
 
 

 

 

 

Byron Castro Cerda 

 

 

 

O VÍDEO E O 3D NA INTERNET MAXIMIZAM A EXPERIÊNCIA  

DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008



Byron Castro Cerda 

 

 

 

O VÍDEO E O 3D NA INTERNET MAXIMIZAM A EXPERIÊNCIA  

DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS? 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano - 

Unifra, como requisito parcial para aprovação do grau de Publicitário.  

 

 

 

 

Orientadora: Profª Janea Kessler  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008



 Byron Castro Cerda 

 

 

 

O VÍDEO E O 3D NA INTERNET MAXIMIZAM A EXPERIÊNCIA  

DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS? 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, Área de Artes , Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano - 
Unifra, como requisito parcial para aprovação do grau de Publicitário. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Profª Janea Kessler – Orientadora (UNIFRA)  

 

 

____________________________________________________ 

Profª Michele Kapp Trevisan - UNIFRA 

 

   

____________________________________________________ 

Profª. Cristina Munarski Jobim Hollerbach  - UNIFRA 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ............. de ................................................. de ....................... 



AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço a todos os entrevistados pelos dados fornecidos, os quais foram cruciais 

para a o desenvolvimento deste trabalho.  

 Gostaria, ainda, de agradecer a todos os professores do curso de Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda, os quais foram responsáveis por grande parte do meu 

conhecimento adquirido até o presente momento.  

 Um agradecimento especial a minha orientadora e amiga Janea Kessler, sem a qual o 

desenvolvimento deste trabalho teria sido impossível. 

 



RESUMO 
 
A proposta deste trabalho é analisar se o vídeo e o 3D na internet são capazes de maximizar a 
experiência do usuário com as marcas. Para isto, foi realizada uma entrevista com cinco 
jovens, usuários de internet, cada um com forte admiração por uma determinada marca. A 
entrevista visava traçar o consumo de mídia de cada jovem para que, após, os resultados 
pudessem ser cruzados com os temas abordados no decorrer do referencial teórico e, assim, 
obtendo-se dados que pudessem responder ao objetivo deste trabalho. As conclusões que se 
constataram foram que o vídeo e o 3D são ferramentas capazes de maximizar a experiência do 
usuário na internet, mas que, isolados, não podem gerar fidelidade à marca por parte do 
consumidor, pois precisam estar associados a outros meios de comunicação. 
 
Palavras-chave: Vídeo, Marca, Consumo, Mídia, Pesquisa, Entrevistas, Fidelidade 
 
ABSTRACT 
 
The proposal of this study is to analyse if the vídeo and 3D technologies inserted in the 
internet, are able to maximize the user experience with the brands. For answer that, was 
realized an interview with five young people, all of them was internet users, each one has a 
strong admiration for determined brand. The interview reach define the youth media 
consuptiom, for after that, the results could be crossed with the subjects aborted in dissertation 
and thus to get necessary informations to answer the main goal of this dissertation. Was 
concluded that vídeo and 3D are important tools that can maximize the user experience in the 
internet, but these tools working in a isolated way are uneble to generate brand fidelity, they 
need to be associates to other medias. 
 
Key words: vídeo, Brand, Consuptiom, Media, Search, Interview, Fidelity 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos vinte anos, ocorreram impressionantes mudanças no setor da 

comunicação. Novas tecnologias surgiram e as existentes passaram a ser obsoletas e, por isso, 

descartadas. A utilização do tradicional “mix” (televisão, jornal, revista e rádio) já não é mais 

suficiente para provocar as reações desejáveis no público-alvo do anunciante. A comunicação 

se tornou fragmentada, novas formas de mídia surgiram e, entre elas, a Internet. Cappo (2004, 

p. 135) afirma que atualmente “é preciso dedicar mais tempo à avaliação da escolha da mídia, 

o que pode influenciar na eficácia de propaganda produzida.”  

 Segundo informação veiculada no Jornal Hoje (2007), existem cerca de 45 milhões 

de sites no mundo, sendo que só no Brasil são mais de 500 mil sites e 800 novos criados a 

cada dia. Portanto, a mídia digital precisa ser bem projetada e oferecer recursos singulares 

para o meio, para que possa se diferenciar dos demais sites. “Projetar para a experiência” 

implica, também, reconhecer que a mídia on-line precisa ser tão interessante, instigante e útil 

quanto o contato tradicional com o consumidor, ou seja, aquela oferecida pelos meios 

convencionais como a televisão, rádio, impressos e mídia externa. Pesquisas do IBOPE 

apontam que em torno de 70% das pessoas, no Brasil, pesquisam na internet, antes de 

efetuarem compras de bens de valores mais elevados como, por exemplo, veículos. Por isto, a 

forma como os produtos devem ser expostos neste meio necessitam gerar um envolvimento 

emocional e racional do consumidor para com a marca anunciante, de forma que esta se 

sobreponha aos concorrentes. 

 A necessidade de criar ambientes cada vez mais interativos, que permitam uma 

experiência mais completa do usuário e que se destaquem perante os demais, vem 

aproximando o design digital do universo tridimensional. Como exemplo da utilização destas 

tecnologias, podem ser citados sites como o do novo Fiat Punto, novo Golf, Audi A5 e do 

jogo Halo 3. A experiência proporcionada ao receptor, por estes sites, é definida como uma 

interação entre o produto/serviço oferecido e o usuário, na qual o usuário tem condições de ter 

uma forte relação com a marca anunciante, através de jogos temáticos, simuladores (pilotar 

um carro virtualmente, por exemplo), ações virais (como, por exemplo, criar ilustrações 

temáticas e enviá-las aos seus amigos), passeios tridimensionais, customização de produtos e 

outros. 

 Para proporcionar esses contatos mais ricos com os consumidores, vários anunciantes 

têm investido em mensagens publicitárias configuradas em vídeos e em simulações 

tridimencionais, como o 3D e o vídeo, recursos visuais que podem ser utilizados em 
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diferentes veículos: na televisão, no cinema, na internet, em cd-roms e até mesmo nos 

impressos, neste último caso apenas o 3D, de forma estática.  

 O interesse pela internet, no mundo, teve seu início em meados de 1995, com o 

surgimento da Universo On Line (UOL), América On Line (AOL) e ZAZ (atual Terra). Desde 

então, ela vem se alastrando pelos lares de todo o mundo e pela grande maioria das empresas, 

sendo impulsionada, então, pela queda dos preços dos computadores pessoais. 

 Este crescimento, em ritmo desenfreado, teve um corte em abril de 2000, quando 

ocorreu o “estouro da bolha”, um marco na internet mundial, época em que milhares de 

empresas que tinham seus negócios focados na internet faliram. Neste mesmo período, surgiu 

a web 2.0, quando os sites deixaram de ser estáticos, ou seja, deixaram de ser apenas 

fornecedores de informação. O conteúdo passou a ser dinâmico e sua publicação muito mais 

flexível, tanto por editores profissionais como pelos próprios usuários, os quais passaram a 

criar seu próprio conteúdo. Exemplo disto são os blogs, fotologs, o Flickr (do Yahoo), o 

Youtube, o Orkut, entre outros. Percebe-se que muitos usuários estão se tornando cada vez 

exigentes, não se contentando com conteúdos que não provoquem interação, que não gerem 

desafios ou que não instiguem a curiosidade. Por isto, o uso do vídeo e 3D são tão 

importantes, na hora de criar conteúdos diferenciados para web. 

 Neste cenário, o objetivo deste estudo consiste em descobrir se o vídeo e o 3D 

veiculados podem ser maximizadores da experiência do consumidor, na internet, com suas 

marcas preferidas. Foram realizadas entrevistas com cinco jovens, os quais tiveram seu 

hábitos de consumo de mídia obtidos através de questionários, assim como informações sobre 

a sua marca de maior preferência. As informações fornecidas pelos componentes da amostra 

foram cruzadas com os temas abordados no referencial teórico do presente trabalho, para que 

assim se chegasse a uma conclusão que responda ao objetivo proposto. 

 Para que o cruzamento dos dados tivesse relevância, o referencial teórico abordou os 

seguintes temas: no capítulo I, consumo na contemporaneidade, no qual foram abordados os 

conceitos de pós-modernidade e consumo, questões relacionadas à marca, nos quais se teve 

ênfase em brand equity e gerenciamento de marcas na internet; no segundo capítulo, os temas 

desenvolvidos foram a evolução na publicidade, no qual apresentou-se um breve panorama da 

história da publicidade até os dias atuais, interatividade - por se tratar de um conceito 

indispensável na web 2.0 – e, ainda, o último tema abordado no capitulo em questão, que trata 

do consumo de mídia por parte dos jovens nos dias hoje.  

 Acredita-se que esse estudo possui relevância para o meio acadêmico publicitário, 

pois além do número de estudos nesta área ser escasso, o 3D e o vídeo estão entre as 
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ferramentas mais utilizadas na criação de campanhas publicitárias on-line, fato que instigou a 

realização dessa pesquisa. Ao final da investigação, as conclusões são apresentadas, 

evidenciando-se os seus aspectos mais evidentes. 



1 PÓS-MODERNIDADE E MARCA 

 

1.1 CONSUMO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 Campos como a economia, a política e a cultura têm passado por intensas 

transformações nas últimas décadas e apresentam novas configurações na sociedade 

contemporânea, o que se tem denominado de “pós-moderno”. 

 Segundo Frederic Jameson, o conceito de pós-modernismo não é amplamente aceito 

ou sequer claramente compreendido nos dias atuais; para o autor   

 
não é apenas mais um termo para descrever um estilo específico. É também, pelo 
menos tal como o emprego, um conceito periodizante, cuja função é correlacionar a 
emergência de novos aspectos formais da cultura com a emergência de um novo tipo 
de vida social e com uma nova ordem econômica, aquilo que muitas vezes se chama, 
eufemisticamente, de modernização, sociedade pós-industrial ou de consumo, 
sociedade da mídia ou dos espetáculos, ou capitalismo multinacional (JAMESON, 
1993, p. 25). 

 

 O período histórico do qual fala Jameson, que classifica como “esse movo momento 

do capitalismo” teria iniciado “no surto de crescimento do pós-guerra nos Estados Unidos, no 

fim da década de 1940 e início dos anos cinqüenta ou, na França, na fundação da V 

República, em 1958” (JAMESON, 1993, p. 25). 

 Porém, ainda existem controvérsias quanto ao seu significado, pois vários autores 

têm sua definição para o termo, como o filósofo francês Jean-François Lyotard, que 

caracteriza a condição pós-moderna como o fim das metanarrativas1. Para ele, os grandes 

esquemas explicativos teriam caído em descrédito e não haveria mais "garantias", visto que 

mesmo a "ciência" já não poderia ser considerada como a fonte da verdade.  

 Outros autores preferem evitar o termo “pós-modernidade”, como o sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman, o qual prefere utilizar a expressão “Modernidade Líquida” e 

Castells, que prefere utilizar a expressão “Alta Modernidade”, ao referir-se às características 

da contemporaneidade. 

 Rouanet (1987), diz que o prefixo “pós” tem muito mais o sentido de exorcizar o 

velho (a modernidade) do que de articular o novo (o pós-moderno). Ou seja, o que há é uma 

“consciência de ruptura”, que o autor não considera uma “ruptura real”. Rouanet afirma que  

                                                 
1 Forma textual de autoconsciência que ocorre no processo narrativo e que nos textos de ficção também toma o 
nome de metaficção. Na prática textual, uma metanarrativa é todo o discurso que se vira para si mesmo, 
questionando a forma como se está a produzir uma narrativa. 
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depois da experiência de duas guerras mundiais, depois de Auschwitz, depois de 
Hiroshima, vivendo num mundo ameaçado pela aniquilação atômica, pela 
ressurreição dos velhos fanatismos políticos e religiosos e pela degradação dos 
ecossistemas, o homem contemporâneo está cansado da modernidade. Todos esses 
males são atribuídos ao mundo moderno. Essa atitude de rejeição se traduz na 
convicção de que estamos transitando para um novo paradigma. O desejo de ruptura 
leva à convicção de que essa ruptura já ocorreu ou está em vias de ocorrer. À 
consciência pós-moderna não corresponde uma realidade pós-moderna. Nesse 
sentido, ela é um simples mal-estar da modernidade, um sonho da modernidade 
(ROUANET, 1987, p. 229). 

 

 Então, pode-se dizer que pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas 

nas ciências, nas artes e na sociedade desde a década de 50, quando, por convenção, se 

encerra o modernismo. A pós-modernidade nasce com a arquitetura e a computação nos anos 

50, entra pela filosofia durante os anos 70 e se desenvolve nos dias de hoje, alastrando-se na 

moda, no cinema, na música e na internet. 

 Neste trabalho, por questões práticas, será adotado a definição de pós-modernidade 

atribuída por Jameson (1993), que a caracteriza a partir de alguns eventos que se tornaram 

ícones desse movimento: na arte, Andy Warhol e a pop art, o fotorrealismo e o neo-

expressionismo; na música, John Cage, mas também a síntese dos estilos clássico e "popular", 

que se vê em compositores como Philip Glass e Terry Riley e, também, o punk rock e a “new 

wave"; no cinema, Godard; na literatura, William Burroughs, Thomas Pynchon e Ishmael 

Reed.  

 O consumo está intimamente ligado ao pós-modernismo, pois vários autores, entres 

ele Mike Featherstone, David Harley, Zygmunt Bauman e Andrea Semprini afirmam que a 

cultura de consumo é uma característica da sociedade pós-moderna, pois reduz o indivíduo à 

condição de consumidor, como conseqüência da automatização do sistema de produção. 

   
Segundo os teóricos do pós-moderno, o próprio fato de atribuir uma grande 
importância ao consumo é uma característica da pós-modernidade. Além do mais, se 
o consumo, em geral, mantém relações estreitas com a pós-modernidade, alguns 
aspectos fundadores da cultura pós-moderna parecem estabelecer um vínculo 
particularmente forte com as lógicas de consumo (SEMPRINI, 2006, p .60). 

 

 Semprini (2006) divide o consumo pós-moderno em cinco dimensões: o 

individualismo, o corpo, a imaterialidade, a mobilidade e o imaginário. Elas estão ligadas 

entre si e contribuem para modificar as motivações de consumo dos indivíduos. O 

individualismo, segundo o autor, consiste na popularização do desejo e do prazer, na 

construção de projetos individuais, na busca da felicidade própria e na procura por escolhas 

pessoais. Tais características podem ser observadas nas novas tecnologias, nas quais o 
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consumidor possui uma vasta gama de possibilidades e escolhas, “permitindo corresponder a 

gostos individualizados e tematizados” (SEMPRINI, 2006, p. 62). Conectado ao 

individualismo existe a segunda dimensão, o corpo, o qual passou a receber, devido ao 

individualismo, uma atenção extra: “a partir dos anos 80, que o corpo se tornou um 

verdadeiro protagonista da cena social e do consumo” (SEMPRINI, 2006, p. 62). 

 “Como meio de conhecimento de mundo, foi recolocado em questão, e uma 

importância maior é concedida aos outros sentidos, em especial aos mais concretos: o tato, o 

olfato, o paladar” (SEMPRINI, 2006, p. 63), o que tem reflexo direto na sociedade de 

consumo. O autor cita como exemplo as telas do computador, que se tornaram táteis; os 

lugares de venda passam a se preocupar com o ambiente sonoro; os chefes de cozinha, que 

elaboram novas texturas e sabores; os industriais criam novos materiais com atenção especial 

às sensações. Tudo isso estimula o consumo, o qual é motivado pela comunicação publicitária 

e pelas informações que circulam na mídia. A terceira dimensão, a qual é chamada de 

imaterialidade por Semprini (2006), é definida como uma forma de consumo imaterial, 

como, por exemplo, o conforto, o qual é, por diversas vezes, usado como um forte argumento 

de venda, ou seja, a compra não é feita visando o bem concreto, mas sim sua funcionalidade, 

o bem-estar que ele irá proporcionar. 

 A mobilidade é uma das características do homem pós-moderno, que pode ser 

observada na freqüência das viagens, dos deslocamentos, dos trajetos profissionais, na difusão 

extremamente acelerada da telefonia celular e da internet. “O universo de consumo e, 

sobretudo, o de serviços, foi especialmente atingido, diante desta necessidade crescente de 

mobilidade” (SEMPRINI, 2006, p. 66). O autor acrescenta que a mobilidade deve ser 

entendida também como uma metáfora de alcance mais amplo, como uma maneira de ser, 

como uma filosofia de vida. A quinta e última dimensão, apontada pelo autor, é o imaginário, 

que consiste em um importante item na definição do consumo no contexto pós-moderno, pois 

a valorização das dimensões imaginarias exerce grande impacto no modo como os indivíduos 

exercem sua relação com a vida social e seu projeto de vida individual. A imaginação gera os 

objetivos de vida, a meta a seguir. 

 Enfim, 

 
tudo está relacionado ao consumo como, por exemplo, o modo de produção e de 
circulação dos bens, os padrões de desigualdade no acesso aos bens materiais e 
simbólicos, a maneira como se estruturaram as instituições da vida cotidiana (como 
a família, o lazer, os ambientes urbanos, etc.) ( SOARES, 2005, p. 84). 
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 Tudo isso nada mais é que reflexo da sociedade capitalista, a qual caracteriza-se pela 

propriedade privada dos meios de produção, pela acumulação permanente de capital, pela 

geração de riquezas, pela concorrência, em função da inovação tecnológica ininterrupta. 

 
Nossa sociedade-cultura de consumo constantemente cria novos espaços para os 
consumidores, tornando o consumo um sistema global que molda as relações dos 
indivíduos na pós-modernidade e é reconfigurada por tecnologias variáveis que 
determinam os padrões de consumo (SOARES, 2005, p. 112). 

 

 Exemplo disto é o advento da internet na sociedade mundial, a qual redefiniu o modo 

de consumo e de relacionamento das pessoas, em especial do público jovem. 

 
A sociedade-cultura de consumo pós-moderna está associada à complexidade 
humana, ou seja, envolve seus valores, desejos, hábitos, gostos e necessidades numa 
escala extremamente intensificada. No contexto pós-moderno, a estetização da vida 
cotidiana e o triunfo do signo retratam a subordinação da produção ao consumo sob 
a forma de marketing, com uma ascensão cada vez maior do conceito de produto, do 
design e da publicidade (SOARES, 2005, p. 112). 

 

 Assim como Soares (2005), Featherstone (1995) também considera a sociedade de 

consumo pós-moderna uma ascensão da publicidade, a qual tem como característica a intensa 

busca por bens, mercadorias, experiências, imagens e signos, para que a sociedade moderna 

os deseje e consuma.  

 Segundo Volato (2006), para os novos consumidores (da sociedade pós-moderna), as 

decisões de compra estão ligadas por desejos psicológicos, com bases profundas, os quais 

representam a diferenciação e a individualidade de cada ser. 

 
Há tempos atrás, o que impulsionou o consumo foi o desejo de ascender 
socialmente, através da aquisição de bens materiais, aonde vimos a produção de 
massa, marketing de massa, consumo de massa. Hoje, na grande maioria, os 
consumidores buscam o que “querem” comprar e não mais o que “precisam”. 
Buscam momentos e experiências que, segundo eles, lhes trarão uma vida mais 
compensatória, mais feliz, mesmo que, para adquirir tal produto, tenham que 
enfrentar alguns obstáculos (VOLATO, 2008). 
 

 Baseando-se nestas premissas é que as marcas se desenvolvem, tentando se tornar 

parte da vida das pessoas, para que sejam consumidas, não só nos momentos de necessidade, 

mas pelo fato de serem admiradas pelos consumidores, de terem prazer ao consumi-las, como 

afirma Semprini (2006), quando aborda o individualismo, uma das cinco dimensões do 

consumo pós-moderno. 
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1.2 MARCA 

 

 Na atualidade, considerada a era da informação e da constante evolução tecnológica, 

sofre-se um forte domínio de signos. Nesse contexto, de acordo com Lubianca (2005), a 

marca de uma empresa ou organização é a síntese dos valores da empresa ou produto. A 

marca é, portanto, um elemento atemporal, já que pode refletir o passado, o presente e o 

futuro da empresa, exigindo um cuidado especial e constante por parte daqueles que a 

gerenciam, para que esteja, se não na preferência do consumidor, ao menos reconhecida por 

ele. 

 Marca pode ser definida como 

 
um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 
desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 
ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens ou serviços daqueles dos 
concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e 
protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem 
produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7). 

 

 Para Aaker (1998), gerenciar uma marca não é algo simples e os resultados eficientes 

não são obtidos da noite para o dia, pois são frutos de um conjunto de atividades feitas com 

projeção de resultados futuros. Nem sempre essas ações devem ser realizadas de forma que a 

imagem da marca seja explorada de forma intensa, pois isso, segundo o autor, pode resultar na 

sua deterioração. 

 A intensidade e quantidade dessas atividades podem ser definidas através da análise 

do Brand Equity da marca, o qual é 

 
um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que 
se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 
uma empresa e/ou para consumidores dela. Para que certos ativos e passivos 
determinem o brand equity eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da 
marca. Se o nome da marca ou seu símbolo for mudado, todos os ativos ou passivos 
poderão ser afetados(...). Os ativos e passivos nos quais o Brand equity se baseiam 
vão diferir de contexto a contexto. Contudo, podem, de forma prática, ser agrupados 
em cinco categorias: 1. Lealdade a marca, 2. Conhecimento do Nome, 3. Qualidade 
percebida, 4. Associação à marca em acréscimo à qualidade percebida e 5. Outros 
ativos do proprietário da marca (AAKER, 1998, p.16). 

 

 O autor entende que lealdade à marca é a relação de confiança que o consumidor 

estabelece com uma marca. Para Aaker (1998), investir na lealdade à marca é a melhor opção, 

visto que para conquistar novos consumidores o investimento é muito superior, quando 

comparado ao valor de manutenção de clientes já existentes, especialmente quando estes estão 
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satisfeitos com ela. Aaker (1998) afirma que clientes satisfeitos e leais à marca ajudam na 

sua difusão para outros consumidores, além de inibir a ação competitiva. Nesta situação, os 

concorrentes podem ficam desencorajados a investir recursos para atrair clientes já 

fidelizados, pois pode resultar em investimento sem retorno.  

 Para o autor, as pessoas tendem a optar por marcas já conhecidas, pois elas geram 

confiança, fazendo com que uma marca reconhecida seja sempre a principal escolha perante 

uma marca desconhecida. Outra categoria citada por Aaker (1998) é a qualidade percebida 

de uma marca, a qual afeta diretamente a decisão de compra do consumidor, pois uma marca 

bem conceituada terá, conseqüentemente, uma qualidade percebida superior a concorrência e, 

assim, pode ganhar preferência na decisão de compra.  

 Semelhante à categoria anterior, existe a associação à marca, a qual consiste na 

associação de um “contexto-de-uso”. O autor exemplifica este ativo através da associação 

Aspirina/prevenção de ataques cardíacos, por exemplo, a qual pode gerar uma razão de 

compra. Criar associações, segundo o autor, gera uma elevação do brand equity.  

 Os outros ativos, identificados por Aaker, são as patentes, trademarks e os 

relacionamentos com os canais de distribuição: 

 
esses ativos da marca serão muito valiosos se inibirem ou impedirem as ações dos 
concorrentes de erodir a base e a lealdade dos consumidores. Eles podem assumir 
diferentes formas. Por exemplo, uma marca registrada protegerá o brand equity 
contra concorrentes que tentarem confundir os consumidores, mediante o uso de um 
nome semelhante, símbolo ou embalagem (AAKER, 1998, p. 22). 

 

 Estes ativos, citados acima, requerem investimentos e manutenção pois, caso 

contrário, acabarão se dissipando e assim gerando desvantagem no brand equit, ou seja, a 

marca perde fidelidade e lembrança do nome, podendo ser assim vencida pela concorrência.

 Semprini (2006) afirma que marcas devem ser algo simples, que suas promessas e 

projetos devem ser facilmente identificados e compreendidos e diz, ainda, que é a identidade 

de uma marca que o público conhece e, na maioria das vezes, aprecia. É a identidade que 

define, em poucas palavras, a missão, a especificidade e a promessa da marca. Exemplos: 

Danone é um alimento sadio e agradável; Darty é o Serviço; A Fnac é uma proposta 

inteligente para lazer cultural; Disney é a emoção de um mundo fantástico. Estas associações, 

que resumem a identidade das marcas, refletem o quarto item do brand equity definido por 

Aaker (1998), o qual se refere a associação à marca. 
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 Essas associações, apesar de serem simples, escondem um enorme trabalho, 

extremamente complexo e especializado, de gerenciamento e construção de marca, o qual tem 

sofrido grandes mudanças, pois 

 
a marca contemporânea não traiu os produtos, subordinou sua identidade e sua 
posição com sua capacidade de propor um sentido e um projeto que sejam 
pertinentes e compartilhados por uma parte dos consumidores. A comunicação que 
constitui a marca deve, portanto ser entendida não como uma modalidade de 
funcionamento ou como técnica de difusão, mas como motor semiótico, lógica de 
seleção, de organização e de concretização de um projeto de sentido que a seguir é 
proposto e trocado com seus públicos (SEMPRINI, 2006, p. 82). 

 

 Isto significa que as marcas não devem mais ser tratadas de forma rígida, como um 

simples produto, frio e tangível, mas sim como algo sedutor, que desperte o interesse e 

“paixão” daqueles que as usam, pois devem gerar um estilo de vida. Para exemplificar, 

Semprini (2006) utiliza como exemplo duas grandes marcas, a Apple e a Microsoft. 

 
A marca Apple é um bom exemplo deste tipo de prática totalmente ancorada no 
paradigma pós-moderno de comunicação. O que a marca propõe é uma maneira 
diferente de convívio no trabalho e no lazer. Os softwares, os produtos, as 
tecnologias que ela desenvolve são só concretizações dessa lógica semiótica [...] 
fundamental. Ao contrário, a Microsoft funciona segundo um registro publicitário 
tradicional, para não dizer ultrapassado. Sua marca não carrega nenhum projeto de 
sentido, a não ser o de dominar o mercado, aproveitar sua posição monopolizante 
para praticar preços elevados e enriquecer ainda mais seu fundador (SEMPRINI, 
2006, p. 83). 

 

 Portanto, as marcas passaram a exercer um papel cada vez mais importante em um 

mundo de mercados globalizados e de novas tecnologias da informação. Passam a agregar 

valores que antes não eram associados a uma marca, geram estilos de vida, criam legiões de 

fãs. Tal fato que pode ser observado em marcas como a já citada Apple, a All Star, a Harley 

Davidson, entre outras. 

 Na mesma perspectiva de Semprini, Gilson Nunes e David Haigh (2003) afirmam 

que a marca é aquilo que fica para público em termos de valor; valor este que vem da 

qualidade e do preço do produto, do atendimento e ambiente da loja, da beleza do website da 

empresa, das notícias sobre a empresa, da sua qualidade de gestão e outros fatores. Nesse 

sentido, a marca ganha conotação de personalidade, de pessoa, de ser vivo.  

 Atualmente, algumas marcas de sucesso alcançaram uma posição de autoridade tão 

grande perante segmentos da população, tendo hoje, com relação a esses consumidores, uma 

influência superior a instituições já tradicionais. Porém, para atingir tal patamar, são 

necessários anos de trabalho relacionados à imagem da marca e altos investimentos em 
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marketing, investimentos estes que passaram e ser direcionados a alternativas antes 

desprezadas nas ações de marketing, a chamada propaganda below-the-line, que consiste em 

ações de marketing direto, promoção de vendas, relações públicas e patrocínios.  

 
O aspecto mais importante do marketing abaixo-da-linha (below-the-line) [...], é que 
ele dá uma série mais ampla de instrumentos com que criar uma campanha de 
marketing bem sucedida para o cliente. Ele dá a máxima liberdade de criatividade. 
Já não precisam ficar mais presos ao anúncio impresso, ao jornal de rádio ou spot de 
televisão (CAPPO, 2004, p. 93). 

 

 O crescimento do marketing direto, segundo Cappo (2004), foi estimulado pela 

desenvolvimento da internet, pois os profissionais de marketing direto encontraram na 

internet um importante e eficaz veículo para localizar clientes potenciais. Para Cappo, a 

internet é um canal de duas vias, importantíssimo para se aprender sobre os consumidores e 

comercializar com eles. O fortalecimento do brand equity,tem no marketing direto um forte 

aliado, visto que é um meio eficaz de manter a lealdade à marca. 

 A promoção de vendas, de acordo com Cappo (2004), abrange uma vasta variedade 

de serviços, que tem por objetivo ajudar a equipe de vendas a promover as vendas para o 

cliente final. As ações que podem ajudar neste processo são o emprego de promoções 

comerciais com atacadistas e varejistas. Outra importante ação, o below-the-line, são as 

relações públicas, as quais são um instrumento mais eficaz que a propaganda tradicional, 

quando se trata de lançamentos de novos produtos e desenvolvimentos de marcas. Por ser 

uma das formas mais adaptáveis de marketing, elas podem ser usadas em conjunto com a 

propaganda convencional, promoção de vendas ou patrocínio.  

 Este último ocorre quando as marcas financiam os mais variados tipos de eventos, 

sejam festas, concertos de rock, obras de caridade ou até campeonatos mundiais dos mais 

variados tipos de esportes. com isso, tentam atrair a atenção e os interesses comerciais dos 

participantes presentes. As marcas pagam pelo privilégio de ligar o seu nome ao evento em 

questão e, em troca, recebem exposição em jornais, revistas, rádios, televisão, internet, além 

da exposição durante o próprio evento, perante ao público que comparece. 

 De acordo com Viera (1999), o marketing deve se adaptar à marca e não a marca se 

adaptar a ele, pois: “toda marca é prisioneira da imagem que o tempo lhe dá.” Isso significa 

afirmar 

 
que não existe marca com percepção neutra. Aliás, no mundo das marcas, 
neutralidade significa mediocridade. Assim, a mais importante missão que temos, 
em nossa relação com a marca, é usar o tempo em favor dela. Trabalhar o tempo a 
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favor da marca pede, antes de tudo, serenidade para avaliar o mercado com 
independência (VIEIRA, 1999, p. 43). 

 

 Atualmente, a internet tornou-se um importante aliado na fixação e percepção de 

marcas na consciência dos consumidores pois, além de ser uma mídia de baixo custo em 

relação as convencionais, possui recursos interativos e métricas extremamente precisas, que 

facilitam a identificação de nichos de mercado, de falhas na comunicação e permitem a 

obtenção de informações de extrema relevância referentes ao consumidor como, por exemplo, 

hábitos de consumo, preferências, interesses, desejos, desgostos e outros.  

 O ato de construir uma imagem de marca através da internet é conhecido por “e-

Branding” e, segundo Andaku (2008), para se construir um relacionamento recíproco e 

verdadeiro entre marcas e consumidores, na internet, é preciso passar por três etapas, 

chamadas de 3C: conteúdo, comunidade e comércio. Estas etapas baseiam-se na idéia que 

todo casamento começa com um contato inicial agradável, uma evolução para uma troca de 

sentimentos e, por último, a confiança e o casamento. Para o autor, o conteúdo “é a fase do 

primeiro contato. Ele conheceu seu site e descobriu algo interessante, que prende a sua 

atenção. Por isso, é preciso oferecer conteúdo que o estimule a retornar e continuar essa 

relação” (ANDAKU, 2008). 

 O que o autor propõe é que o site da marca necessita proporcionar uma experiência 

diferenciada ao usuário, dar a ele acesso a material exclusivo e relevante, em relação às suas 

necessidades. Já a comunidade 

 
é a segunda fase, definida quando várias pessoas que se interessaram por seu 
conteúdo, começam a visitar seu site com maior periodicidade, trocando 
informações com sua empresa e entre elas. Nessa fase, existe o namoro, pois 
empresa e clientes estarão trocando expectativas e sentimentos, que é a base para 
construção de um relacionamento verdadeiro e duradouro (ANDAKU, 2003).  

 

 Este quesito trata da qualidade de atendimento por parte da empresa, na presteza no 

momento de esclarecimento de dúvidas, no fornecimento de informações claras, evitando 

assim receio por parte do cliente. A terceira etapa é o comércio, o qual, segundo Andaku 

(2008) 

 
é o casamento, seu cliente confia em você, sente simpatia por sua marca, e tem um 
diálogo direto com sua empresa. É nesse momento que a empresa pode colher os 
frutos dessa relação. O cliente está pronto para o comércio, não apenas o e-bussines, 
com venda de produtos ou serviços pela internet, mas também através da conquista 
de sua lealdade, satisfação e promessa de amor eterno. Essa relação será a base para 
aumentar suas vendas e fidelizar seus clientes (ANDAKU, 2008). 
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 O comércio é o resultado de um trabalho transparente e bem feito, conquistando a 

confiança do cliente, transformando-o em um consumidor fiel e satisfeito o, qual por sua vez, 

poderá atrair novos clientes. 

 Vieira (1999) diz que, independente do meio, a percepção da marca é produto de 

uma expressão gráfica, de uma expressão filosófica e de uma experiência. Cada um desses 

momentos remete à origem da marca e à confiabilidade de seus propósitos. Por isso, a 

imagem, o discurso e a ação devem fazer sentido entre si.  

 Para Vaccaro (2004), a boa experiência é fundamental na construção da imagem de 

uma marca. Shedrof também enfatiza que  

 
tudo, tecnicamente, é experiência, mas sempre existem aquelas que valem a pena 
discutir. Os elementos que contribuem para experiências excepcionais são 
perceptíveis e reprodutíveis, o que faz com que elas sejam projetadas” ( Shedrof 
apud VACCARO, 2008). 

 

 O autor ainda afirma que a preocupação com uma boa experiência no meio online 

deve ser maior que em relação a outros meios de comunicação, pois 

 
(...) a internet é virtual na percepção do público. Nem sempre parece haver pessoas 
por trás de um web site. Não há toque, contato, nem cheiro a gente sente pela web. 
Será que a loja virtual vai mesmo entregar o livro depois de fornecer o cartão de 
crédito? Será que o dólar baixou ou algum hacker invadiu o portal? Será que este 
arquivo é vírus? Será que ela é bonita mesmo como ela está dizendo? Só tirando a 
prov .(VACCARO, 2008). 

 

 Por isso se constata que a principal forma de construção de uma marca na internet 

tem como base a boa experiência, “pois a internet precisa ganhar seu espaço, mostrar-se 

confiável e fazer sumir todas as crendices a seu respeito” (VACCARO, 2008). O autor 

enfatiza que ela ainda precisa ser compreendida, necessita ainda mais boa vontade por parte 

dos consumidores, com relação a publicidade on-line ruim: o spam, os banners piscantes e as 

correntes de e-mail. 

 Manning (2008), referindo-se às experiências que a marca pode proporcionar ao 

consumidor, também afirma que  

 
o branding na internet significa criar experiências excepcionais. Na internet, o 
branding vai muito além do logo, das linhas de código, da identidade visual, ele 
consiste na interação em tempo real do consumidor com a marca. Toda empresa que 
pretende estabelecer brand equity na ambiente digital deve se preocupar em oferecer 
serviços que não podem ser oferecidos no mundo “off-line”, este serviço deve se 
prestado de forma extremamente eficaz, com facilidade de navegação, intuitivo, 
personalizado, com conteúdo de qualidade e segurança (Manning, 2008). 
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 O Google, segundo Povoa (2004), é um exemplo perfeito de construção de marca no 

meio digital, o qual foi número um no ranking “Top Global Brands” por dois anos 

consecutivos, batendo tradicionais marcas como Coca-Cola, Apple e Samsung. Para Povoa, 

um brand bem gerenciado tem, certamente, a identidade visual e nome do produto 

criativamente definidos. Porém, uma estratégia concisa de branding é muito mais do que 

somente aspectos tangíveis como o nome, a cor e a tipografia. Um brand poderoso como o do 

Google, na opinião do autor, consegue agregar atributos intangíveis no cérebro do 

consumidor: confiança, eficiência, qualidade e utilidade, por exemplo.  

 
Em paralelo, o uso da mídia interativa no mundo corporativo (internet, intranets, 
extranets) mostra-se altamente eficiente e conseqüentemente um catalisador de 
receitas e redutor de custos. A noção de empresa “em rede” é inevitável. Seja como 
canal de vendas, gestão do conhecimento ou simples comunicação institucional, a 
mídia interativa torna-se parte inerente do negócio, o que caracteriza uma 
oportunidade para as empresas de serviços no Brasil e no exterior (POVOA, 2004). 

 

 Cabianca (2007) se refere a uma recente pesquisa realizada pelo IBOPE, a qual 

mostra que, no Brasil, existe uma forte tendência de crescimento do ambiente web como um 

canal de relacionamento e comunicação com grande tendência de conversão, ou seja, 

transformar acessos em vendas. Esse autor define o novo consumidor como aquele que vai até 

a marca e escolhe se relacionar com ela. É o consumidor que determina se quer ou não 

relacionar-se com determinada marca. 

 Por este motivo, várias empresas vêm demonstrando um maior interesse no 

gerenciamento de suas marcas no meio digital pois, apesar de o público ainda ser inferior 

numericamente, quando comparado aos meios convencionais, como a televisão, por exemplo, 

na internet ele é qualificado, seleto e específico, resultando em uma maior convergência de 

vendas. 



2 PUBLICIDADE E INTERNET 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA PUBLICIDADE 

 

 No Brasil, a história da publicidade começa a ser traçada no século XIX, a partir de 

mudanças sociais envolvendo economia, cultura e tecnologia. Cartazes, painéis pintados e 

folhetos avulsos eram algumas das formas de publicidade da época. Porém, o jornal impresso 

se tornou o grande meio para anunciar a compra e venda de utensílios e propriedades, ofertas 

de serviços profissionais, realização de eventos oficiais, entre outros. Naquela época, não 

havia pagamento aos veículos por sua divulgação. Com o passar dos anos, a prática de 

anunciar cresceu muito e o que era gratuito tornou-se fonte de renda para os veículos, 

surgindo assim um novo nicho explorado pelos jornais, invertendo a lógica comercial 

jornalística, até então vigente, que tinha no assinante a garantia de negócio. 

 Em 1900, surgiram as revistas no Brasil. A linguagem da publicidade começou a 

ganhar grandes contribuições artísticas de diferentes áreas, aliadas aos avanços tecnológicos, 

firmando-se e resultando na abertura das primeiras agências de publicidade. A primeira, 

segundo Marcondes (2001), começou suas atividades em meados de 1913, em São Paulo. 

 A evolução gradual da publicidade, e sua conseqüente profissionalização, fez com 

que surgisse “não mais a mensagem com forma e conteúdo de um comunicado direto, mas 

embrulhada num pacote de elementos, que requerem a participação inteligente e a 

cumplicidade do consumidor para decifrá-los” (MARCONDES, 2001, p.17). 

 A partir de 1932, a publicidade no Brasil ganhou, no rádio, um forte aliado. O 

governo federal concedeu à iniciativa privada a exploração do sinal e as agências passam não 

só a criar e produzir jingles e spots publicitários para esse meio, como também produziam os 

programas que eram patrocinados por seus maiores clientes, as grandes empresas, as 

chamadas multinacionais como, por exemplo, Unilever, Coca-cola, Jonhson & Jonhson, entre 

outras. O rádio não teve uma evolução lenta e gradual como foi o caso da revista, pois cresceu 

de forma rápida e eficiente, gerando um enorme número de admiradores. Tal força se deve a 

gratuidade e a crescente facilidade de acesso, pois até então as pessoas apenas tinham acesso a 

materiais publicitários impressos, dos quais a grande maioria era pago. Portanto, isso foi 

muito vantajoso para o mercado publicitário, pois era possível atingir um número maior de 

pessoas por um valor reduzido. 

 Nos anos 50, o sonho da sociedade de consumo, na qual todos têm acesso 

(teoricamente) às novas tecnologias, se instaura nacionalmente, ganhando força em 1956 com 
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Juscelino Kubitschek, com o slogan “50 anos em 5”. E é neste panorama que surgiu a 

televisão, que trouxe grandes mudanças e acrescentou novas possibilidades ao mercado 

publicitário. À medida que o país crescia, o setor de propaganda e de publicidade também 

crescia e, conseqüentemente, a TV também evoluiu.  

 A chegada da televisão foi um marco importante na história da indústria brasileira, 

porque deu início a uma disputa industrial antes nunca vista no Brasil:  

 
As mensagens publicitárias tiveram, até ali, a função básica de informar a existência 
deste ou daquele produto ou serviço. Algumas de suas vantagens e seus benefícios. 
Mas a partir daquele momento, tratava-se de brigar por fatias de mercado e, 
diretamente, pela preferência do consumidor [...] (MARCONDES, 2001, p. 32). 

 

 A televisão teve um importante papel nestas disputas, visto que permitia uma 

exposição de bens e serviços de forma muito superior em relação ao jornal, revista e rádio, 

pois possibilitava a demonstração do uso dos produtos, através da imagem e do áudio 

simultâneos. 

 No século XX. a publicidade se consolidou e a internet, no final deste período, se 

tornou uma realidade. Evoluiu de forma meteórica e conseguiu, em 5 anos, o que a televisão 

levou quase 50 anos, apresentando, em dezembro de 2000, quase 10 milhões de usuários no 

Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo IBOPE eRatings em janeiro de 2001. Atualmente 

este número dobrou, passando dos 21 milhões de usuários. Com isso, 

 
a mídia tradicional não demorou muito tempo para reconhecer o potencial da 
internet para aumentar o seu produto básico. Poucos anos após a World Wide Web 
entrar em funcionamento, em 1994, milhares de estações de rádio e televisão, 
editoras de revistas e de jornais, redes de TV a cabo e empresas editoras já estavam 
montando os seu sites na internet. Não queriam cometer os mesmos erros que as 
revistas de consumo incorreram cinqüenta anos antes, quando tentaram competir 
com a televisão, em vez de aprender a usá-la em benefício próprio (CAPPO, 2004, 
p. 155). 

 

 Surgiu então a publicidade on-line, a qual Cappo (2004) considera uma publicidade 

below-the-line, que vem a ser um complemento da publicidade nos meios convencionais. A 

mensagem on-line permite interatividade de alto nível, uma característica da web 2.0, que 

teve sua origem em meados de 2000. A web 2.0, segundo O´Really (2007), é definida como  

 
a mudança para uma internet como plataforma e um entendimento das regras para 
obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 
desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 
quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. 
(O’REALLY, 2008). 
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. Exemplos da web 2.0 são os blogs, fotologs, Orkut, Youtube e Flickr. Os blogs 

talvez tenham sido os precursores da web 2.0 e são uma espécie de diário virtual, nos quais as 

pessoas podem dissertar sobre qualquer tema de seu interesse, seja sobre tecnologia, 

tendências, cinema ou simplesmente relatar o dia-a-dia. Alguns blogs atingem elevados níveis 

de notoriedade e audiência e, por isso, existem campanhas publicitárias que são focadas 

apenas nos “blogueiros” (assim são chamados os internautas que escrevem blogs), os quais 

encarregam de difundir a campanha. Exemplo disto foi o lançamento dos processadores Core 

2 Duo da fabricante Intel, que forneceu um micro computador equipado com este processador 

para “blogueiros” que escrevem blogs sobre tecnologia e artes gráficas, para que estes 

escrevessem suas impressões sobre o processador nos seus blogs. Os fotologs nada mais são 

que blogs; a diferença é que, ao invés de texto, são inseridas imagens.  

 O Flickr é, na verdade, um fotolog, que recebe forte adesão de fotógrafos, 

publicitários e designers, os quais o utilizam como um portfólio virtual, para divulgar seus 

trabalhos. O Youtube é um depósito de vídeos, na sua maioria produzidos pelos usuários, o 

qual também é utilizado, com freqüência, para o lançamento de campanhas publicitárias. Já o 

Orkut funciona como uma rede de relacionamentos, no qual as pessoas tem perfis com 

diversas informações como, por exemplo, suas características físicas, preferências, idade, 

estado civil, entre outras. Essas pessoas se associam em comunidades específicas de interesses 

comuns, com a intenção de trocar conhecimento, conhecer novas pessoas, arranjar namorados 

ou simplesmente manter contato com amigos já existentes. 

 Nestas ferramentas, o consumidor cria seu próprio conteúdo, fala sobre seus anseios, 

demonstra seus interesses, o que é um prato cheio para publicitários, pois estes locais são 

fontes para se conhecer tendências e comportamentos dos consumidores. 

 Segundo Garfield (2008), colunista da Advertising Age, as agências de publicidade 

tradicionais, que mantêm sua base em anúncios de revista, outdoors e vts de 30 segundos, por 

exemplo, terão uma difícil transição para o “novo mundo” da era digital. O autor afirma que 

as pessoas não gostam mais de anúncios e que o Brasil ainda é uma das poucas exceções, pois 

os anúncios ainda exercem certa influência sobre elas. Na grande maioria dos outros locais do 

mundo, se as pessoas puderem evitá-los, de alguma forma, elas o farão. Garfield afirma que, 

atualmente, uma grande parcela de consumidores tem preferência por se envolver com a 

marca ou com o serviço, pois gostam de buscar informações sobre a mesma e, para isso, o 

meio on-line é perfeito. 

 O autor complementa que o meio on-line gera uma excelente oportunidade para 

marcas criarem conexões individuais com os consumidores, pois nele não existe resistência 
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por parte do consumidor. Muito pelo contrário, ele se deixa levar pela marca. A razão para 

isso é que, na internet, o usuário sente que tem o controle da situação, diferentemente da sua 

relação com outras mídias. Essa estreita relação que o usuário possui com a internet, 

juntamente com sua infra-estrutura, resulta na possibilidade da aquisição de detalhados e 

confiáveis dados de comportamento de consumo. 

 Por este motivo, grandes empresas, como a Fiat, por exemplo, estão destinando uma 

boa parcela de sua verba de marketing em publicidade interativa, aproximadamente 10%, 

como afirma Maria Lucia Antonio, gerente de publicidade e promoção da Fiat. Assim como a 

Fiat, a Coca-Cola também destina uma razoável fatia de sua verba de marketing em 

publicidade on-line. Segundo Antonio (2008) 

 
felizmente, as agências de publicidade estão abrindo os olhos e constatando que a 
convergência é inevitável. Elas já perceberam que o modelo de negócios sobre o 
qual estão baseadas vai mudar e estão mais interessadas em acompanhar essa 
evolução.  

 

 Outra grande evolução no mundo da publicidade é a chegada da TV Digital. O meio 

de comunicação mais popular e lucrativo do Brasil, a TV, está prestes a sofrer uma revolução 

que afetará diretamente a publicidade. Uma característica de TV digital, herdada da internet, é 

a interatividade. Será possível interagir com o conteúdo da TV, participar de votações, jogos, 

mandar e-mails e fazer compras de forma diferenciada. Por exemplo, se o consumidor está 

assistindo a uma novela e gostou muito do sapato da atriz, haverá a possibilidade de efetuar a 

compra do mesmo, instantaneamente, através da televisão.  

 

2.2 INTERATIVIDADE E PUBLICIDADE 

 

 O termo interatividade teve sua origem no final dos anos 70 e início dos 80, no 

contexto das novas tecnologias de informação, o qual é derivado do termo interação. Esse 

termo é um conceito bem mais antigo e, segundo Gilles Multigner, vem da física: refere-se ao 

comportamento de partículas, cujo movimento é alterado pelo movimento de outras 

partículas. Interação, então, “são as relações e influências mútuas entre dois ou mais fatores, 

entes, etc. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação existente entre 

eles” (PRIMO e CASSOL, 1999). Dentro da sociologia e psicologia social, a interação é 

quem dá origem às ações humanas e sociais. 

 Até cerca de 1975, segundo Lévy (1997), o computador era uma máquina binária, 

rígida, restritiva, centralizadora, mas que, depois, passou a incorporar a tecnologia do 
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hipertexto, criando interfaces amigáveis. Seria, provavelmente, nessa época de transição da 

máquina rígida para a máquina conversacional, com a utilização do hipertexto e interfaces 

amigáveis, que os usuários, insatisfeitos com o conceito genérico de "interação", buscaram no 

termo interatividade uma adaptação de termo “interação” para o meio digital. 

 Lévy (1997) aborda também a interatividade como um problema, justificando isso 

porque o termo é usado de forma banal pelas pessoas, sem saberem do que realmente se trata. 

Isso ocorre por dois motivos: ou que as pessoas dissociam, muitas vezes, a palavra (signo) da 

coisa, ou usam a mesma palavra para significar aspectos diferentes, que não são devidamente 

explicitados. O problema não está no uso do mesmo termo, mas em não explicitar o que se 

entende por ele. 

 Lemos afirma que a noção de interatividade está diretamente ligada às novas mídias 

digitais e acrescenta que “o que compreendemos hoje por interatividade, nada mais é que uma 

nova forma de interação técnica, de cunho ‘eletrônico-digital’, diferente da interação 

‘analógica’, que caracterizou as mídias tradicionais” (2008). O autor define interatividade 

como 

 
um diálogo entre homens e digital (sic) como um diálogo entre homens e máquinas 
(baseadas no princípio da micro-eletrônica), através de uma ‘zona de contato’ 
chamada de ‘interfaces gráficas’ em tempo real. A tecnologia digital possibilita ao 
usuário interagir, não mais apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas 
com a informação, isto é, com o ‘conteúdo’ (LEMOS, 2008). 

 

 Quanto à possibilidade de o usuário de internet interagir – e mesmo contribuir com 

informações – Levy (1997) já antecipou que o que caracteriza a interatividade é a 

possibilidade - crescente com a evolução dos dispositivos técnicos - de transformar os 

envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo, em emissores e receptores da mensagem, ou 

seja, que o canal de comunicação funcione nos dois sentidos. A interatividade é o que 

diferencia a internet dos macrossistemas midiáticos, pois 

 
o caráter interativo e multipolar da comunicação virtual rompe com limites 
demarcados por instituições hegemônicas e pela mídia. Textos, sons e imagens 
circulam em grande quantidade pela internet, sem obrigação de serem submetidos a 
filtros de avaliação (conselhos consultivos, editores). Com a diversificação dos pólos 
de enunciação, produz-se uma redistribuição de dados menos condicionados pelo 
peso histórico da imprensa e das industrias culturais ( MORAES, 2001, p.44). 

 

  A definição de interatividade, segundo Levy (1997), tornou-se tão elástica a ponto 

de perder a precisão de definição. O termo virou marketing de si mesmo. Vende mídias, 

serviços, tecnologias, shows e muito mais. É a chamada "indústria da interatividade". 
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(...) A interatividade assinala muito mais um problema, a necessidade de um novo 
trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos modos de comunicação, do 
que uma característica simples e unívoca atribuível a um sistema específico (LEVY, 
1997, p. 67). 

 

 Apesar dos problemas envolvendo a utilização do termo interatividade, é inegável 

que recursos interativos vêm sendo utilizados em larga escala no meio digital, por agências de 

publicidade, com o intuito de gerar um forte laço entre os consumidores e a marca em 

questão. Essa interatividade visa proporcionar experiências agradáveis aos internautas, 

fazendo com que a satisfação destes se volte para a marca. Internautas estes que, em sua 

grande maioria, pertencem à parcela jovem da sociedade, pois são eles que tem um maior 

interesse por conteúdos interativos dentro da internet. 

 

2.3 VIDEO E 3D 

 

Grande parte dos recursos visuais utilizados na televisão e na própria internet só são 

obtidos graças a utilização de imagens 3D (imagens em duas dimensões  - altura e largura) 

que, através de técnicas de sombreado e perspectiva, geram a ilusão de tridimensionalidade 

(profundidade). O video e o 3D são as principais responsáveis pela interatividade na internet, 

pois permitem a visualização dos produtos por diversos ângulos, permitem a “imersão” do 

consumidor dentro de uma narrativa, tornando a história mais interessante e realista, além de 

permitir que o consumidor defina o rumo que  determinada história deve seguir, promovendo 

assim uma relação mais forte com a marca anunciante.   

Imagens em 3D podem ser obtidas de forma rústica, com lápis e papel, ou então 

através complexos softwares de modelagem tridimensional como, por exemplo, o 3D Studio 

Max, o Maya, o Cinema 4D, o Softimage XSI, o Blender, entre outros, os quais são capazes 

de gerar imagens que, muitas vezes, são confundidas com a realidade, devido ao elevado nível 

de detalhismo e realismo. Porém, nem sempre foi assim, pois a primeira visualização 

tridimensional da história da computação gráfica ocorreu em 1967, quando a Appel criou 

algoritmos de cálculo de visibilidade e sombras. Contudo, os resultados eram precários e 

ainda deixavam muito a desejar. 

 Foi nos anos 70 que a criação de imagens tridimensionais teve uma grande evolução. 

Segundo Costa (2000), várias empresas passaram a investir no aprimoramento da tecnologia, 

entre elas a Apple, fundada em 1975. No final dos anos 70, obteve-se progressos na 

visualização 3D, o que permitiu a criação de curtas animações para fins didáticos e 
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publicitários. Um dos responsáveis por esta evolução é George Lucas (criador da trilogia Star 

Wars) o qual, com o intuito de aperfeiçoar a produção de seus filmes, criou empresas 

especializadas em computação gráfica. Estas, por sua vez, contribuíram para que o 3D 

chegasse ao nível de realismo dos dias atuais. 

 Tudo indica que o futuro da propaganda é a participação e que o “meio é a 

mensagem”. A publicidade precisa se adaptar a esse mercado cada vez mais particular, no 

qual o consumidor quer aparecer, participar, mexer e escolher. Ele quer “ser” a mensagem. Se 

a publicidade não acompanhar esta mudança, aprender a vender produtos e serviços com 

interatividade e sob demanda, pode perder sua relevância. Assim como Garfield (2008), 

Cappo (2004) também afirma que a noção de agência de propaganda que temos hoje passará 

por uma total remodelação e reinvenção, para poder sobreviver e progredir, nos próximos 

anos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. 

 Santos (2008) apresenta dados que confirmam as previsões de Cappo (2004) e 

Garfield (2008), quando afirma que 

 
a internet, que em 2003 era o menor setor de mídia do mercado do Reino Unido, 
tornou-se o terceiro maior em 2007 e deverá superar a TV em receita publicitária no 
próximo ano. Segundo relatório conjunto do Internet Advertising Bureau (IAB), da 
Pricewaterhouse Coopers e do World Advertising Center, (...), a receita on-line do 
RU somou 2,8 bilhões de euros em 2007 (US$ 5,6 bilhões), o que representou um 
ganho de 38%, comparado ao ano anterior, e elevou o share do meio de 11,4% para 
15,3% no período. O resultado ‘excedeu as mais generosas previsões e agora é 
maior do que os classificados impressos e jornais regionais’, posicionando o Reino 
Unido muito à frente de todos os mercados mundiais, diz o relatório (SANTOS, 
2008). 

 

 Um dos principais motivos da perda de investimentos publicitários, por parte da 

televisão é, sem dúvida nenhuma, a difusão da internet com banda larga (em alta velocidade) , 

pois ela permite a transposição de comerciais de televisão para o meio on-line, com a 

vantagem da interatividade, afinal a produção do comercial para internet em nada difere da 

produção do comercial para televisão, a diferença está no modo de inserção, na televisão, ele 

é transmitido de forma continua e ininterrupta,  na internet, com a utilização de ferramentas 

específicas, ele é inserido de modo a poder interagir com o usuário. 

 Para MacAndrews (2007), ex-CEO da aQuatitative2, antes de sua aquisição pela 

Microsoft, “o comercial on-line vai substituir o comercial de 30 segundos como principal 

expressão de uma marca”, pois o comercial on-line apresenta recursos únicos de 

                                                 
2 Empresa especializada em marketing e publicidade na Internet. 
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interatividade, que ainda não estão disponíveis na televisão, mesmo com a chegada da tv 

digital. 

 

2.4 O COMPORTAMENTO DE CONSUMO DO JOVEM NA INTERNET 

 

Pelo fato de terem nascido e crescido nos tempos da internet, os jovens são os que 

tiram o maior proveito de suas potencialidades. Segundo Tolda (2007), a interatividade na 

internet proporciona ao usuário ser agente de seu processo de navegação, comunicação e troca 

de experiências. 

 Experiências, que para Hekkert (2001) podem ser definidas como um conjunto de 

reações afetivas, emocionais e estéticas, que as pessoas vivenciam no momento em que vêem 

ou interagem com um produto ou interface. 

 Para Tolda (2007), mesmo com a possibilidade de comunicação em mão-dupla, 

proporcionada pela internet, ainda existem formas passivas do uso da web, caracterizadas por 

usuários iniciantes, os quais a utilizam apenas para ler e-mails, notícias e navegar por alguns 

sites. Pelo fato de o jovem já estar familiarizado com esse meio, ele entende sua linguagem e 

a consome diariamente: usa o computador para pagar contas, cadastra-se em eventos e 

websites, assina revistas e boletins, participa de shows, promoções e afins e acessa 

informações específicas, customizadas e individualizadas; ou seja, usufrui de quase todos os 

benefícios oferecidos pela internet. 

 Ferrarri (2008) alega que, devido à globalização e o advento da internet, foi 

observado um enorme avanço no grau de conhecimento dos jovens, que acabaram por ser 

tornar mais exigentes e independentes, criando suas próprias opções, mesmo com inúmeras 

opções já existentes. 

 
Nosso jovem consumidor, hoje, é mais "adulto" em relação aos jovens de uma 
década atrás, justamente pelos fatores acima mencionados e pelas facilidades dos 
meios de informação. Hoje, nosso jovem também se torna mais exigente e seletivo 
(Ferrari, 2008). 

 

 A internet transformou o jovem em um consumidor híbrido, ou seja, possui 

necessidades humanas de interação, personalização e conveniência mas já está adaptado a 

internet, que se tornou o lugar onde ele tem algumas das interações mais significativas. O fato 

de consumidores híbridos serem, em sua grande maioria, os jovens, deve-se apenas pelo 

contexto em que nasceram: nos tempos da internet.  
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 Estes jovens com hábitos de consumo híbridos, foram definidos como Geração “M” 

por Andaku (20078): 

 
Geração Paz e Amor, geração Coca-Cola, geração Xuxa, geração Saúde…nas 
últimas décadas foram muitas as denominações usadas para rotular um grupo de 
jovens que possuíam novos hábitos sociais, novas formas de consumo, novos meios 
de comunicar, novas gírias a falar. Essas gerações sempre despertaram a atenção do 
restante da sociedade, por seus novos hábitos, pelo choque cultural que suas 
novidades causavam. A tecnologia e a internet criaram um novo rótulo para os 
jovens dos dias de hoje, a geração M. 

 

 De acordo com o autor, a Geração M teve sua origem através de um estudo realizado 

pela Kaiser Family Foundation em 2005, a qual aplicou mais 2000 questionários em jovens 

americanos e acompanhou outros 695 durante sete dias, com o objetivo de avaliar o consumo 

de mídia dos adolescentes em suas residências. Andaku (2008) afirma que o consumo de 

mídia é muito semelhante entre os jovens de todas as partes do mundo. 

 Este estudo constatou que a casa de um típico jovem americano apresenta uma vasta 

variedade de mídia. Em média, dois aparelhos de televisão, três aparelhos de rádio, três 

players de videocassete ou DVD, dois videogames e um computador. Cinqüenta por cento dos 

jovens americanos possuem TV a cabo em casa e 30% acesso a banda larga. 

 A pesquisa apontou que os jovens têm o seu dia-a-dia saturado por mídia, gastam 

quase seis horas e meia consumindo informações e entretenimento sendo que, durante esse 

tempo, estão expostos a mais de oito horas e meia de mensagens midiáticas. Isso ocorre 

porque, em 26% do tempo, os jovens utilizam duas ou mais mídias, simultaneamente. 

 Foi apontado que a web mudou a forma de consumo de mídia por parte dos jovens. 

Anteriormente, este consumo ocorria de forma separada, através de um meio de cada vez: ou 

revista ou jornal ou rádio. Agora, enquanto assistem televisão, navegam pela internet, 

conversam no Messenger, adicionam amigos no Orkut, escutam rádios on-line, entre outros. 

O fato de a geração M ser uma geração multimeios não acontece apenas para se informar, mas 

também para se socializar: “Essa também já é a realidade do jovem brasileiro. [...] jovens 

brasileiros já fazem parte da geração M e o consumo multimeios já é uma realidade para os 

jovens que possuem acesso à internet” (ANDAKU, 2008) 

 



3 METODOLOGIA E ANALISE DE DADOS 

 

3.1 MÉTODO  

 

 Este trabalho, de caráter exploratório, tem por objetivo verificar se os sites que 

utilizam as tecnologias de vídeo e 3D podem modificar a relação de consumidores com a 

marca anunciante. O cunho exploratório, nesse caso, evidencia a intenção do autor – dadas as 

condições de sua realização – de não generalizar suas conclusões e, sim, de lançar para 

futuros estudos suas descobertas. 

 Os resultados desta pesquisa só poderão ter relevância se a pesquisa for executada de 

forma correta. Por isto, é muito importante o conhecimento dos métodos e técnicas de 

pesquisa. Segundo Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos.” 

 A investigação aqui relatada tem caráter qualitativo, pois “responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado” (MINAYO, 2001, p. 57). 

 Amstel (2007) caracteriza a pesquisa qualitativa como aquela em que se busca 

entender um fenômeno específico em profundidade e, ao invés de estatísticas, regras e outras 

generalizações, a mesma trabalha com descrições, comparações e interpretações. Por ser mais 

participativa é, portanto, menos controlável, pois os participantes da pesquisa podem 

direcionar o rumo da pesquisa em suas interações com o pesquisador. 

 O método de coleta dos dados foi dividido em três etapas, na primeira foram 

selecionados jovens com os quais o pesquisador identificou forte conexão e proximidade com 

uma determinada marca, na segunda, os jovens foram submetidos a um questionário 

individual com perguntas fechadas, a fim de traçar os hábitos de consumo de mídia dos 

mesmos e a terceira e última etapa, foi a entrevista individual semi-estruturada, ou seja, com 

roteiro de tópicos a serem abordados, mas receptiva à fala do entrevistado, através de temas 

com perguntas amplas, que permitem ao entrevistado conectar-se livremente com o que é 

abordado. 

 A amostra definida constitui-se de jovens de ambos os sexos, de 18 a 24 anos, que 

têm contato com a intenet em, pelo menos, uma hora ao dia, residentes em Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. Apesar deste grupo, segundo o site IDG NOW! (2008), estar na segunda 
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colocação, em se tratando de representatividade na internet (com cerca de 18,4%), são eles 

que gastam mais tempo navegando na internet, ou seja, não utilizam a internet exclusivamente 

para trabalhos, e-mails e coisas pessoais, mas também para entretenimento. Isso faz com que 

tenham contato freqüente com sites desenvolvidos com as tecnologias que este trabalho 

investiga (3D e vídeo). Por isto, possuem condições de serem submetidos á pesquisa, pois as 

perguntas que compõe a mesma são baseadas nas experiências que estas pessoas tiveram, ao 

entrar em contato com tais sites. 

 Com relação ao número de pessoas a serem entrevistadas, Minayo (2001, p. 82) diz: 

 
O critério de representatividade da amostragem na pesquisa qualitativa não é 
numérico, como na pesquisa quantitativa. A quantidade de pessoas entrevistadas 
deve, no entanto, permitir que haja a reincidência de informações ou saturação dos 
dados, situação ocorrida quando nenhuma informação nova é acrescentada com a 
continuidade do processo de pesquisa. A continuação da pesquisa torna-se, portanto, 
pouco produtiva ou até mesmo inútil, dependendo do período de insistência na 
continuidade. 
 

 Baseando-se na afirmação da autora, a reincidência de informações passou a ocorrer 

depois do quinto entrevistado. Portanto, os dados retirados das entrevistas e inseridos neste 

trabalho são referentes a cinco jovens com o perfil listado acima. Estes dados foram cruzados 

com as informações obtidas no estudo, para assim obter uma conclusão relevante.  

 

3.2 CRUZAMENTO DE DADOS 

 

 A seguir, será feita a caracterização (hábitos de consumo de mídia) dos entrevistados e 

breve análise, levando em conta o referencial teórico desenvolvido nesse estudo. 

 Rafael, 24 anos, estudante, revela possuir grande admiração pela marca de óculos de 

sol Ray-ban e tal admiração se desenvolveu pela indicação de amigos, por experiências 

anteriores com produtos da marca e também pelo apelo visual da marca. 

 Ele afirma que tem freqüente contato com diversos meios de comunicação, entre eles 

televisão, jornal, revista e internet, sendo que esta é utilizada como meio de comunicação 

complementar. Esses meios de comunicação nem sempre são consumidos por ele de forma 

isolada, pois muitas vezes ocorre o consumo simultâneo. Dentre os meios citados, é nas 

revistas e na internet que o entrevistado observa um maior número de informações sobre a 

marca. 

 O tempo que o entrevistado gasta com internet é, em média, de uma a três horas por 

dia, sendo que neste período o seu uso é destinado para pesquisas, contatos pessoais (MSN, 
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Orkut, outros) e notícias e, com menor freqüência, para compras e contatos com empresas. 

Sobre a marca em questão, a internet serve como meio para procurar por lançamentos ou 

novidades e dados mais específicos sobre algo que chamou sua atenção. 

 Giane, 23 anos, estudante, possui grande admiração pela marca de vestuário Colcci, 

admiração esta, que, assim como Rafael, se desenvolveu pela indicação de amigos, 

experiências anteriores com produtos da marca e pelo apelo visual que a marca apresenta. A 

entrevistada alega ter freqüente contato com diversos meios de comunicação, como a 

televisão, jornal, revista e internet, a qual é utilizada como meio de comunicação 

complementar. Giane afirma que estes meios nem sempre são consumidos por ela de forma 

isolada, pois na maioria das vezes ocorre o consumo simultâneo. É nas revistas, jornais, rádio 

e na internet que ela observa um maior número de informações sobre a marca Colcci. 

 A entrevistada dedica, em média, de uma a três horas do dia à internet, sendo que 

neste período o seu uso é focado em pesquisas, contatos pessoais (MSN, Orkut, outros), 

obtenção de notícias e, com menor freqüência, para compras e contatos com empresas. Para a 

entrevistada, a internet serve como meio para procurar por lançamentos ou novidades, 

verificar se há ofertas e promoção de vendas e, ainda, proporciona formas de contato direto 

e/ou pessoal com a marca. 

 Por motivos semelhantes a Rafael e Giane, Ana Laura, 20 anos, estudante, 

desenvolveu grande admiração pela marca Coca-Cola, a partir das experiências que ela já teve 

com a marca, reforçadas pela indicação de amigos. 

 Diariamente, Ana realiza contato com diversos meios de comunicação, como 

televisão, jornal, revista e internet, sendo que a internet é freqüentemente utilizada, segundo 

ela, como um meio de comunicação complementar. Todos eles, raramente, são consumidos de 

forma isolada, pois é freqüente a situação na qual Ana fica exposta a mais de uma mídia 

simultânea. Um maior número de informações sobre a marca pode ser vista na televisão e na 

internet, segundo a entrevistada. 

 Ana tem um gasto médio de tempo de uma a cinco horas do dia com internet, sendo 

que, neste período, o seu uso é destinado para pesquisas, contatos pessoais (MSN, Orkut, 

outros) e com menor freqüência, para compras e contatos com empresas. Sobre a marca em 

questão, a internet serve como meio para se informar de lançamentos e promoções. 

 Viviane, 20 anos, estudante, alega possuir admiração pela marca de artigos 

esportivos Puma, construída através da indicação de amigos e experiências anteriores. 

Contrastando com os entrevistados anteriores, Viviane apresenta apenas contato freqüente 

com dois meios de comunicação, a televisão e a internet. Os jornais e as conversas com os 
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amigos são utilizados como meio de comunicação complementar. Assim como praticamente 

todos os jovens da sua faixa etária, ela não consome os meios de comunicação de forma 

isolada, pois o consumo simultâneo ocorre na maioria das vezes. Dentre os meios citados, é 

nas revistas, na internet e na televisão que a entrevistada observa um maior número de 

informações sobre a marca. O tempo gasto com internet é, em média, de uma a três horas do 

dia por parte da entrevistada, sendo que neste período o seu uso é destinado para pesquisas e 

contatos pessoais (MSN, Orkut, outros) e para obtenção de notícias. Sobre a marca em 

questão, a internet serve como meio para procurar por lançamentos ou novidades e dados mais 

específicos sobre algo que lhe chamou atenção.  

 Juliano, 24 anos, advogado, admira a marca de combustíveis Petrobrás. Sua 

admiração se desenvolveu pela credibilidade que a mesma transmite ao cliente. 

 Ele afirma ter freqüente contato com diversos meios de comunicação: televisão, 

jornal, revista, rádio e internet, os quais nem sempre são consumidos por ele de forma isolada. 

Ou seja, há consumo simultâneo de mais de uma mídia com freqüência. É nas revistas, na 

televisão e na internet que o entrevistado observa um maior número de informações sobre a 

marca. A internet consome, em média, de uma a três horas do dia do entrevistado, sendo que 

neste período o seu uso é destinado para pesquisas, contatos pessoais (MSN, Orkut, outros), 

notícias, compras e, com menor freqüência, para jogos interativos e contatos com empresas. 

Sobre a marca Petrobras, a internet serve como meio para procurar dados mais específicos 

sobre algo que tenha chamado sua atenção. 

 Durante as entrevistas, todos os entrevistados foram abordados em seus respectivos 

lares, as entrevistas foram gravadas e os trechos relevantes foram transcritos para este 

trabalho para que, assim pudessem ser interpretados de acordo com os conteúdos abordados 

no referencial teórico do trabalho em questão. 

 

 1 - Você costuma consumir produtos semelhantes, porém de outras marcas? 

 Nessa primeira questão levada aos entrevistados, as respostas são variadas. Rafael 

por exemplo, afirma que “no passado consumi e não tive boas experiências. Atualmente tenho 

utilizado apenas óculos da marca Rayban. Apesar de terem um custo elevado, vale à pena 

devido a qualidade.” Já Giane assume que “sim, pois se trata de vestuário;, então se torna 

muito difícil de consumir apenas roupas Colcci, pois nem sempre eles possuem o meu 

tamanho; porém, adoro as roupas da Colcci, na minha opinião são as roupas mais bonitas 

que existem. Se pudesse, me vestiria apenas de ‘colcci’.”  
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 Viviane apresenta resposta semelhante, legando que “quando se trata de vestuário, 

sim. Porém, quando o assunto é tênis, não, uso apenas tênis Puma já há alguns anos.” Já 

Juliano se mantém fiel à marca. Porém, ele não possui muitas opções, “afinal a Petrobrás é 

detentora do monopólio de exploração de petróleo no Brasil. Mas, de qualquer forma, estou 

muito satisfeito com a marca”, como ele mesmo afirma. Diferentemente de Ana Laura, que 

apesar da vasta gama de refrigerantes existente no mercado, afirma que “desde pequena tenho 

o hábito de consumir apenas os refrigerantes da linha Coca-Cola.” 

 Analisando as respostas pode se identificar a presença de três itens que identificam o 

Brand Equity de uma marca, citadas por Aaker (1998) neste trabalho: a lealdade à marca, que 

pode ser percebida claramente nas resposta dos entrevistados Rafael e Ana, fidelidade esta 

decorrente do conhecimento do nome e da qualidade percebida, evidenciada nas palavras de 

Rafael: “apesar de terem um custo elevado, vale a pena devido à qualidade.”. Assim como 

Rafael, os outros entrevistados apresentam uma favorável qualidade percebida em relação às 

marcas em questão: “(...) se pudesse me vestiria apenas de Colcci.” (Giane); “uso apenas tênis 

puma (...)” (Viviane); “(...) tenho o hábito de consumir apenas refrigerantes da linha Coca-

cola.” (Ana); e “(...) de qualquer forma estou muito satisfeito com a marca” (Juliano). 

 Apesar de nem todos serem 100% fiéis as marcas, os entrevistados possuem um forte 

envolvimento com as mesmas, o que vai ao encontro do que foi abordado neste trabalho, onde 

se afirma que marcas podem despertar uma forte admiração por parte daqueles que a 

consomem, chegando a ser tornar um estilo de vida, como parecem ser os casos de Giane, 

Viviane e Rafael. 

 Além do Brand Equity, presente nas respostas dos entrevistados, também se percebe 

o individualismo, uma das cinco dimensões do consumo pós-moderno, citadas por Semprini 

(2006), encontradas neste trabalho. Esta dimensão se refere ao desejo, a busca pelo prazer e a 

felicidade. Ela ocorre de forma inconsciente, por parte das pessoas, no caso dos entrevistados, 

pois as marcas, além de admiradas, são desejadas e contribuem para o prazer e a felicidade 

dos mesmos. 

 2 - Qual é sua percepção com relação a sites da marca que disponibilizam seu 

conteúdo de forma mais interativa, com o uso de recursos como o vídeo e o 3D? 

 Ao ser questionado, Rafael afirma que o site da Ray-ban “é o site mais legal que eu 

já vi, porém um pouco pesado, demora um pouco para carregar, mas compensa, pois é um 

site muito bem feito, com forte apelo visual e com informações bastante úteis como, por 

exemplo, a opção de ver os óculos em 3D, o que ajuda bastante na hora da escolha.” Assim 

como Rafael, Ana Laura expressa claramente sua satisfação em relação ao site da coca-cola, 
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ao dizer que adora o site “ainda mais agora que aqui em casa o meu pai aumentou a 

velocidade da internet, antes era muito demorado para acessar esse tipo de site, agora 

melhorou bastante. Passo um bom tempo olhando.”  

 Giane compartilha de opinião semelhante. Ela acha “muito legal, pois essas coisas 

acabam te prendendo dentro do site, ajuda a entreter”. Já na opinião de Juliano: “prefiro 

sites o mais direto possível, mas que sejam interessantes, onde eu possa encontrar facilmente 

aquilo que eu tô procurando”. Viviane tem uma posição que se assemelha a de Juliano, pois 

diz que, quando acessa a internet, “não dou muita bola para este tipo de coisa, me foco mais é 

no conteúdo, porém precisa ser bem organizado e agradável de olhar.”  

 As respostas de Rafael e Ana Laura ajudam a reforçar a o que foi dito neste trabalho, 

quando Vaccaro (2008) enfatiza a importância de uma boa experiência no meio on-line, a qual 

está ligada em diversos fatores, entre elas a boa execução de um de um web site: layout 

atraente e informações relevantes e, no caso de Rafael, a evidência de um apelo visual 

atraente e motivador. Ressalta-se, ainda, as palavras de Ana Laura (“ainda mais agora que 

aqui em casa o meu pai aumentou a velocidade da internet”), comprovam o que Santos 

(2008) afirma, que a perda de investimentos publicitários por parte da televisão pode ser o 

aumento da velocidade da internet doméstica. A entrevistada demonstra claramente sua 

satisfação com o conteúdo virtual e tal satisfação só foi possível pelo aumento da banda de 

internet, o que proporcionou um carregamento mais rápido.  

 Assim como Ana Laura, Giane, quando diz “essas coisas acabam te prendendo 

dentro do site”, demonstra que despende um bom tempo visualizando sites que 

disponibilizam o seu conteúdo de forma interativa, o que reflete o principal motivo da criação 

de websites com recursos interativos, audiovisuais e tridimensionais: estender ao máximo o 

tempo de contato do cliente com a marca, o que acaba por gerar uma melhora de brand equity, 

através do fortalecimento da fidelidade e o reforço do conhecimento do nome. Viviane e 

Juliano possuem opiniões semelhantes, o que reafirma o que é dito por Manning (2000) que 

afirma, entre outras coisas, serviço on-line deve ser prestado de forma extremamente eficaz, 

com facilidade de navegação, ser intuitivo, personalizado e com conteúdo de qualidade. 

 Apesar de Juliano e Viviane apresentarem certa resistência aos sites com a tecnologia 

em questão, não negam que têm preferência por sites diferentes e bem resolvidos visualmente, 

o que não deixa de ser uma característica de sites que utilizam os recursos da interatividade, 

do vídeo e do 3D. Talvez essa resistência seja conseqüência da banda de internet ainda 

reduzida, que ambos tenham disponível em seus lares, o que faz com que este tipo de site se 

torne um pouco lento. MacAndrews (2007) constata que o uso da banda larga vem crescendo 
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no Brasil e que, em breve, estará presente em todo lugar, o que provavelmente irá contribuir 

para a mudança de opinião dos entrevistados 

 3 - Qual é a principal diferença que você observa entre as mensagens 

publicitárias emitidas por meios convencionais (televisão, rádio, jornal, revista) e 

aquelas que se encontram na internet? 

 Para Rafael, a diferença “basicamente é a interatividade e acho que a internet não 

esta ‘isolada’ das outras mídias, pois quando eu vejo uma propaganda na televisão ou 

revista, na mesma hora acabo acessando a internet para complementar.” Na mesma linha de 

opinião, segue Giane, a qual acha “que na internet a gente acaba sempre encontrando um 

maior número de informações, já que nas outras mídias tem sempre a limitação do tempo e 

do espaço. Na internet a gente tem o tempo que quiser para ver essas mensagens.” Para 

Viviane, o que difere a internet dos outros meio é a inovação, pois ela afirma que prefere “a 

mensagem publicitária que a gente encontra na internet, na televisão, no rádio ou nas 

revistas. Acho que tá tudo muito igual, sem graça; já na internet, as coisas, pelo menos para 

mim, ainda são uma novidade.”  

 Para Ana Laura, a grande vantagem da internet é o fato de que as mensagens 

publicitárias não são impostas ao espectador. Na sua opinião, “aquilo que passa na televisão 

tu sempre acaba olhando, mas nem sempre presta atenção; e na internet, se tu não esta 

procurando especificamente por ‘aquilo’ tu nem dá atenção, e segue o que ta fazendo, só 

olha se te interessa, na televisão ou rádio tu é obrigado a olhar.” Juliano, apesar de também 

ter preferência pela mensagem publicitária on-line, discorda do fato de que na internet a 

publicidade surge apenas quando procuramos por ela, “ pois ela é uma mídia que na maioria 

das vezes ‘surge do nada’, quando estamos fazendo alguma pesquisa ou algo do tipo, surge 

um banner ou abre um site bem na nossa frente e, por mais que a gente não dê muita 

importância, a marca acaba ficando no inconsciente da gente.”  

 A resposta dada por Rafael, Giana e os outros entrevistados comprova que são 

integrantes da geração M, citada neste trabalho por Andaku (2008), a qual tem como principal 

característica o consumo simultâneo de mídias por parte dos jovens, sendo assim uma geração 

multimeios. Assim como Giana e Rafael, os outros entrevistados são unânimes na questão de 

preferência da internet como meio publicitário, o que reafirma as palavras de MacAndrews 

(2007), o qual afirma que, num futuro próximo o comercial de 30 segundos será substituído 

pelo comercial on-line.  

 Um novo perfil de consumidor é traçado por Cabianca (2007), o qual é caracterizado 

como aquele que vai até a marca e decide se quer ou não relacionar-se com ela, Ana Laura é 
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um destes consumidores. Isto fica claro quando ela afirma: “na internet, se tu não está 

procurando especificamente por ‘aquilo’ tu nem dá atenção”. Assim como Ana Laura, 

Viviane também prefere a mensagem publicitária oriunda da internet, mas por motivos 

diferentes. Para ele, os meios tradicionais já não lhe instigam mais a curiosidade, nem mesmo 

lhe atraem a atenção, diferente da internet. Isso reflete as previsões de Garfield (2008), que 

afirma estarmos em uma transição pra o “novo mundo” da era digital, na qual as pessoas não 

têm mais interesse por mídias convencionais. Este opinião também é compartilhada por 

Santos (2008), o qual mostra que em alguns lugares do mundo os investimentos em internet 

estão superando o valor investido em mídias tradicionais e isto tende a acontecer em todos os 

países do mundo, incluindo o Brasil.  

 4 - O fato desta marca estar inserida no meio digital (internet), contribuiu para 

que sua relação com ela se tornasse mais forte? 

 Rafael conclui que “sim, pois foi através da internet que tive acesso a comerciais da 

marca que não foram veiculados no Brasil; é onde posso escolher os modelos de óculos com 

mais calma, devido a visualização 3d que o site proporciona e assim poder achar uma loja 

para efetuar a compra”. Por motivo semelhante, Viviane também afirma que “sim, pois a 

grande maioria das lojas de esportes, se não todas, não possuem toda a linha de produtos da 

Puma e com o site eu posso te acesso a todos e ainda descobri onde eu possa comprá-los.” 

 Já Ana Laura, além de afirmar que sim, considera a presença na internet uma forma de 

respeito ao cliente, visto que transmite maior confiança,“porque mostra que é uma marca de 

grande porte, o que me deixa mais segura pra consumir seus produtos, acho que quanto maior a 

divulgação, mostra maior poder e passa mais confiança aos consumidores.” Giane, assim como 

Rafael, Viviane e Ana, também afirma que sim, “pois através do site eu pude ver os vídeos dos 

desfiles das novas coleções e quando fui até a loja já sabia o que procurar, porém sinto falta na 

divulgação do site, acho que tem muita gente que nem sabe que ele existe.” Diferente de todos os 

outros entrevistados, Juliano alega que “não, minha relação com a marca vem de longa data, o 

site não interferiu na minha relação com ela.”  

 A resposta de Rafael remete ao que foi exposto neste trabalho, no que se refere à 

importância da internet no auxilio da construção da imagem de uma marca na mente do 

consumidor. Neste caso, o fato da marca estar inserida na meio digital fez com que o nível de 

satisfação do cliente se elevasse, contribuindo para o fortalecimento da lealdade à marca por 

parte do cliente, melhorando assim o seu brand equity, citado neste trabalho por Aaker 

(2008). Assim como para Rafael, a presença da marca na internet, para Ana Laura, também é 

muito importante pois, segundo ela, é algo “que me deixa mais segura pra consumir seus 
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produtos” o que vem a confirmar a afirmação de Vaccaro (2008), o qual comenta a 

importância de uma marca adquirir a confiança do cliente através do seu website, o que ainda 

pode ser uma tarefa difícil, pois ainda existem consumidores incrédulos com relação a 

internet.  

 Giane reforça o que Povoa (2004) afirma neste trabalho, que a internet vem a ser um 

grande redutor de custos para grandes marcas. Foi assim que a Colcci fez uso da internet, 

economizando milhares de reais, ao colocar os vídeos dos desfiles da nova coleção no site, em 

vez de investir uma elevada verba para veiculá-los na televisão, proporcionando, com esta 

atitude, o mesmo que a Puma proporcionou à Viviane: um maior contato com os produtos da 

marca o que, por sua vez gera um enorme aumento do Brand Equity da marca, visto que o 

conhecimento do nome se torna maior. 

 Já para Juliano, o fato do site não alterar sua relação com a marca, se deve, 

provavelmente, por sua relação com a mesma, ter se iniciado em um período em que a 

presença das marcas na internet era ínfima, quase nula, gerando, assim, uma relação bem 

definida, que não sofre influências externas, neste caso, da internet. 

 

3.3 SITE DAS MARCAS 

 

Giane – Colcci 

 

 
Figura 1: Visual do site da marca Colcci, o qual pode ser acessado em http://www.colcci.com.br . Disponibiliza 
em vídeo todos os desfiles da marca. 
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Ana Laura – Coca Cola 

 
Figura 2: Visual do site da marca Coca-Cola, o qual pode ser acessado em http://www.cocacola.com.br. O 
conteúdo é todo apresentado de forma tridimensional, apresenta os vídeos das campanhas que estão sendo 
veiculadas na televisão e oferece jogos interativos. Cada linha de Coca-Cola (normal, light e zero) possui um 
layout diferenciado e com recursos únicos. 
 

 

Viviane – Puma 

 

 
Figura 3: Visual do site da marca Puma, o qual pode ser acessado em http://www.pumai.com.br . Apresenta mini 
sites para cada linha de produtos, todos são desenvolvidos com vídeos e imagens tridimensionais.  
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Juliano – Petrobrás 

 
Figura 4: Visual do site da marca Petrobras, o qual pode ser acessado em http://www.petrobras.com.br . A site 
conta com vários sites independentes, cada um propósitos diferentes, a grande maioria apresentam seu conteúdo 
com recursos audiovisuais e tridimensionais. 
 
Rafael – Ray-ban 

 
Figura 5: Visual do site da marca Ray-ban, o qual pode ser acessado em http://www.rayban.com . O qual 

apresenta avançados recursos tridimensionais, com possibilidade de visualizar seus produtos em três dimensões.



CONCLUSÃO 

 

 No decorrer deste trabalho, verificou-se que a internet é um importante canal de 

relacionamento entre a marca e o consumidor, sendo uma peça fundamental, atualmente, 

dentro da publicidade, dirigida especialmente aos jovens. O vídeo e o 3D estão inseridos 

dentro deste contexto, como ferramentas destinadas a ampliar negócios e o apelo visual da 

marca no mundo virtual, auxiliando no aumento do Brand Equity. Pelo fato de se tratar de 

uma tecnologia que visa o impacto visual, acaba por aumentar o conhecimento do nome e a 

qualidade percebida de uma marca. 

 Isso se confirmou através da pesquisa realizada durante o presente trabalho, no qual 

foram entrevistados jovens que possuem contato diário com a internet. Os mesmos foram 

questionados sobre seus hábitos de consumo de mídia, quando foi constatado, anteriormente 

às entrevistas e questionários, que todos possuíam uma forte relação com alguma marca e 

todas com forte presença na internet, fazendo uso dos recursos de vídeo e 3D: Ray-ban, Puma, 

Coca-Cola, Colcci e Petrobras. 

 Através da análise dos dados coletados com esses informantes, pode-se constatar que 

a internet já está integrada no seu cotidiano, sendo o principal meio de comunicação, 

informação e relacionamento destes.  

 O resultado desta pesquisa visava responder a uma pergunta: O vídeo e o 3D na 

internet podem maximizar a experiência do consumidor com as marcas? Ao iniciar este 

trabalho, o pesquisador já tinha uma opinião formada em relação a este assunto, a qual era de 

que, realmente o vídeo e o 3D podem maximizar a experiência do consumidor com uma 

marca na internet, e esta afirmação foi colocada à prova no decorrer deste trabalho. Ao 

finalizá-lo, foi constatado que a resposta permanece a mesma: sim. De acordo com o que foi 

constatado nas entrevistas, o vídeo e o 3D podem maximizar a experiência do consumidor 

com as marcas na internet, desde que sejam utilizados de uma forma correta, sem exageros, 

sem ‘pirofagias’ desnecessárias, que acabam por irritar e desviar a atenção do que realmente 

interessa, além de tornar o site pesado demais. Nas entrevistas, o “peso” dos websites que 

utilizam estas tecnologias foi mencionado pelos entrevistados, que alegaram ser algo que pode 

atrapalhar a navegação. 

 Constatou-se que o vídeo e o 3D na internet são recursos capazes de melhorar a 

percepção de uma marca por parte do consumidor. Porém, na grande maioria dos casos, é 

necessário que já exista uma relação prévia entre a marca e o consumidor; relação esta, que, 

na maioria das vezes, recorre de indicação de amigos ou influência de outras mídias como, 
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por exemplo, a televisão. A partir de então, caso haja receptividade por parte do consumidor, 

a relação se solidifica, tornando-se mais intensa. É nesta fase que a internet desempenha um 

papel importante, quando a busca por informações neste meio passa a ocorrer e a forma como 

essas informações são disponibilizadas pode fazer grande diferença. 

 De acordo com os dados obtidos nas entrevistas, sites que apresentam vídeo e 3D em 

sua estrutura possuem uma melhor aceitação por parte do público. Estes recursos (vídeo e 

3D), são responsáveis for fortificar a relação do cliente com a marca anunciante na internet, 

visto que proporcionam um nível mais elevado de interatividade, o que gera uma maior 

exposição da marca e a obtenção de informações claras e importantes, deixando uma baixa 

margem de erro na hora da compra, elevando, assim, a satisfação do cliente com a marca. 

 Tornar um jovem fiel a uma marca, atualmente. é uma tarefa árdua, visto se tratarem 

de consumidores de multimeios, que recebem toneladas de informações de todos as mídias 

possíveis, ofertas dos mais variados tipos de produtos e serviços. Portanto, para uma marca se 

destacar entre as demais e conquistar a fidelidade de um cliente, não basta apenas um site bem 

construído, fazendo o bom uso do vídeo e do 3D. É necessário buscar o jovem fora do mundo 

digital, fora das dimensões da propaganda explícita, fazendo uso de táticas below-the-line.  

 Conclui-se que o meio digital, de forma isolada, não é capaz de gerar fidelidade por 

parte do cliente, mas sim de maximizar a lealdade já existente e a ampliar a experiência com a 

marca anunciante. 

 O Brasil ainda é um país com um longo caminho a trilhar na área da internet. Apesar 

de estar entre os países com o maior número de usuários, ainda não oferece uma estrutura 

adequada para a penetração em massa da internet de banda larga, a qual é a principal 

responsável pelo bom funcionamento de sites que fazem uso de vídeo e 3D. Porém, devido a 

constante evolução tecnológica, este cenário tende a se alterar rapidamente e, com ele, a 

forma de consumo de mídia por parte dos jovens também. Assim sendo, este trabalho pode 

servir de começo para futuros estudos na área por pesquisadores que também possuam 

interesse no assunto. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AAKER, David. Marcas: brand equity, gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio, 
1998. 
 
ANDAKU, Rafael. A geração M, jovens habituados a mídias simultâneas. Disponível em 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/04/11/a-geracao-m-jovens-habituados-a-
midias-simultaneas>. Acesso em: 08.mai.. 2008. 
 
ANTONIO, Lucia. Web vende e constrói marcas. Disponível em 
<http://www.meioemensagem.com.br/proxxima2008/podCast.jsp>. Acesso em: 20.abr.2008. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Liquida. São Paulo: Jorge Zahar, 2001 
 
BONILLA, Maria Helena. Escola aprendente: desafios e possibilidades postos no contexto 
da sociedade do conhecimento. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2002. 
 
CABIANCA, Ricardo. Consumidor vai até a marca por meio da internet. Disponível em 
<http://www.cabianca.net/marketing/?p=229>. Acesso em 25.abr.2008. 
 
CAPPO, Joe. O futuro da propaganda. São Paulo: Pensamento Cultrix, 2004. 
 
CORREA, Rodrigo Stéfani. Propaganda digital: em busca da audiência através de sites 
multimídia na web. Curitiba: Juruá, 2006. 
 
COSTA, António Cardoso. História da computação gráfica. Disponível em 
<http://www.dei.isep.ipp.pt/cg/Historia.pdf> . Acesso em: 6.dez.2007. 
 
E-BRAND. e-Branding: a Internet como ferramenta de construção de marca. Disponível em: 
<http://www.e-brand.com.br/artigo_escolhido.asp?ido=5>. Acesso em: 30.set.2007. 
 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-modernismo. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995. 
 
GARFIELD, Bob. Apocalipse ou nova era da comunicação. Disponível em 
<http://www.meioemensagem.com.br/proxxima2008/podCast.jsp>. Acesso em: 20.abr.2008. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
GUILLERMO, Álvaro. Branding: design e estratégias de marcas. São Paulo: Demais, 2007. 
 
HAIGH, Nunes. Marca: valor do intangível. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
IKEDA. Para onde vai a propaganda? a evolução da publicidade e suas tendências. 
Disponível em: <http://ikedarevolution.typepad.com/ikeda/2007/06/para-onde-vai-a.html>. 
Acesso em: 30.set.2007. 
 
JAMESON, Frederic. O pós-modernismo e a sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 
1993. 



 43

 
LEMOS, André. Anjos interativos e retribalização do mundo: sobre interatividade e 
interfaces digitais. Disponível em: 
<http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interac.html>. Acesso em: 20.ago.2006. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
MANNING, Robert. Internet branding and user experience. Disponível em: 
<http://www.clickz.com/showPage.html?page=822571>. Acesso em: 22.abr.2008. 
 
MARCONDES, Pyr. Uma história da propaganda brasileira. Rio de Janeio: Ediouro, 2001. 
 
MCANDREWS, Brian. O novo comercial de TV não é na Tv. São Paulo: Grupo M&M, 
Edição Outubro/Novembro 2007. 
 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. São Paulo: 
Atlas, 2005. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2001. 
 
MORAES, Denis de. O concreto e o virtual: mídia, cultura e tecnologia. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001. 
 
O’REALLY, Tim. O que é web 2.0? Disponível em: 
<http://www.targetdigital.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16>.  
Acesso em 16.mai.2008. 
 
PÓVOA, Marcello. A força de uma marca na internet. Disponível em: 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2004/06/21/a-forca-de-uma-marca-na-internet/>. 
Acesso em: 16.abr. 2008. 
 
PSICOLOGIA GERAL. O comportamento consumidor do jovem brasileiro. Disponível 
em: <http://www.psicologiageral.com.br/jovemconsumidor.htm>. Acesso em 6.dez.2007. 
 
ROUNET, Paulo. As origens do iluminismo. São Paulo: Companhia das letras, 1987. 
 
SANTOS, Cibeli. Internet deve ultrapassar TV no Reino Unido em 2009. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Internet_deve_ultrapassar_TV_
no_Reino_Unido_em_2009>. Acesso em 9.abr.2008. 
 
SEMPRINI, Andréa. A marca pós-moderna. São Paulo: Estação das Letras, 2006. 
 
SOARES, Holgnosi. Pós-modernidade, política e educação. Tese de doutorado. Santa Maria:  
UFSM, 2005. 
 
VACCARO, Caco. Marcas na internet, interatividade e experiência. Disponível em: 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2004/01/15/marcas-na-internet-interatividade-e-
experiencia/>. Acesso em: 12.mai.2008 
 



 44

VIEIRA, Stalimir. Marca: o que o coração não sente os olhos não vêem. São Paulo: Loyola, 
2002 
 
VOLATO, Felipe. O consumidor está mudando: vamos mudar com ele. Disponível em: 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2006/05/29/o-consumidor-esta-mudando-vamos-
mudar-com-ele/>. Acesso em: 29. set. 2007. 
 
Y-TRENDS, Tendências, consumo e comportamento jovem. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/ytrends>. Acesso em: 6.dez. 2007. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS





FORMULÁRIOS  

 

 
 

 


