte, na produção de webséries, lançadas no 

canal da marca no YouTube - o Canal da BOA.  

 

 

(Figura 6) Peça de divulgação do Canal da BOA e da websérie “Na Lata”, 2017, que foi utilizada como 
ferramenta na narrativa transmidiática para divulgação do “Bloco na lata”, evento promovido pela 
Antártica no carnaval do Rio de Janeiro em 2017. A Antártica investiu numa campanha de 
reposicionamento que retratasse de forma mais divertida e autêntica o espírito carioca.32 

 

“No Gogó” contou com divulgação na TV, direcionando o telespectador para o 

canal do YouTube; nas redes sociais da marca (Instagram, Facebook, Twitter33), nas 

quais buscava interação com os internautas; e na plataforma de streaming de músicas 

Spotify34, onde foi disponibilizada uma playlist que inclui a música gravada pelo ator 

Thiago Martins para a websérie.  

Para garantir ainda mais interatividade com o público, foram disponibilizadas 

cenas extras, making of e, além disso, a Antártica realizou um evento (que foi 

divulgado com auxílio da websérie) para comemorar o centenário do samba, que 

contou com atrações musicais, gastronomia, aula de dança, rodas de conversa e uma 

exposição de capas de álbuns de samba históricos.   

                                                           
32 Disponível em: https://publicidadeecerveja.com/2017/02/22/antarctica-apresenta-bloco-na-lata-e-
homenageia-quem-faz-coisa-boa-no-carnaval/ 
33 Perfis do Instagram, Facebook e Twitter respectivamente, disponíveis em: 
https://www.instagram.com/antarcticaBOA/, https://www.facebook.com/Antarctica e 
https://twitter.com/antarctica 
34 Disponível em: https://open.spotify.com/user/antarcticabr 
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Através do storytelling, a campanha buscou associar à marca valores 

importantes e ressaltar características que a definem, como por exemplo, o espírito 

carioca. Podemos notar em todas as temporadas a predominância das cores azul e 

amarela (que compõe a marca) a presença de elementos característicos do Rio de 

Janeiro como a praia, o samba e o botequim, o humor e o product placement35 da 

cerveja.  

Graças ao sucesso obtido, foram desdobradas outras temporadas, que 

adicionaram mais personagens ao universo já criado e se relacionam com os eventos 

promovidos pela marca, como “Na Lata”, lançada para o carnaval de 2017, e que 

também tinha como objetivo divulgar o Bloco da Boa (bloco de carnaval do Rio de 

Janeiro); “Na Fogueira”, em junho de 2017, época das festas de São João, quando a 

Antártica realizou um casamento coletivo para 100 casais, também no Rio de Janeiro. 

Outras webséries não relacionadas a eventos também foram lançadas, como “Na 

Pressão” e mais recentemente, “Quase Numa BOA”, sendo esta última focada 

principalmente no humor, através da atuação dos comediantes como Rafael Portugal 

e Eduardo Sterblitch.   

 

 

(Figura 7) Captura de tela da página do YouTube do Canal da BOA, onde são disponibilizados os 

episódios das diversas temporadas. 

                                                           
35 Inserção de um produto e/ou marca em materiais fotográficos ou audiovisuais. Em geral, ocorre de 
forma discreta, por exemplo, quando um personagem manuseia um produto e a marca fica exposta. 
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4 BIG DATA: DIÁRIO DE PRODUÇÃO 

 

4.1 Sinopses 

 

4.1.1 Big data  

 

Ícaro é um jovem solitário que trabalha como porteiro de uma empresa de coleta e 

análise de dados. Ele tem contato principalmente com seus gadgets e a todo momento 

está cercado por anúncios publicitários que parecem ter sido feitos sob medida para 

ele. Uma noite, ele começa a sonhar que um homem o persegue e na vida real, 

também passa a se sentir perseguido, dessa vez por uma entidade inumana, que 

parece estar ciente de todos os aspectos de sua vida. 

 

Referências: 1984, Videodrome, Black Mirror, Big Data 

 

4.1.2 Try me! 

 

Pedro e Alice são um jovem casal que está sempre em busca de novas experiências 

e sensações - seja uma nova boate ou restaurante, uma viagem, um esporte radical, 

eles estão sempre em busca de novidades emocionantes. Porém, quando Alice 

descobre que está grávida eles se sentem frustrados por terem que abandonar a vida 

de aventuras e emoções para adquirir responsabilidades de pais. Mas a chegada do 

novo membro da família vai mostrar que há outras maneiras de se divertir. 

 

Referências: Felicidade paradoxal, Peter Pan, Vida para o consumo 

 

4.1.3 Casta 

 

Roberto é um digital influencer que se tornou famoso por seu estilo de vida fitness e 

por sua beleza. Júlia é uma jornalista que está sempre apressada, é viciada em junk 

food e tecnologia. Um dia, os dois se conhecem por meio de um aplicativo de 

relacionamentos e começam a se gostar, mas os estilos de vida tão diferentes podem 

ser um obstáculo grande demais para ser superado.  
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Referências: Felicidade paradoxal, Vida para o consumo, Romeu e Julieta 

 

4.1.4 Obsoleta  

 

Clarisse possui um ótimo emprego em uma agência de publicidade. Um dia, ela 

percebe que seu celular comprado há seis meses não está mais atualizando e que 

precisa comprar um novo. Ela encomenda um novo celular pela internet, mas devido 

à uma crise nos transportes, o novo aparelho demora mais que o esperado para 

chegar. Nesse meio tempo, ela deixa de acompanhar as notícias, o conteúdo dos sites 

de streaming e as redes sociais com a mesma frequência de antes, e por ficar 

desatualizada, é demitida. A partir daí as consequências vêm como uma bola de neve 

e ela se vê cada vez mais incapaz de voltar ao convívio social.   

 

Referências: Vida para o consumo, Black Mirror, A sociedade de consumo, Fahrenheit 

451 

 

4.2 Pré Produção 

 

Na primeira reunião para definição do roteiro, dois dos primeiros elementos 

pensados foram o protagonista e a ambientação do episódio, responsáveis 

principalmente por criar o tom correto para abordagem do assunto trabalhado - a 

relação entre publicidade e consumo influenciando na vida de um indivíduo.  

 No decorrer da produção, refletimos a respeito dos assuntos discutidos e 

decidimos o nome do episódio e da websérie. Escolhemos “Big Data” para intitular o 

episódio piloto pois, é através desse sistema de coleta de dados que a publicidade 

tem adquirido informações cada vez mais pessoais sobre um indivíduo para direcionar 

anúncios e campanhas, o que, de certa forma, interfere na privacidade e no livre 

arbítrio do mesmo, conforme discutido no capítulo anterior. 

 Já para a websérie, escolhemos o nome “Átimo”, que significa “momento, 

instante”. Esse nome foi escolhido pelo fato de que todos os episódios pensados têm 

em comum o elemento do tempo presente - o agora, o instantâneo, o efêmero – que 

traz a sensação de rapidez e ansiedade, tão frequente na sociedade contemporânea, 

assim como no comportamento e percepção de mundo de seus membros. Ao mesmo 

tempo, traz à tona a perspectiva trazida por Bauman (2008) de “tempo pontilista, 
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fragmentado, ou mesmo pulverizado, numa multiplicidade de ‘instantes eternos’” (p. 

46). 

 Por fim, decidimos que a produção seria disponibilizada num site de streaming 

gratuito (YouTube, Vimeo ou Libreflix). Além disso, ao analisar algumas webséries e 

perceber que a grande maioria possui perfis em redes sociais para interagir com o 

público, optamos por também incluir – caso a websérie fosse completamente 

produzida – a criação de um perfil no Facebook para compartilhamento de conteúdo 

referente à mesma. 

 

4.2.1 Personagens   

 

A princípio não definimos se o protagonista seria do sexo masculino ou 

feminino, apenas que seria jovem (entre 22 e 27 anos), muito ligado à tecnologia, 

interessado em seguir tendências, introspectivo e aparentemente solitário, tendo seus 

gadgets como principal companhia muitas vezes.  

Para nomear o protagonista, pesquisamos um nome que se relacionasse com 

a própria personalidade do mesmo, alguém que segue instruções, segue tendências 

trazidas pela publicidade muitas vezes sem pensar e participa ativamente de redes 

sociais. Por isso, optamos por Ícaro, nome de origem grega cujo significado é 

“seguidor” e que segue seus objetivos tão cegamente que muitas vezes não analisa 

previamente as consequências que suas ações podem acarretar.  

O personagem realmente ganhou vida quando finalmente escolhemos o ator, 

Itamar, que nos ajudou em grande parte a definir outros pontos importantes da 

personalidade do protagonista. Achamos mais conveniente abraçar suas 

características estilísticas para compor o personagem, trazendo uma naturalidade 

maior durante a gravação das cenas. 

Em relação ao personagem que aparece perseguindo Ícaro em seus sonhos 

foi definida como característica principal o mistério que o cerca. Por isso foi idealizado 

um indivíduo misterioso e que fizesse um contraponto ao estilo do protagonista, ou 

seja, que não seguisse as tendências de moda nem revelasse muito a respeito de si 

mesmo, suas emoções e intenções. Dessa forma, é possível também criar a dúvida 

no espectador a respeito da existência desse personagem. 
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Já o personagem que seria o (ex) namorado do protagonista foi pensado como 

alguém que está mais em sintonia com o estilo do mesmo, para mostrar que estão 

dentro do mesmo universo/realidade. 

Por último, a personagem da foto que Ícaro recebe em seu último sonho. 

Optamos por uma mulher por dois motivos: o primeiro, foi quebrar essa dominação 

predominantemente masculina em todo episódio. Apesar de não possuir falas ou 

sequer aparecer presencialmente, a garota da foto possui um papel importante e 

decisivo para o protagonista. O segundo motivo foi usá-la como um easter egg, 

trazendo-a em outro episódio da série com um papel mais ativo e trazendo novamente 

ao espectador a dúvida a respeito dos sonhos de Ícaro: são realmente sonhos? O que 

realmente ocorreu às 17h30? 

No total, contando com os figurantes, foram utilizadas oito pessoas para 

compor o episódio, sendo que todos os Termos de Autorização de Uso de Imagem 

estão presentes nos Anexos. 

 

4.2.2 Cenários 

 

Em relação à ambientação, pensamos primeiro macroscopicamente: em que 

cidade o protagonista viveria? Seria uma cidade real ou imaginária? Optamos por criar 

uma estética de cidade mais moderna e organizada, conforme as referências 

observadas em Black Mirror (REISZ, 2014) em episódios como Hang the DJ e 

Nosedive. A cidade não teria nome e seria “montada” misturando cenas de Goiânia e 

Brasília, sendo esta última para gravações no metrô. 

Já para a casa do personagem, pensamos em um ambiente pequeno, de 

estética sóbria, clean, não ostentatória, onde os gadgets teriam maior destaque, 

seguindo a tendência dos cenários mais futuristas, que consideram um futuro mais 

asséptico e organizado. Para dar essa sensação de um local moderno, trazida 

principalmente nos episódios de Black Mirror, optamos por incluir ações 

“independentes” realizadas pela casa em si, como ligar luzes e TV automaticamente. 

Além disso, pensamos em criar uma chamativa “mesa de carregamento” utilizando 

uma mesa de luz para simular um local para carregar a bateria de gadgets, como o 

celular. 

Definimos que Ícaro seria recepcionado e despertado por sua televisão - 

referência trazida pelo filme Videodrome (CRONENBERG, 1983), no qual o 
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protagonista, Max, acorda todos os dias com sua secretária passando informações na 

Civic TV. A televisão exerceria papel transmidiático, uma vez que transmite 

mensagens publicitárias em forma de comerciais direcionados àquele indivíduo, 

especificamente; destinados a suprir suas necessidades e desejos sempre que se 

mostram, mesmo sem que ele os manifeste, antecipando-os.   

Para dar um ar mais pessoal e acrescentar referências, selecionamos alguns 

objetos como o livro Hell Paris - 75016, de Lolita Pille, que retrata uma personagem 

fortemente ligada a questões de consumo, e pôsteres de festivais, sinalizando a 

tendência do consumo de sensações. 

Já para o trabalho do protagonista, pensamos em uma guarita grande, que 

possibilitasse uma boa visibilidade tanto na gravação de cenas internas quanto 

externas. As cenas de transição em que o personagem faz o caminho para o trabalho 

(externas), também foram pensadas de forma que fosse criada uma estética de 

beleza, limpeza, organização, que contrastaria com a dos sonhos, onde seriam 

apresentados locais mais desorganizados e abandonados.   

Para as cenas de flashback, em um primeiro momento considerou-se a 

possibilidade de filmar na casa de Ícaro, porém, a ideia foi reconsiderada, e foi 

decidido que a cena seria gravada num local que parecesse romântico, para deixar 

claro que ele e o outro personagem são um casal e estão em um encontro. Dessa 

maneira, o espectador não terá dúvidas a respeito do tipo de relação nem da situação 

que está sendo retratada. 

No total, as gravações foram feitas em três cidades (Goiânia, Brasília e 

Anápolis), em oito locais diferentes, sendo que os Termos de Autorização de Uso de 

Imagem de Imóvel/Estabelecimento Comercial estão presentes nos Anexos. 

 

4.3 Produção 

 

4.3.1 Primeiro dia de gravação - Terceiro sonho 

 

A cena final foi gravada no Setor Sul, num estúdio de fotografia que possui uma 

área que aparenta antiga, desorganizada e mais escura, para contrastar com as cenas 

que compõem “o mundo real” onde a organização, o tom asséptico e o minimalismo 

imperam.  
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Como o diálogo da cena é muito curto, optamos por utilizar cores no figurino 

que transparecessem seu humor e o papel que representam naquele espaço. Para o 

protagonista, optamos por uma camisa lisa, sem interferências de logos ou estampas, 

na cor amarela, que de acordo com Heller (2000) é uma cor de advertência, e também 

simboliza ambiguidade, instabilidade, otimismo e iluminação/inteligência.  

Já para o outro personagem, optamos pelo cinza por ser “a cor da teoria” e 

também uma cor que não evoca um sentimento específico - é vago e sem caráter, não 

se sabe se é bom ou mau; passa a impressão de algo secreto, misterioso.  

 

4.3.2 Segundo dia de gravação - Casa de Ícaro 

 

A casa do protagonista foi ambientada em um apartamento do Setor Bueno, 

cuja sala e cozinha são integradas. Esse espaço aberto facilitou a gravação das 

cenas, tornando possível que a TV tivesse maior destaque a todo momento, como na 

casa de Winston em 1984. 

Foi utilizada uma lente angular de 17mm para captar o apartamento inteiro do 

protagonista em apenas um plano: pode-se ver a porta de entrada da casa, a cozinha, 

sofá e televisão, com exceção apenas do banheiro.  

Os closes foram todos feitos com a teleobjetiva de 85mm, garantindo não só a 

proximidade do objeto em questão, mas também uma boa claridade, por se tratar de 

uma objetiva com uma grande abertura f/1.8. 

O local era muito escuro, por isso, foi necessário utilizar uma placa de luz de 

LED e luzes fluorescentes, simulando as luzes da casa, e, como não seria possível 

utilizar a locação pela manhã, utilizamos um refletor halógeno, com uma lâmpada 

incandescente de 1000w, que possui uma cor amarela e é muito forte, dando a 

impressão de que a luz sol estaria entrando pela janela.  

Optamos por não incluir um quarto para dar a impressão de que o personagem 

mora em um local pequeno, sem “direito a espaço” e também sozinho, apenas com a 

companhia de seus gadgets, que induzem a suas ações e ditam o ritmo de seu dia-a-

dia. Há inclusive poucos objetos em cena para não desviar a atenção e dar mais 

destaque à TV e ao celular, que é carregado em uma mesa de luz. 

A primeira roupa utilizada, que ele irá estar vestindo no primeiro sonho, é uma 

combinação das cores vermelha e preta, que remete ao perigo e ao proibido (Heller, 

2000), pois a princípio ele sente medo do homem que o persegue. 
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As propagandas foram editadas para mostrar que o big data tem informações 

bastante pessoais sobre o personagem e direciona as mensagens de forma 

extremamente personalizada, como se ele estivesse sendo espionado. Além dos 

comerciais, é exibido o segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror 

(REISZ, 2011), intitulado The entire history of you, fazendo referência à forma como o 

indivíduo se relaciona a tecnologia, que apesar de ser um tema secundário está 

fortemente ligado à maneira como o big data adquire informações.  

Quando Ícaro começa a se sentir incomodado com os anúncios, ele desliga a 

TV. Essa cena, apesar de não ter falas, faz uma alusão à cena do filme 1984 

(RADFORD, 1984), na qual o personagem O’brien conversa com Winston em seu 

escritório e desliga a TV. Winston fica perplexo e O’brien explica: “Nos é permitido 

esse privilégio”. Ou seja, ficar sem a “supervisão” da TV, sozinho com seus próprios 

pensamentos e em sua privacidade é considerado um privilégio num mundo dominado 

pelas telas.  

Na última cena interna da casa, que ocorre logo após o último sonho do 

protagonista, ele sai com uma camisa na cor branca, por ser a cor do princípio e da 

ressurreição, e também do desconhecido, da leveza e da clareza (Heller, 2000). 

Escolhemos essa cor por considerar que após os acontecimentos prévios, Ícaro passa 

a adotar uma nova atitude e vai em busca de algo que não se sabe se irá ou não 

acontecer, se foi sonho ou realidade.  

 

4.3.3 Terceiro dia de gravação - Flashback; Primeiro e segundo sonhos; Cenas 

do cereal e do banheiro 

 

Optamos por filmar as cenas do banheiro em outro local, pois o banheiro do 

apartamento onde foram gravadas as cenas da casa de Ícaro era muito pequeno, e, 

por isso, foi escolhido um banheiro que possuía mais espaço e possibilitava filmar de 

um ângulo melhor, captando Ícaro e seu reflexo no espelho sobre a pia.  

Para essa cena, foi utilizada uma lente grande angular de 35mm e f/1.4, 

proporcionando um bonito desfoque, leve distorção nos cantos da imagem e um 

enquadramento em plano médio próximo. Repetimos a gravação com todo o figurino, 

uma vez que ir ao banheiro é uma parte da rotina de qualquer indivíduo e essa ação 

poderia aparecer mais de uma vez no episódio em questão. 
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Devido ao fato do banheiro estar localizado em um estúdio de fotografia, 

optamos por gravar também neste dia a cena do café da manhã, na qual o 

protagonista serve cereal em uma tigela e em seguida come. O cereal escolhido foi 

de um tipo bastante colorido, para combinar com o cereal mostrado no comercial que 

é transmitido todos os dias quando Ícaro acorda (esse “comercial” de cereal é, na 

verdade, o trecho do clipe Money + Love, da banda canadense Arcade Fire36), após o 

despertador, e passar a impressão de algo bastante artificial. 

Gravamos o cereal sendo servido com a lente grande angular de 35mm, que 

também tem uma característica macro e possibilita o foco a uma pequena distância 

do objeto, no caso dessa lente. Já o momento em que Ícaro come o cereal, 

escolhemos uma lente que possibilitasse uma aproximação ainda maior, uma 

teleobjetiva macro de 100mm. 

 Em seguida, fomos até o Cafofo Estúdio, que possui uma área externa simples 

e bonita, para gravar a cena do flashback, onde Ícaro, a partir da música que toca em 

seu “Instant Mix”, se lembra de um momento com seu namorado, que acabara de 

terminar a relação via telefone.  

Optamos mais uma vez pela lente grande angular de 35mm, para que 

pudéssemos utilizar de sua grande abertura f/1.4, já que o ambiente é relativamente 

escuro, como num encontro romântico à meia luz, justamente o ar que queríamos 

passar.  

Além da iluminação ambiente, utilizamos de um painel LED dimerizado para a 

temperatura de cor mais quente, 3200K, refletido numa telha que se encontrava sobre 

o casal. Tudo isso foi feito para manter o clima aconchegante de meia luz, passando 

a impressão de ser um encontro romântico. 

 Após gravar essa cena, fomos até uma viela no Setor Sul para gravação dos 

dois primeiros sonhos, nos quais o protagonista está dirigindo um carro e vê o homem 

que o persegue em dois momentos: primeiro dentro do carro, depois no meio da rua.  

Utilizamos novamente a lente grande angular 35mm f/1.4, por permitir gravar 

com a câmera em mãos (por ser grande angular os inevitáveis solavancos e tremidas 

ficam reduzidos em relação a lentes mais fechadas, como normais ou teleobjetivas), 

quanto pela baixa luminosidade no local.  

                                                           
36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W7SPIFAwwGA 
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A única iluminação utilizada foi a interior do próprio carro dos postes da rua. 

Preferimos uma perspectiva bastante próxima ao protagonista, e, por isso, a cena foi 

filmada dentro do carro que ele dirigia, para apresentar seu ponto de vista e, ao 

mesmo tempo, traduzir um pouco da ansiedade que ele sentia no momento.  

 

4.3.4 Quarto dia de gravação - Ícaro indo ao trabalho 

 

Essas cenas foram gravadas durante a manhã, dentro de um condomínio 

horizontal. Buscamos retratar o universo de Ícaro com um aspecto moderno, por isso 

escolhemos uma casa com esse aspecto para compor o caminho do protagonista ao 

trabalho. A fachada da casa também é composta por muito vidro, passando a 

impressão de um local sem muita privacidade, apesar de haver cortinas.  

Para essas cenas utilizamos apenas uma grande angular 17mm, de modo que 

a casa inteira fosse visível no plano e pudéssemos gravar o protagonista atravessando 

todo o quadro, trazendo também, um pouco do sentimento de Ícaro sobre esse 

momento, rotineiro, estático e imutável.  

Além disso, essa escolha de lente também serviu para favorecer o tamanho e 

imponência da casa. Gravamos com todos os figurinos que o personagem utiliza 

durante o episódio, com exceção da roupa usada na primeira cena do episódio, uma 

vez que essa primeira cena mostra o protagonista já voltando para casa.  

Inserimos figurantes em todas as cenas, para que fique claro que se trata de 

uma rua habitada. Utilizamos um filtro polarizador para escurecer o céu e mostrar seus 

tons azuis na imagem da câmera.  

 

4.3.5 Quinto dia de gravação - Ícaro voltando do trabalho 

 

 As cenas em que Ícaro volta para casa foram gravadas no mesmo lugar que as 

cenas em que ele vai ao trabalho, porém no final do dia, uma escolha que conferiu 

continuidade e também reforça o sentimento da rotina vivida pelo protagonista. Todos 

aspectos e escolhas das cenas em que Ícaro vai ao trabalho foram mantidos aqui, 

reforçando as ideias acima descritas. A única exceção foi o filtro polarizador que se 

encontrou desnecessário e até prejudicial para a luminosidade nesse momento do dia, 

e por isso, não foi utilizado. 
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4.3.6 Sexto dia de gravação - Metrô 

  

Para manter o aspecto moderno, optamos pelo metrô como o meio de 

transporte de Ícaro, pelo menos no trajeto casa – trabalho. Para isso, a gravação foi 

realizada no metrô de Brasília. As luzes azuladas, o concreto que envolve todo o 

ambiente, a velocidade e barulho do trem que circula no subterrâneo, são 

características que julgamos interessantes para dialogar com o universo de Ícaro, que, 

ainda que tratado de forma subjetiva, tem um tom de futuro próximo e distópico. 

Utilizamos uma lente grande angular 35mm f/1.4 para que pudéssemos 

enquadrar devidamente o protagonista, mostrando um pouco do ambiente em que ele 

se encontra, e ainda aproveitar bem a iluminação do metrô, sem que fosse necessário 

forçar a sensibilidade ISO da câmera. A mesma lente fora usada para o close, já que, 

devido a sua característica macro, permite focalizar de uma pequena distância (30cm) 

sem que perdêssemos muita estabilidade e campo focal, diferente de outras lentes a 

disposição.  

A cena em que Ícaro espera o metrô contou com uma lente grande angular 

17mm, ressaltando o tamanho da estação e a estrutura de concreto que a compõe. 

 

4.3.7 Sétimo dia de gravação – Trabalho de Ícaro 

 

Para realização desta cena, fomos à um prédio residencial em Anápolis cuja 

portaria possui uma guarita grande. Utilizamos uma grande angular de 17mm para 

conferir imponência ao local de trabalho de Ícaro, e uma teleobjetiva para os closes, 

conferindo uma sensação de angústia. 

Foram utilizados apenas os dois últimos figurinos (camisa amarela e camisa 

branca) visto que, o primeiro figurino (camisa preta e vermelha) aparece no início do 

episódio quando ele volta do trabalho. 

Como nosso ator (Itamar) havia pintado o cabelo de loiro, utilizamos uma 

peruca preta e um boné para tentar amenizar o visual diferente e manter a 

continuidade do episódio. 

 

4.3.8 Oitavo dia de gravação - Quitanda 

 

Para esta cena escolhemos como locação um pequeno mercado localizado no  
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Setor Bueno, o “Meu Vizinho". Apesar de pequeno o estabelecimento é novo e com 

uma estética que condiz com a ambiência das outras locações escolhidas.  

Foi necessário encontrar um dublê para essa cena, pois nosso ator (Itamar) 

não poderia usar boné para esconder o cabelo loiro. Por essa razão, utilizamos 

enquadramentos que não focalizassem o rosto, para não aparentar diferença entre o 

ator e o dublê. 

Para que fosse possível enquadrar toda a fachada do mercado foi utilizada uma 

lente zoom 18-135mm em 18mm (grande angular), permitindo que mantivéssemos a 

unidade fotográfica do episódio com o protagonista varrendo o quadro, vindo da 

esquerda para a direita e entrando no estabelecimento.  

O mesmo enquadramento foi usado para quando Ícaro sai do mercado com o 

leite na sacola e segue o caminho para casa. 

 

4.3.9 Nono dia de gravação - Relógio 

 

 Esta cena foi gravada no mesmo ambiente e mesma iluminação que as outras 

cenas que se passam no banheiro. Porém, a lente escolhida foi uma teleobjetiva 

macro 100mm, para que fosse feito um bom recorte e detalhamento do ato do 

protagonista de colocar o relógio, uma vez que é um momento em que ele quebra sua 

rotina, e se movimenta rumo a mudança, deixando de utilizar o celular como marcador 

das horas do dia.  

 

4.4 Pós-produção 

 

 A edição do material foi realizada na sequência das gravações - assim que os 

materiais eram captados o tratamento, edição e montagem das cenas já eram 

organizados. Porém, para melhor entendimento, será feita a descrição do processo 

de edição de acordo com a ordem cronológica estabelecida para o episódio. 

De forma geral, todos os áudios do episódio foram adicionados na fase de pós-

produção: portas se abrindo e fechando, passos, o barulho da sacola com leite que o 

carrega, o metrô, o carro, a vibração do celular, os programas e comerciais de TV, os 

sons da rua, entre outros. Alguns foram obtidos via internet e outros gravados por nós 

mesmos, para que a sonorização ficasse o mais natural possível. Para estas 
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gravações foram utilizados um gravador zoom h4n para sons externos, e um 

microfone de lapela Audio Technica para as poucas falas do episódio. 

A cadência de cortes em todo o vídeo segue um padrão de curtos períodos em 

sincronia com os sons do dia-a-dia, a fim de retratar de modo fiel a repetição da rotina 

do protagonista, por isso a grande presença de efeitos de sonoplastia e pouca 

presença de trilha sonora.  

A primeira cena do episódio, na qual Ícaro rasga o tênis, foi utilizado um período 

âncora, um enquadramento aberto que permite que o protagonista varra todo o quadro 

andando da esquerda para a direita, os cortes foram montados pontualmente no 

momento em que a personagem repara o tênis rasgado, no primeiro momento para a 

cena em que é possível ver de perto os pés do protagonista, intercalando logo após 

com o close de seu rosto, voltando então para um close ainda mais próximo, do 

detalhe do tênis rasgado e assim retornando à cena âncora. 

Para que fosse possível retratar as notificações que Ícaro recebe sobre o tênis 

rasgado enquanto continua seu caminho, foram criadas animações de notificações no 

Adobe After Effects com efeito sonoro de notificação de celular. Essas animações 

aparecem no plano enquanto a personagem caminha por ele, acompanhando-o por 

todo o quadro. 

Ao chegar em casa, a TV e as luzes da residência do protagonista ligam 

automaticamente. Para que isto fosse retratado, foram utilizados efeitos sonoros que 

simulam o som da TV ligando e dos programas/comerciais que estão sendo 

transmitidos na mesma.  

Nas cenas em que Ícaro se arruma para começar o dia, os cortes de imagem 

são sincronizados com os sons (de enxaguar o rosto, vestir a blusa, comer seu cereal, 

abrir a porta) e este padrão se repete durante todo o episódio.  

Nos sonhos de Ícaro, as aparições do homem misterioso ocorrem sempre de 

modo abrupto. No primeiro sonho, foi utilizada a técnica de "chicote" na captação, em 

que o operador movimenta a câmera de modo rápido de um objeto para outro em duas 

cenas diferentes, para que na edição elas possam ser agrupadas como uma só, assim 

criando um falso plano sequência. Esta técnica proporcionou que o homem 

aparecesse de modo inesperado ao lado do protagonista no primeiro sonho, alinhado 

com o fim também inesperado do efeito sonoro de tensão crescente.    

Já para o segundo sonho, foi utilizado o enquadramento pelo retrovisor e o foco 

seletivo. A montagem seguiu o padrão do primeiro sonho, desde colorização ao 
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tamanho dos períodos, porém, desta vez o homem não aparece através do efeito de 

chicote, mas pela passagem de foco que a câmera faz do protagonista para o homem 

parado na rua, acompanhando a cena foi adicionado assim como os outros sonhos o 

efeito sonoro de tensão crescente, que termina no momento em que o foco se 

estabelece no homem. 

O último sonho de Ícaro, no qual ele encontra o homem com quem sempre 

sonhava. Nesta montagem optamos por colorizar as cenas de modo mais esmaecido, 

ressaltando o caráter asséptico da realidade de Ícaro e também promovendo um 

aspecto mais cinematográfico para as cenas.  

Para isso foi utilizado o plug-in Lumetri - cinemascope do programa de edição 

Adobe Première. O estilo de colorização se estendeu em todo o episódio, a fim de 

manter a unidade. 

 Para ambientar o momento de incerteza em que Ícaro adentra a casa 

misteriosa, utilizamos um efeito sonoro de tensão crescente alinhado ao efeito slow-

motion enquanto o protagonista passa pelo corredor.  

O efeito sonoro de tensão encerra repentinamente no momento do encontro de 

Ícaro com o homem, e, logo em seguida, entra a fala do mesmo. Tal efeito aparece 

em todos os sonhos de Ícaro, sempre encerrando de modo repentino com a presença 

do homem, o que retrata a incerteza e tensão que o protagonista vivencia nesses 

momentos.  

A transição entre sonho e realidade foi retratada utilizando principalmente como 

artifício a sonoplastia: sons do sonho e realidade se misturam, "puxando" o 

personagem de um para o outro. No primeiro e último sonho, o despertador da TV 

começa a tocar ainda enquanto Ícaro sonha o trazendo para a realidade aos poucos, 

já em seu trabalho o som que perpassa os dois universos é a buzina do carro que 

solicita entrada no prédio que Ícaro trabalha. 

Diferente do sonho, o flashback do momento romântico entre Ícaro e seu ex-

namorado, que ocorre o protagonista está ouvindo uma música no metrô, é retratada 

de modo mais suave. Para isso as cenas se misturam na montagem através do efeito 

de crossfade, e, por se tratar de um flashback, optamos por uma transição mais leve.  

A colorização do flashback é a única que se destoa um pouco de todo o resto, 

nela foi adicionada uma leve vinheta nas bordas e colorização esfumaçada. Já para o 

áudio, a música foi remixada de forma baixa e estéreo enquanto a personagem ainda 

a escuta pelo fone de ouvido, e ao decorrer do flashback o som aumenta e se 
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normaliza, acabando repentinamente com um corte seco para a cena em que o 

protagonista tira o fone irritado.   

Na última cena, em que Ícaro aguarda ansioso o horário marcado em seu 

sonho, optamos por retratar a passagem de tempo através da opacidade das cenas, 

sobrepondo várias em uma montagem só, cada uma com uma opacidade, com isso 

passando a impressão de que o tempo está fluindo, foi adicionado também o som de 

relógio, e no centro do quadro texto da hora passando em fonte específica de relógio 

digital. Para retratar mais uma vez a ansiedade e tensão de Ícaro e além disso manter 

a unidade com todo o enredo até aqui, foi adicionado novamente o efeito de tensão 

crescente, até o momento em que o relógio marca 17:29, e acontece então um corte, 

sincronizado com o fim do efeito sonoro, para a única cena, em opacidade normal, de 

Ícaro esperando ansioso.  
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4.5 Roteiro do episódio piloto 
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“BIG DATA” 

 
FADE IN: 

 
EXT. RUA DA CIDADE (CAMINHO TRABALHO>CASA) – FIM DA TARDE 

 
Ícaro está andando pela rua, seu tênis rasga, ele para, olha o 

tênis, lamenta, e continua, logo após seu celular vibra com 

notificações de anúncios de tênis, Ícaro observa o anúncio e 

sem pensar muito clica em “comprar”, por hora não estranha o 

acontecido e segue seu caminho para a casa. 

 
INT. METRO - FIM DE TARDE 

 
Ícaro entra no Metrô, senta e saca seu celular, com os fones 

de ouvido já devidamente posicionados seleciona a playlist no 

spotify “Seu Instant Mix”. 

 
INT. CASA DE ÍCARO – NOITE  

 
Ícaro abre a porta, as luzes e TV ligam automaticamente, ele 

vai de encontro a geladeira na cozinha, ao abrir a geladeira 

Ícaro pega o leite que sempre bebe e toma o último gole da 

caixa. Enquanto aprecia o gosto do leite que acabara de tomar, 

Ícaro se atenta ao que passa na TV, logo após seu último gole 

uma propaganda do mesmo leite que tomava começa a passar, ele 

então se direciona para o sofá, coloca seu celular para 

carregar na plataforma de carga, e deita enquanto vê TV no 

telão em frente. 

 
EXT. RUA DA CIDADE – CARRO – NOITE 

 
Ícaro está dentro de um carro, angustiado, parece que está 

sendo perseguido, olha no retrovisor diversas vezes acuado e 

com medo, o clima é tenso, ele sente que tem que fugir e por 

isso acelera o carro e anda pelas ruas da cidade sem rumo, 

olha no retrovisor novamente e apesar de não avistar faróis 

sente que estão atrás dele, quando olha para o banco do 

passageiro se depara com um homem, ele não entende o porquê 

aquele homem está lá, estranha sua presença mas ao mesmo tempo 

se conforta um pouco, ao fundo um som cresce 

 
INT. CASA DE ÍCARO – QUARTO DE ÍCARO – DIA  

 
Ícaro acorda com o mesmo som que acabara de ouvir no sonho, é 

o som do despertador da tv, o som então cessa e a TV começa 

passar normalmente sua programação, é o comercial que sempre 

passa de manhã, de cereais com leite. Ele desperta um pouco 

incomodado, está estranhando o sonho, levanta, lava o rosto 

coloca o cereal na tigela, come e vai para o trabalho. Ao sair 
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de casa pega o celular em cima da mesa e deixa a TV ligada, 

que se desliga imediatamente após a porta ser fechada. 

  
INT. METRÔ - DIA 

 
Ícaro está sentado no metrô, com fone de ouvido, coloca 

playlist de sempre, “Seu Instant Mix”  

 
EXT. RUA DA CIDADE (CAMINHO CASA>TRABALHO) – DIA 

 
Ele caminha para o trabalho pela rua de sempre, olha para os 

lados, hoje estava mais incomodado que o normal. 

 
EXT. TRABALHO DE ÍCARO – DIA 

 
Ícaro chega ao trabalho, vai para a guarita onde trabalha e 

inicia seu turno, abre o portão para as pessoas de sempre que 

chegam na empresa em que ele trabalha. Portão abre e fecha. 

 
EXT. RUA DA CIDADE – CARRO – NOITE 

 
Ícaro está no mesmo carro que estava no sonho da noite 

passada, novamente experienciava aquele sentimento, estava 

acuado, olha o retrovisor, mas agora mais consciente do que 

estava acontecendo, procura quem o está perseguindo, não via 

ninguém, até que em uma curva, vê novamente o homem do sonho 

anterior, agora em pé em uma esquina, em meio a cidade vazia. 

Nesse momento ele ouve uma buzina e desvia sua atenção, olha 

no para os lados, mas não vê nenhum carro.  

 

INT. TRABALHO DE ÍCARO – GUARITA – TARDE 

 
Ícaro acorda assustado, havia cochilado no trabalho. Estava 

achando ainda mais estranho esse sonho que se repetiu, um 

pouco embriagado pelo sono, abre o portão ansioso e pede 

desculpas ao senhor que passa com uma cara amarrada por ele. 
Logo após a entrada do funcionário, o celular de Ícaro toca, 

do outro lado uma voz diz. 

   

• Ícaro, acabou. 

E então a ligação desliga, com um semblante triste e 

preocupado Ícaro guarda o celular. 

 
EXT. RUA DA CIDADE (CAMINHO TRABALHO>CASA) – FIM DA TARDE 

 
Ícaro volta pelo caminho de sempre para a casa, um tanto 

triste, passa em uma banca e compra o leite que sempre bebe. 

 
INT. METRÔ - FIM DE TARDE 
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Sentado no metrô com os fones de ouvido posicionados, Ícaro 

seleciona a playlist de sempre “Seu Instant Mix”, esta que 

começa a tocar uma música melancólica significativa para ele, 

ele então recorda do momento em que conheceu a pessoa que o 

ligou mais cedo. 

 
INT. RESTAURANTE 

 
Ícaro segura a mão de outra pessoa que está sentada a sua 

frente na mesa de restaurante. 

 
INT. METRÔ - FIM DE TARDE 

 
Ícaro se sente incomodado com a lembrança, a música era a 

mesma que tocou naquele momento que acabara de lembrar. Ele 

arranca os fones de ouvido, e expressa incômodo. 

 
INT. CASA DE ÍCARO – NOITE  

 
Ícaro abre a porta, as luzes e TV ligam, ele vai para a 

cozinha, o celular insiste em vibrar lhe sugerindo 

notificações, ele ignora, tira do bolso e deixa no balcão da 

cozinha, tira o leite que acabou de comprar da sacola e bebe 

pensativo, visivelmente incomodado desliga a TV - que passava 

um comercial sobre solidão, oferecendo disk sexo e Tinder - 

estava se sentindo vigiado pelos comerciais. Ele segue direto 

para o sofá e adormece. 

 
EXT. RUA EM FRENTE A RESISTÊNCIA - NOITE  

 
Ícaro acorda em frente um portão, uma luz quente vem de 

dentro. Ele abre o portão, entra em um corredor e segue até o 

fim dele, se depara com um cômodo, nele uma mesa iluminada e 

uma pessoa sentada ao lado. A mesma pessoa que via em seus 

sonhos. A pessoa então indaga: 

 
• Cansou? 

• Do que? - Responde Ícaro 

 
A pessoa então olha para um celular que está sobre a mesa, 

Ícaro segue o olhar para o mesmo objeto que então vibra na 

mesma hora, como sempre vibra todos os dias. Ícaro senta à 

mesa. A pessoa então arrasta uma foto sobre a mesa em direção 

a Ícaro, e diz: 

 
• às 17:30, deixa ela entrar. 

 

INT. CASA DE ÍCARO - DIA 
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Ícaro acorda, mais uma vez com a TV, ele a desliga um pouco 

agitado, visivelmente incomodado rapidamente levanta, lava o 

rosto, pela primeira vez veste um relógio em seu pulso, dessa 

vez não toma seu desjejum e vai para a sala, Ícaro passa pela 

sala rapidamente em direção a porta, deixa o celular sobre a 

mesa da cozinha. 

 
INT. METRÔ - DIA 

 
Ícaro está no metrô, a rotina de sempre, dessa vez sem fones 

de ouvido, olhando mais para os lados.  

 
EXT. RUA DA CIDADE (CAMINHO CASA>TRABALHO) – DIA 

 
Ícaro passa pela rua a caminho do seu trabalho, dessa vez mais 

agitado e levemente paranóico, sem nenhum gadget a sua posse 

segue seu caminho. 

 
EXT. TRABALHO DE ÍCARO – DIA 

 
Ícaro chega na guarita onde trabalha, está ansioso, abre o 

portão e fecha o portão como sempre, o tempo passa. ìcaro 

observa o relógio em seu pulso, são 17:29.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atual conjuntura definida pelo sistema econômico capitalista, não é possível 

dissociar a publicidade do consumo, visto que são elementos interdependentes 

responsáveis por compor a estrutura social contemporânea, tratados como rituais 

diários e que influenciam na maneira dos indivíduos se posicionarem, se relacionarem 

uns com os outros, vivenciar experiências, pensar, desejar, sonhar, perceber e 

interpretar a realidade.  

 Os membros da sociedade hiperconsumidora constroem e moldam suas 

personalidades baseados nos produtos que estão disponíveis para consumo e que 

são amplamente divulgados nas mais diversas mídias (outdoors, cartazes, panfletos, 

catálogos, revistas, redes sociais, sites, blogs, rádio, televisão, mídia alternativa, entre 

outros), e, concomitantemente, tornam-se eles próprios produtos de consumo.  

Os produtos consumidos são símbolos e signos pelos quais os indivíduos se 

definem e se reconhecem. As mensagens publicitárias, por sua vez, são a linguagem 

pela qual os produtos se “comunicam” com os compradores. Através delas os objetos 

“ganham voz” para exprimir suas qualidades, suas vantagens, seu valor de mercado.  

Porém, os produtos têm-se tornado obsoletos cada vez mais rápido, sendo que 

os itens ultrapassados devem ser descartados não só para que novos possam ser 

inseridos em seu lugar, mas também porque o princípio da renovação é muito forte e 

segui-lo traz bem-estar aos consumidores.  

Nesse ponto de vista, o consumo pode ser interpretado como um ciclo que tem 

início na peça publicitária ou vitrine, que, por sua vez, gera o desejo, motiva a compra 

e, ao mesmo tempo, torna um objeto adquirido anteriormente em um item obsoleto 

que precisa ser descartado. Ao ser descartado, gera a necessidade de buscar um 

novo objeto, dando início novamente ao ciclo. 

O ato da compra em si, que envolve tanto a publicidade como o consumo, é 

responsável pela inclusão ou exclusão de um indivíduo na sociedade 

hiperconsumidora. Aqueles que conseguem acompanhar as tendências e possuem 

renda para consumir os produtos e serviços disponíveis, são membros ativos da 

sociedade. Já aqueles que, por questões financeiras ou ideológicas não acompanham 

essas tendências e não consomem, são marginalizados e excluídos.  
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As promessas de uma vida de plena de conforto, praticidade, felicidade, bem-

estar e prazer da sociedade de consumo a seus membros são reforçadas a todo 

momento por meio das mensagens publicitárias. Estas, por sua vez, utilizam de todos 

os aparatos tecnológicos e mídias para se difundir, e, por essa razão tornaram-se 

escassos os espaços onde não estão presentes. Com a recente possibilidade de 

análise de dados através do big data, as mensagens publicitárias passaram a ser cada 

vez mais direcionadas de forma personalizada.  

Porém, essa nova forma de divulgar e vender abre uma reflexão sobre o livre 

arbítrio dos indivíduos, assim como sobre questões de privacidade. Porém, ambos os 

assuntos acarretam uma discussão mais profunda cujo esse trabalho não se propõe 

a responder, mas que mesmo assim mostram-se relevantes para refletir a respeito.  

Além do uso de bancos de dados para direcionar o conteúdo publicitário de 

forma mais assertiva, o uso de estratégias transmidiáticas que, muitas vezes são 

realizadas através de narrativas audiovisuais, trouxe uma nova forma de trabalhar o 

conteúdo e disponibilizá-lo.  

As narrativas transmídia muitas vezes fazem o uso de webséries como 

ferramenta midiática, graças a seu formato atual, curto e dinâmico. Esse formato 

audiovisual, por sua vez, tornou-se popular principalmente por promover a 

democratização da produção audiovisual e trazer a possibilidade de explorar novas 

técnicas, assim como a auto expressão e a exposição de perspectivas e opiniões 

distintas, promovendo um intercâmbio cultural nunca presenciado antes.  

A criação de novos formatos audiovisuais demonstra novas formas de consumo 

do audiovisual, fruto de tendências comportamentais que vem surgindo. Esses 

formatos surgem para suprir uma nova necessidade que se instala na sociedade e, 

por isso, mostra-se pertinente o seu estudo, que é ao mesmo tempo técnico e 

antropológico.  

Esse estudo pode ser feito de diversas maneiras, e, ao escolher o audiovisual, 

apresenta-se uma visão mais subjetiva e artística, cujas as escolhas estilísticas devem 

ser feitas com cuidado para passar a impressão correta, mas que é igualmente válida 

e necessária. 

Trabalhar esses temas dentro de uma produção audiovisual seriada, fictícia, 

antológica e digital é interessante uma vez que na sociedade atual os conteúdos de 

entretenimento são muito visados e apreciados. Ao mesmo tempo, essa escolha 

torna-se um desafio pois, assim como as campanhas publicitárias que utilizam as 



68 
 

webséries como peça de divulgação, o objetivo também é captar a atenção do público, 

que muitas vezes se dispersa facilmente, e, o assunto apesar de entreter, também 

tem intenção de causar uma reflexão significativa.  

Por fim, após o desenvolvimento deste trabalho é possível concluir que a 

premissa de que a relação entre publicidade e consumo como sendo indissociável é 

verdadeira, assim como a noção de que, num sistema capitalista, esses dois 

elementos são essenciais para “alimentar” o mesmo, pois criam um ciclo que o 

sustenta continuamente. 

Além disso, um dos produtos/serviços consumidos com mais abundância na 

sociedade contemporânea são as produções audiovisuais, independente do formato 

em que apareçam. Estas, por sua vez, traduzem características da sociedade, e, ao 

mesmo tempo, também são definidas pelas mesmas.  

As webséries demarcam características da sociedade segmentada, 

individualista, dinâmica e interativa atual, e, por isso, faz-se importante investigar mais 

a fundo esses aspectos não só para produzir materiais de qualidade, mas também 

para reconhecer questões que são inerentes aos seres humanos do século XXI. Ao 

compreender a sociedade em que se vive, é possível compreender melhor a si mesmo 

e vice-versa.  
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